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Em vez das perdas esperadas pelo efeito da crise financeira internacional, especialistas e 
representantes de produtores prevêem momentos de grandes oportunidades para a agricultura 
brasileira. Eles argumentam que o dólar valorizado deverá garantir uma renda extra ao 
produtor em reais e compensar com folga a queda das commodities agrícolas nas bolsas 
internacionais. Acreditam ainda que a alimentação será o último item a ser cortado no 
orçamento familiar. Há porém alguns especialistas, mais cautelosos, que temem que a moeda 
americana sofra uma nova desvalorização, caso os especuladores voltem a aplicar nos 
contratos futuros de produtos agrícolas ou voltem a investir nas Bolsas de valores de países 
emergentes, revertendo a situação.  
 
O professor Fernando Homem de Melo, da Faculdade Economia e Administração (FEA) da 
Universidade de São Paulo (USP), está entre os mais otimistas. Ele acredita que a próxima 
temporada será favorável à formação de lavouras. Para ele, é o prenúncio de um novo ciclo de 
crescimento agrícola, proporcionado pelo fim do ciclo de valorização do real.  
 
"A situação é inédita", afirmou Homem de Melo. Segundo ele, a agricultura brasileira desfruta 
de uma dupla vantagem: boa parte dos insumos foi comprada em um momento em que o 
dólar estava barato e o plantio ocorrerá em um período em que o câmbio está valorizado. Para 
ele, isso representa um estímulo adicional à produção. O reflexo disso, na opinião do professor 
da FEA, será um expressivo ganho na renda do agricultor.  
 
Homem de Melo levou em conta o movimento das commodities nos últimos meses e a 
valorização do dólar estimulada pela crise financeira internacional. Seguindo esse raciocínio, os 
preços das commodities caíram em média 12% até sexta-feira em Chicago e Nova York, se 
comparados às cotações médias do primeiro semestre. O dólar comercial, desde 1 agosto, 
valorizou 17,3%. O valor da moeda americana de sexta-feira foi fortemente influenciado pela 
atuação do Banco Central, que vendeu dólares ao mercado na tentativa de evitar a sua 
valorização. Mas o professor da FEA acredita que a tendência é de alta ainda maior.  
 
O resultado, segundo ele, será uma safra bem maior que a colhida neste ano (143,3 milhões 
de toneladas de grãos). Os prognósticos anteriores a esse movimento previam crescimento 
modesto para a próxima temporada. Segundo a Cogo Consultoria, o crescimento não seria 
maior do que 3,5%, ou 148 milhões de toneladas.  
 
O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, também integra o coro dos otimistas. No último 
dia 16, disse não acreditar que os preços das commodities irão cair ainda mais no mercado. No 
entanto, especialistas acreditam que o "fundo do poço" ainda é incerto e que o recuo já é uma 
sinalização do enfraquecimento da demanda mundial. "A velocidade com que as commodities 
caíram surpreendeu. Embora o tamanho da crise não tenha sido devidamente avaliado , existe 
um fundamento básico nesse processo que é a contração da demanda", avalia Fábio Silveira, 
da RC Consultores. Segundo afirmou, isso ocorrerá porque a economia americana representa 
25% do Produto Interno Bruto (PIB) global, o que pode fazer essa contração ser irradiada para 
países da Europa, Japão e na China.  
 
Mesmo se houver um expressivo recuo na atividade econômica mundial, a demanda por 
alimentos deverá se manter aquecida, especialmente nos países em desenvolvimento, como 
Rússia, Índia e China, argumenta Homem de Melo. Há ainda os programas de produção dos 
biocombustíveis, que dão sustentação ao mercado.  
 
O professor de Estratégia da USP, Marcos Fava Neves, observa que se a crise ficar como está, 
não haverá nenhum reflexo no agronegócio. "Pode ocorrer uma queda na lucratividade com as 
exportações. Mas o alimento será a última coisa reduzida pelo consumidor". Para ele, só se a 
situação se complicar surgirão alguns entraves. "A quebra de outros bancos pode reduzir a 
renda e acabar afetando o consumo, o que prejudicaria o setor. 
 

 



Leia mais: 
 
Renda bruta do produtor pode ser afetada 
Roberto Tenório 
 
A debandada dos fundos de investimento dos mercados de commodities agrícolas para os 
títulos do tesouro americano poderá impactar a renda bruta do produtor brasileiro em 2009. 
Mesmo com o dólar em alta, o que ampliaria a renda em reais, é esperado um impacto 
negativo na renda em virtude da possibilidade de novos recuos das commodities. No caso da 
soja, principal produto das exportações agrícolas, o valor de US$ 425 pela tonelada no último 
pregão da Bolsa de Chicago (CBOT) é 14,8% menor que a média do primeiro semestre, 
quando o grão era cotado a US$ 499 a tonelada.  
 
Desde 1 de agosto, o dólar comercial teve uma valorização de 17,3% em relação ao real, 
saltando de R$ 1,56 para R$ 1,83 na sexta-feira, segundo dados do Centro de Informações da 
Gazeta Mercantil. No entanto, deve ser levado em consideração o fato de o Banco Central 
brasileiro ter vendido dólares no mercado, freando uma maior disparada. Especialistas dizem 
que a valorização ocorre porque investidores estão migrando para os títulos do tesouro 
americano em busca de segurança.  
 
"Ainda não é possível dizer para onde vai o capital dos investidores, mas uma coisa é certa: 
não volta para as commodities agrícolas, que ainda têm espaço para recuar mais", analisa 
Fábio Silveira, da RC Consultores. Ele acredita que a tendência é que migrem para países 
emergentes. Por causa disso, o consultor diz que, em 2009, os produtores deverão perder 
entre R$ 3,21 bilhões e R$ 4,81 bilhões na renda bruta, estimada em R$ 160 bilhões neste 
ano.  
 
O produtor que conseguiu comprar insumos a preços mais acessíveis, deverá sofrer com os 
preços médios, menores que os desse ano. "Mesmo se o dólar chegar a R$ 2,10, os insumos 
devem acompanhar esse movimento. É pouco provável que a desvalorização do real compense 
o recuo dos preços agrícolas internacionais", avalia Silveira. Ele ainda acrescenta que "nada 
impede que o dólar sofra um novo ataque especulativo e volte a cair".  
 
Já para o professor de Estratégia da Universidade de São Paulo (USP), se a crise ficar como 
está, o agronegócio não sentirá o impacto. "Precisamos torcer para que isso não seja um efeito 
dominó", diz. Ele destaca o grande momento que o País vive em relação à agropecuária como 
uma das barreiras contra a crise mundial. "O consumo de proteína e grãos é crescente". Ele 
concorda que a crise pode reduzir as exportações, mas disse que o dólar em alta compensa 
parte dessas perdas.  
 
Com o agravamento da crise, a tendência é que as exportações sejam impactadas. Rumores 
do mercado indicam que a crise desencadeada pelo subprime já atinge fundos de 
investimentos na Rússia, grande importador de commodities agrícolas. A expectativa de 
Silveira é que o superávit do agronegócio brasileiro, estimado em US$ 50 bilhões, caia entre 
5% e 10% no próximo ano por conta disso. 
 

 



 
Leia mais: 
 
Turbulência não deve atingir cooperativas 
Norberto Staviski 
 
Em curto prazo, a crise financeira que abala o mercado norte-americano terá pouca influência 
sobre o agronegócio brasileiro, com a elevação na cotação do dólar compensando eventuais 
quedas nos preços das principais commodities produzidas no Brasil. Já a médio prazo, é 
preciso acompanhar possíveis reduções no consumo, principalmente dos países asiáticos. De 
qualquer maneira, os estoques mundiais de alimentos estão baixos, o que é fator relevante 
para que as cotações permaneçam ainda em patamares altos e compensem a saída dos 
grandes fundos de investimento do setor.  
 
Os custos dos produtores são em reais e o faturamento, em dólar. Em síntese, este é o 
pensamento que corre entre as cooperativas e empresas do agronegócio paranaense a 
respeito das dificuldades da economia norte-americana. "Em curto prazo poderão até existir 
alguns ganhos por causa da elevação do dólar, mas serão pouco as aproveitar a ocasião 
porque falta vender algo em torno de 25% da safra local", explica Flávio Turra, gerente técnico 
e Econômico da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), entidade que reúne 80 
cooperativas responsáveis por 55% da produção agrícola do estado. "No entanto, para um 
setor que exporta US$ 60 bilhões é fácil de ver que a valorização do dólar vai trazer algum 
ganho", acrescenta.De fato, a simples elevação nas cotações do dólar pode até trazer um novo 
alento para as intenções de plantio da próxima safra de verão no país porque, segundo os 
cálculos do setor, a valorização da moeda dos EUA elevará a renda no campo. Por exemplo: no 
Mato Grosso, com o dólar a R$ 1,60, a rentabilidade dos produtores de soja é de 6% na safra 
2008/9, devido aos problemas de logística da região. Com o dólar a R$ 1,80, a rentabilidade 
sobe para 25%. No Paraná, o dólar a R$ 1,60 gera rentabilidade de 40%. A R$ 1,80, o ganho 
vai a expressivos 59%.  
 
O presidente da Coamo, de Campo Mourão, José Aroldo Galassini, a maior cooperativa do país, 
com um faturamento previsto em 2008 de R$ 4,3 bilhões, confirma essa expectativa. "Nós 
estamos fechando negócios futuros com preços na faixa de R$ 42 a saca de 60 quilos de soja. 
Levando em conta a produtividade normal de 130 sacas por alqueire, o custo direto de 
produção desta soja está em R$ 21, o que é um bom ganho. No começo do ano fechamos 
negócios a R$ 49 a saca mas acho que estes preços não vão voltar. A soja deve estabilizar 
entre US$ 11 e US 12 o bushel (27,2 quilos) e, afinal de contas, R$ 42 é um ótimo preço", diz 
ele.  
 
A Coamo recebeu, na atual safra, 2,5 milhões de toneladas de soja e ele calcula que, deste 
total, ainda falta comercializar algo entre 28% a 30%. "Nós também vamos ter um bom 
excedente de milho safrinha para comercialização no exterior mas, neste caso, ao contrário do 
ano passado que não houve uma seca na Europa, há poucos compradores no mercado", diz 
Galassini. "Essa crise deverá passar longe do setor cooperativista, que está mais bem 
preparado em técnicas de gestão que há dez anos". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


