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Cautelosamente, a poderosa Fun-
dação Mato Grosso (raça sua rota
e segue a passos firmes para atuar
também no mercado de agroener-

gia. Em seu Tecnocampo, evento realiza-
do em março na cidade de Rondonópolis,
suscitava a questão: "Comida ou Energia?
O que vai ser?" A resposta foi simples e
direta: tecnologia!

Com tecnologia, tem-se os dois. A
compreensão da estratégia é fácil; sua exe-
cução, não. Para ter os dois mercados à sua
disposição, a primeira meta é elevar a pro-
dutividade ao máximo. Esse aumento de
produtividade não se refere especificamen-
te às culturas de soja, milho, algodão, gi-
rassol ou amendoim, mas à produtividade
por unidade de área plantada em geral.

Dario Uiromoto, diretor-superinten-
dente da Fundação MT, comenta que uma
área que produz 3 mil quilos de soja e 6
mil quilos de milho dentro de uma mes-
ma safra, produz, na verdade, 9 mil qui-
los de grãos. Uma sutil percepção que,
no entanto, carrega em si a idéia que vai
atingir o cerne da questão levantada: co-
mida e energia? Km outras palavras, deve
haver produção suficiente para atender os
dois mercados.

Mas como alcançar incrementos tão
significativos na produtividade? Aí é que a
coisa fica mais complicada, já que é preci-
so mexer em tudo. Para melhorar essa pró
dutividade, é necessário mexer em pragas
e doenças e, ao mesmo tempo, otimizar a
eficiência dos insumos disponíveis, como
fertilizantes e tudo mais. Tem também a
questão de manejo, com a rotação de cul-
turas, que vai aumentar o teor de matéria

orgânica no solo, elevando ainda mais a
produtividade etc.

"Evidentemente, nós temos interesse
em participar desse setor de agroenergia,
mas é necessário ter uma determinada do-
se de cautela. Estamos vendo o cenário e,
ao mesmo tempo, direcionando nossas
pesquisas para solucionar problemas pon-
tuais da agricultura. Na soja, por exemplo,
enquanto não resolvermos o problema da
ferrugem, não adianta sonhar com outras
coisas. Há um roteiro a ser cumprido", res-
salta Hiromoto.

Janelas de plantio
Dentro dessa visão, a Fundação MT

acena com a intensificação das pesquisas
para melhorar o rendimento da terra den-
tro do ano agrícola. Para isso, trabalha na
busca de variedades mais precoces de soja,
milho e algodão, com a intenção de apro-
veitar melhor as janelas de plantio.

Segundo Hiromoto, se é possível in-
corporar novas áreas, é preciso então au-
mentar a produção por unidade de área,
o que torna a realização do double-crop -
dois cultivos numa mesma safra - muito
importante. Mato Grosso caminha para
40% a 50% da sua área nesse sistema, se-
ja soja com milho, soja com algodão, soja
com girassol ou soja com amendoim. Essa
é uma tendência já consolidada.

Aliás, urna tendência que antecipa em
até um mês as janelas de plantio e colheita
no estado. Além da necessidade dos dois
cultivos, o deslocamento se deve também
à ferrugem asiática, que não permite mais
plantios tardios. "A ferrugem também nos
forçou a plantar o material mais precoce

Dario Hiromoto: "O problema
da ferrugem é a prioridade nas
pesquisas com a soja"

e acabou abrindo espaço para o segundo
cultivo. A doença mudou de forma mui-
to forte todos os paradigmas da produção
agrícola. Tivemos que passar a colher mais
cedo, ainda debaixo das chuvas do mês de
janeiro, e também a plantar a outra cul-
tura em seguida. Quem no mundo tem
tecnologia para colher debaixo de chuva
ou adota tecnologias para reduzir a dete-
rioração do grão provocada pela umida-
de muito alta? O Brasil é líder nisso. Nós
sempre trabalhamos muito para melhorar
a produtividade, mas que agora precisa-
mos trabalhar mais ainda nesse sentido",
diz Hiromoto.

Onda com cautela
A Fundação MT atua também numa

segunda frente com vistas ao mercado de
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energia renovável, que é o melhoramen-
to genético. "Buscamos não só a questão
da proteína, mas também o teor de óleo
do grão de soja ou do caroço de algodão.
Tudo em consonância para que tenhamos
uma oferta maior de matéria-prima, tanto
para alimentação como para energia", afir-
ma seu diretor-superintendente.

Hiromoto explica também que, para-
lelamente, são feitos alguns estudos re-
lacionados às chamadas usinas flex, em
que as estruturas industriais moem cana-
de-açúcar numa parte do ano e, noutra,
prensam milho. A destinação final dos re-
síduos é a alimentação animal. Segundo
Hiromoto, "são apenas estudos, mas fei-
tos sempre com bastante cautela. Não dá
para pegar uma onda e dizer que é nessa
que vamos surfar".

De olho nos riscos
Hiromoto chama a atenção ainda para

o fato de que todos esses aperfeiçoamentos
têm relação direta com a redução de custos.
"É tudo uma questão de estratégia", diz.
O Tecnocampo 2008 discutiu exatamen-
te isso. O caminho está nas duas frentes e
a melhoria de produtividade é o foco da
sobrevivência, mas sempre de olho nos fa-
tores de risco, sobretudo, na tendência de
forte volatilidade do mercado, com pre-
ços que oscilam muito e custos que não
param de subir. "Esse é o cenário que está
diante de nós. Não dá para ficar eufórico
com os bons preços de março, quando a
saca de soja bateu na casa dos R$ 50,00.
Estamos vivendo um mundo de muito ris-
co. Há sete anos, antes do aparecimento
da ferrugem, o custo de produção de so-

ja em Mato Grosso era de US$ 300,00 ou
US$ 400,00 por hectare. Hoje, já passa de
US$ 800,00", afirma Hiromoto. "Em nos-
so negócio, a gestão dos riscos tem que ser
muito clara, e todos os cálculos têm de ser
muito bem feitos, porque nós não pode-
mos nos iludir".

Atualmente, os produtores estão mais
interessados em tecnologias de produção
e atentos à questão da informação, um fa-
tor que interfere diretamente em seu negó-
cio. "A agricultura não é mais um negócio
para amadores. O tempo passa, as coisas
vão ficando mais complicadas e o proces-
so de seleção natural prossegue porque,
na verdade, o problema nunca está total-
mente equacionado. O fato é que o mer-
cado está cada vez mais dinâmico", con-
clui Hiromoto
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