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Em uma semana em que a soja chegou a perder 19 pontos na Bolsa de Chicago em apenas um 
dia, restou aos exportadores do grão comemorarem a alta do dólar e a valorização do câmbio 
em 5,09%. 
 
Segundo Daniele Siqueira, analista da Agência Rural, esse deverá ser o cenário da commodity 
no próximo ano caso as estimativas de safra de Brasil e Argentina se mantenham e a 
economia continue desacelerada.  
 
"Ao contrário do que ocorreu nos primeiros meses deste ano, a volatilidade do mercado em 
2009 não estará nas cotações na Bolsa de Chicago, a volatilidade estará no câmbio", afirma 
Siqueira.  
 
Para ela, o ano exigirá a atenção do agricultor que terá que aproveitar as janelas de alta do 
dólar para negociar. "A torcida do produtor brasileiro agora tem que ser para o dólar não cair", 
afirmou a analista da Agência Rural. 
 
Apesar da forte valorização da moeda norte-americana nas últimas semanas, ela irá apenas 
minimizar a perda de rentabilidade na cadeia da soja. 
 
A alta do dólar já chega a 27,8% no ano, o que em outras ocasiões seria mais que suficiente 
para garantir largas margens a quem exporta. No entanto, nesse mesmo período a queda da 
soja em grão já é de cerca de 50%. 
 
O óleo e o farelo de soja, produtos de maior valor agregado, que poderiam ser uma opção de 
renda para o complexo soja também registram forte retração. Desde o recorde histórico de 
março, os futuros do óleo já perderam 54% do valor em Chicago, enquanto os preços do farelo 
recuaram 41%. 
 
Há também quem comemore a queda no preço do óleo de soja. Donos de usinas de biodiesel 
que vinham operando bem abaixo da capacidade instalada até o início deste ano passaram a 
acelerar a produção com o barateamento dos preços do principal insumo de sua indústria.  
 
Irineu Boff, presidente da Oleoplan, é um dos que consideram a redução da matéria-prima 
uma das principais razões para o aumento da margem das empresas do setor. "O segundo 
semestre deste ano tem sido um negócio bem mais razoável em comparação com todos os 
períodos anteriores", avalia Boff.  
 
Em 2008, a Oleoplan elevou sua produção de biodiesel de 7,77 milhões de litros para 56,80 
milhões de litros até setembro. 
 
A diminuição no preço do óleo e farelo cria mais um problema para os sojicultores. Com as 
cotações desses produtos em queda contínua, as indústrias processadoras de soja podem 
diminuir o volume de compras e pressionar os agricultores com preços ainda mais baixos. 
 
De acordo com alguns agricultores, as multinacionais do setor mesmo com condições de 
manter suas margens devem repassar o suposto prejuízo à ponta vendedora. As esmagadoras 
de pequeno e médio porte, por sua vez, podem sofrer com a falta de crédito no mercado. 
 
Glauber Silveira, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso (Aprosoja), 
acredita que a crise que afeta os produtores irá chegar na indústria, mas não vê uma redução 
dos investimentos dessas empresas. "O que deve acontecer é elas pagarem ainda mais barato 
pela soja", diz o executivo. 
 
Atualmente há 12 unidades esmagadoras no estado e a capacidade instalada para fazer o 
processamento da soja é de 27,57 mil toneladas por dia. Para 2009 a estimativa é que esse 



número seja elevado para 33,97 mil toneladas por dia, mas a projeção é baseada nas plantas 
que ainda estão em construção. 
 
Mesmo com um quadro desanimador, especialistas mostram otimismo quanto à recuperação 
dos preços da soja no próximo ano. O consumo continua acelerado e os estoques mundiais do 
grão diminuindo. Os fundamentos do mercado continuam favoráveis a uma recuperação. 
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