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Fernando Muraro, analista de mercado da consultoria AgRural, define o ano que está por vir 
como "um dos mais difíceis da história do agronegócio". A frase de efeito é baseada em 
algumas previsões do analista.  
 
Uma delas diz que, em 2009, os preços da soja e do milho devem ficar de 30% a 40% 
menores que a média de 2008. No caso da soja, Muraro aponta que, enquanto no ano 
passado, na mesma época, 50% da safra estava negociada, nesse ano o percentual é de 20%. 
 
Nos Estados Unidos, a situação não é tão diferente. Matéria do jornal The New York Times 
mostra que, agora, com a rapidez de uma tempestade de granizo que varre o campo, os 
tempos difíceis estão de volta nas fazendas americanas. O preço pago pelas safras está vindo 
abaixo muito mais rápido do que o custo de cultivo.  
 
Diante desse cenário, os produtores americanos já lamentam terem perdido o momento certo 
para vender sua safra. Lamentam também aqueles que compraram terras no auge dos preços 
agrícolas.  
 
Quando o assunto é terras, as perspectivas para 2009 não são diferentes, mas indicam boas 
oportunidades para quem quer comprar. Por conta da crise econômica, a consultoria Agra FNP 
prevê que, no ano que vem, a oferta de terras aumente e, com isso, os preços caiam.  
 
A expectativa já gera reações no mercado. A Brasil Agro, companhia que explora 
oportunidades no mercado imobiliário agrícola, mudou a estratégia por conta da possibilidade 
de comprar terras já em produção: seu foco não está mais apenas em propriedades nas 
desenvolvimento.  
 
Por outro lado, no escritório Veirano Advogados, que procura e analisa negócios de aquisição 
de propriedades rurais por investidores estrangeiros e locais, o momento de instabilidade 
causa reações opostas. Enquanto alguns clientes suspenderam as transações, outros estão 
chegando com sede para aproveitar algumas pechinchas que podem aparecer.  
 
Em entrevista à Gazeta Mercantil, o diretor de Commodities da BM&FBovespa, Ivan Wedekin, 
indica algumas ferramentas que o agricultor pode utilizar para se proteger das oscilações nos 
preços de seus produtos, e outras que compensam a diminuição na oferta de crédito rural. 
 
Parte desses instrumentos foi desenvolvido pelo próprio executivo, quando esteve à frente da 
Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, na gestão de Roberto Rodrigues. 
Por uma grande coincidência ou pela qualidade desses sistemas, agora algumas idéias que 
Wedekin teve no governo estão se revertendo em vantagens potenciais para a própria 
BM&FBovespa.  
 
O governo já está autorizado por lei a implementar um subsídio à participação dos agricultores 
no mercado de contratos de opção de produtos agropecuários na Bolsa, como forma de 
estimular os produtores a fazer um seguro de preço. Esse seguro - o hedge -, aliás, tem se 
tornado cada vez mais importante para conseguir linhas de crédito rural, e pode ser essencial 
em um momento de volatilidade nos preços.  
 
Inovação  
 
Um caminho mais de longo prazo, mas que também pode aumentar a competitividade dos 
agricultores, começa a sair dos laboratórios brasileiros. São as primeiras sementes 
geneticamente modificadas, ou transgênicas, desenvolvidas no País, com capital intelectual 
nacional.  
 
A Embrapa deve solicitar a liberação comercial de uma soja tolerante ao herbicida 
imidazolinona já nas próximas semanas. O produto foi desenvolvido em parceria com a Basf, 



já tem grandes perspectivas de uso em outros países e trará ganhos relevantes para o País na 
forma de royalties. No segundo semestre será a vez do feijão resistente ao vírus do mosaico, 
também da Embrapa, o primeiro transgênico desenvolvido totalmente por instituições públicas. 
 
Nos próximos dois a três anos deve chegar ao mercado a cana transgênica da Alellyx, criada 
pelo grupo Votorantim e recém-adquirida pela líder mundial em biotecnologia, a Monsanto. 
 
Além de colocar o Brasil no mapa mundial da biotecnologia, a chegada dessas variedades 
também permite o acesso dos agricultores brasileiros a tecnologias que não seriam 
desenvolvidas por empresas multinacionais, por conta do baixo interesse comercial, como o 
feijão.  
 
E até a opinião pública sobre os transgênicos pode mudar, já que existe uma resistência por 
conta do domínio das multinacionais no setor. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 dez. 2008, Especial Agronegócios, p. F1-F4. 


