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estiagem que atinge o Sul do
Brasil desde o fim do ano pas-
sado é a principal responsável
pela última revisão, para baixo,
dos números do IBGE sobre a

produção nacional de grãos 2008/2009.
A queda será de 7,6% em relação ao pe-
ríodo anterior, cerca de 10 milhões de
toneladas a menos, para um volume to-
tal esperado de 134,7 milhões de tone-
ladas. A quebra de safra seria apenas
mais uma má notícia, não fosse a ativi-
dade agrícola tão suscetível às expecta-
tivas. Nos dias seguintes à ameaça de re-
dução na oferta, os preços subiram. Os
atuais patamares, se mantidos até o fim
da colheita - no caso da soja, é realiza-
da entre janeiro e fevereiro -, garantem
o lucro dos produtores e podem afastar
a ameaça de nova queda na produção.

A safra de problemas teve início no
segundo semestre de 2008, quando os
agricultores foram obrigados a comprar
fertilizantes com os preços inflados pela
alta cotação do petróleo. O quadro se
agravou durante a fase de plantio. A cri-
se financeira mundial
derrubou as cotações
das commodities agrí-
colas e fez murchar as
linhas de financiamen-
to. O governo bem que
tentou interferir, com
a liberação antecipada de 5 bilhões de
reais em empréstimos do Banco do
Brasil, mas o passado de dívidas mal
equacionadas dificultou a irrigação de
crédito no campo.

O presidente da Sociedade Rural Brasi-
leira (SRB), Cesário Ramalho da Silva,
teme que os preços favoráveis tirem da
pauta de Brasília a reforma do sistema
de financiamento e apoio à atividade
agrícola, que data de 1965. O represen-
tante dos produtores ressalva que, como
as condições climáticas determinaram

a valorização dos grãos, não há nenhu-
ma garantia de manutenção do cenário
favorável. "A crise de crédito no ano
passado serviu para mostrar a sujeira
que estava sob o tapete", diz.

De acordo com Silva, antes da reação
das cotações a previsão era de queda de
50% na produção de milho safrinha, prin-
cipal cultura nos meses
que antecedem a próxi-
ma safra. No fim de
2008, conta ele, os esto-
ques do produto foram os
mais elevados da história,
na casa de 6 milhões de
toneladas. Os agriculto-
res haviam plantado ten-
do em vista a demanda
recorde de 2007, mas a
comercialização foi pre-
judicada pelo estouro da crise. "Os pre-
ços atuais criam novamente condições
favoráveis e nos dão incentivo para
plantar", afirma.

Os valores ainda não alcançam os re-
cordes registrados no primeiro semestre
de 200S, mas são mais atrativos aos pro-
dutores brasileiros em razão da valoriza-

ção do dólar. Em Chicago, a soja está co-
tada a cerca de 10 dólares por bushel
(unidade que eqüivale a 27,15 quilogra-
mas), ainda abaixo dos 12 dólares de pré-
ço médio em 2008. O bushel de milho
vale 3,70 dólares, ante 5,20 dólares no
ano passado. O sócio-diretor da RC Con-
sultores, Fábio Silveira, lembra, de ou-

tro lado, que as commo-
dities continuam bas-
tante acima dos preços
históricos (6 dólares o
bushel para a soja e 2,50
para o milho).

"Ao considerar as suces-
sivas quedas nas previ-
sões do PIB mundial,
vejo um cenário em que
os preços tendem não a

desabar, mas a cair um pouco mais",
avalia Silveira. A consultoria prevê que,
depois da alta de 48% em 2008, o pre-
ço da soja cairá 10% neste ano. Dentro
desse cenário, a receita no campo che-
garia a dezembro em 157 bilhões de
reais, ante 168 bilhões de reais no ano
passado. E as exportações devem cair de

pdv
Rectangle



60,6 bilhões de dólares, em 2008, para
45,3 bilhões de dólares neste ano. "Mes-
mo assim, o resultado total poderá ser o
segundo melhor da história", diz.

Segundo o consultor, o governo terá
de sair em socorro do produtor rural, se
quiser evitar a tendência de queda no pe-
ríodo 2009/2010. "Há uma bomba arma-
da, o financiamento da próxima safra.
Além do problema da dívida latente, o
Estado não é capaz de bancar sozinho o
setor. Terá de buscar um novo modelo,
em que possa dar o lastro para atrair os
empréstimos do setor privado", afirma.

As mudanças no sistema de crédito ru-
ral estão em fase de discussão em Brasí-
lia, com a participação de representan-
tes do setor privado e de técnicos do go-
verno. Não há sequer perspectiva de
uma data para a apresentação de resul-
tados concretos. A estratégia atual, se-

gundo o secretário de Política Agrícola
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), Edilson Guima-
rães, tem consistido em intervir pon-
tualmente, sempre que forem identifi-
cados gargalos em mercados específicos.

"No ano passado, o cenário era de
custo alto e preços em queda. Nos pre-
paramos para apoiar o produtor", conta
o secretário. De fato, o governo teve de
adquirir, em dezembro, parte do exce-
dente da produção de milho. Também
foram registrados problemas na comer-
cialização do trigo, socorrida por meio
de compras do governo e pela utilização
do Prêmio de Escoamento do Produto
(PEP), instrumento que consiste na rea-
lização de leilões para garantir preço
mínimo ao produtor e facilitar a venda
em regiões mais distantes.

"Temíamos ser preciso agir para garan-
tir também a venda da soja, mas não foi

necessário", afirma Guimarães. De acor-
do com o secretário, boa parte dos produ-
tores afetados pela seca no Sul contava
com seguro e, portanto, continua em dia
com o pagamento do crédito rural. As-
sim, terão condições de contrair mais em-
préstimos para voltar a plantar. "Quem
colheu está vendendo bem. Corno o pre-
ço dos insumos continua a cair, é possí-
vel que a próxima safra seja mais barata.
Os movimentos são favoráveis."

Apesar do otimismo, o secretário diz
ainda ser cedo para qualquer comentá-
rio quanto ao novo plano de safra, que
começará a ser elaborado em março e
será divulgado no fim do semestre. O
problema é que a maior incógnita está
fora das fronteiras brasileiras, e indepen-
de da ação do governo. O Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA, na sigla em inglês) divulgou na
terça-feira 10 uma nova revisão, para bai-
xo, da demanda mundial de grãos na sa-
fra atual. O relatório, somado à decepção
nos mercados com o pacote americano
de socorro aos bancos, provocou quedas
nos contratos futuros de produtos como
trigo, milho e soja na Bolsa de Chicago.

Silveira, da RC Consultores, acredi-
ta que a desaceleração econômica mun-
dial vai determinar uma redução na
demanda pelas commodities agrícolas.
O sócio-diretor da consultoria mineira
Céleres, Anderson Gomes, avalia que
os estoques mundiais de grãos estão
longe de um patamar confortável, o
que garantirá a manutenção nos níveis

de compra nos próxi-
mos meses.

De acordo com Go-
mes, além de contar
com preços mais altos
em virtude da seca, o
produtor brasileiro aca-

bou por se beneficiar de mais um fator
aparentemente adverso: a dificuldade
de comercializar antecipadamente a
produção. O percentual da safra vendi-
da no ano passado ficou em torno de
40%, abaixo dos 60% da colheita ante-
rior. "Quem não vendeu antes, agora
pode se beneficiar dos preços mais ele-
vados", explica o consultor. O principal
risco é o agricultor, diante dos ventos fa-
voráveis, tentar retardar demais as ne-
gociações e ser pego de surpresa por
uma nova oscilação nas cotações. "Este
é um ano de muita incerteza", resume.
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