
Vilões do campo

Insumos disparam
O custo médio de produção
da ração animal subiu quase
70% entre 2003 e 2007,
passando de 141 dólares por
tonelada para 240 dólares

O
s preços dos insumos agrícolas
estão em alta acelerada, e
um futuro crítico é admitido
pelas próprias associações,

entidades e analistas do setor. Caso do
Sindirações e da Anda, que representam
as indústrias. Temor igual foi manifestado
por pecuaristas e técnicos em um Dia de
Campo realizado na fazenda do nelorista
Nelson Pineda, em Oriente, interior pau-
lista. A disparada de preços do petróleo
com forte pressão na matéria-prima de
fertilizantes, adubos e rações, que encare-
ceu também os transportes e a nafta, um
derivado usado na produção de defensivos,
é apontada como causa. De outro lado, está
aquecida a demanda por fertilizantes e o
consumo mundial de alimentos prossegue
sua trajetória de alta.

Analistas prevêem aumento de 50%
nos custos dos produtores neste ano,
sendo que nos últimos 12 meses até abril
o crescimento foi de 73%. A expectativa é
que o quadro de crise perdure por tempo
indeterminado. Até o ministro da Agri-
cultura, Reinhold Stephanes, tem essa
opinião. Segundo ele, a alta de
fertilizantes e defensivos é o
ponto de estrangulamento da
agricultura no país. O pior é
que os produtores de fertilizan-
tes ameaçavam restringir as ex-
portações de fertilizantes para o
Brasil, caso da China, principal
produtor, e da Rússia.

Segundo Ariovaldo Zanni,
diretor-executivo do Sindicato
das Indústrias de Rações, a cul-
tura de grãos, grande consumi-

dora de fertilizantes e adubos, já atravessa
uma fase dramática. "Se nada for feito,
a pecuária, a avicultura e a suinocultura
mergulharão nesse impasse".

O governo brasileiro divulgou em
maio medidas visando expandir a pro-
dução interna de nitrogênio, fósforo e
potássio, fundamentais para a produção
de fertilizantes, cujos preços chegaram
a subir mais de 300% nos últimos dois
anos. Uma delas pretende estimular os
produtores de cooperativas a fabrica-
rem seu próprio adubo. Mas ela parece

inócua, pois a alta cotação das matérias-
primas é internacional, espalhou pelo
planeta. O Sindirações divulgou simu-
lação sobre o custo médio de produção
de ração nos últimos cinco anos. Entre
2003 e 2007, o volume cresceu 31,45%
indo de 40,7 milhões de toneladas para
53,5 milhões. Já o custo subiu quase
70%: de 141 dólares por tonelada para
240 dólares por tonelada.

Apesar de preocupados, alguns pecua-
ristas vislumbram um futuro não tão dra-
mático. O organizador do Dia de Campo,

Nelson Pineda, por exem-
plo, diz que a pecuária de
corte tem mostrado boa
liquidez, as exportações
continuam crescendo,
assim como a cotação da
arroba e as vendas de car-
ne no mercado interno.
Ele ressalta a importância
de administrar bem as
fazendas nesse período de
dificuldades.
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Text Box
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