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PRODUÇÃO de milho e soja em
.rotação teve rentabilidade baixa em

2008. Entende-se por rentabilidade a di-
visão do lucro operacional pelo total do
patrimônio da fazenda.

Como nos cálculos não entraram os ju-
ros e amortizações, na prática, a grande
maioria dos agricultores deve ter opera-
do com prejuízo. Este ano, os preços dos
grãos ora ensaiam recuperação, ora per-
dem a firmeza, com oscilação em ponto
próximo ao do custo de produção.

Nos fertilizantes, é preciso lembrar
que os produtores fizeram a sua com-
pra com os preços em recordes de alta.
Dependendo da região e da tecnologia
adotada, o insumo representa de 35% a
45% dos custos de produção do milho,
da soja e do algodão.

Em termos de preços, as cotações dos
fertilizantes subiram de janeiro até mea-
dos de 2008. Alguns chegaram a aumen-
tar mais de três vezes quando compara-
dos aos valores do início de 2007, como o
caso do super fosfato triplo.

A partir de novembro os preços dos
fertilizantes voltaram a cair. Em janei-
ro deste ano, os valores já haviam caído
40% em relação aos preços mais altos.
A exceção fica por conta do cloreto de
potássio, cujos preços permanecem pra-
ticamente nos mesmos patamares de
2008. Observe, na figura a evolução dos
preços dos fertilizantes.

Esse era o cenário ao final de 2008,
quando se inicia a safra do período se-
guinte: custos de produção elevados e
uma grande incerteza com relação aos
preços dos produtos colhidos.
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Os custos de produção da soja e mi-
lho foram originados em planilhas da
Scot Consultoria, com base em projetos
acompanhados nos últimos anos. No
caso do algodão, as despesas e custos di-
retos foram calculados a partir do acom-
panhamento da Conab (Companhia Na-
cional de Abastecimento). A estrutura
da fazenda de algodão e os custos com
funcionários e depreciações foram cal-
culados pela Scot Consultoria a partir de
informações de mercado.

Os preços da soja e do milho foram base-
ados nos levantamentos da Agência Rural,
que acompanha o mercado em todo o País.
Os preços do algodão em pluma foram os
divulgados pelo Cepea (Centro de Estudos
e Pesquisa em Economia Aplicada), da Es-
cola Superior de Agricultura "Luiz de Quei-
roz" - Universidade de São Paulo.

O algodão, nos preços atuais, tende ao
prejuízo. A atual cotação de R$38,80/@
aproxima-se do custo de produção.

Para as três culturas, quando se incluem
os juros do endividamento agrícola, os
resultados pioram consideravelmente.

O lucro é calculado a partir do custo ope-
racional. O custo operacional é a soma dos
custos diretos, custos indiretos, despesas
operacionais e depreciações. O Ebitda é a
sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros,
Impostos, Depreciações e Amortizações.

Sendo assim, mesmo que o Ebitda de-
monstre que o caixa esteja positivo, a
realidade é de juros e amortizações para
pagar. Analisando tais números, é fácil
perceber que a situação do agricultor deve
piorar ainda mais durante o decorrer do
ano, caso o mercado permaneça nos atu-
ais patamares.

A expectativa para 2009 gira em torno
da possibilidade de recuperação dos pre-
ços a partir da redução da safra. A safra
será menor em função da queda de qua-
lidade na produção e por adversidades
climáticas em diversas regiões produto-
ras, como o Rio Grande do Sul e Paraná,
por exemplo.
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