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Soja rouba área do milho em 2010
Safra de grãos que começa a ser plantada este mês não deve ter avanços expressivos de produção e receita
EPTACIO PESSOA/AE

‘Omercadoestá
ruim,porque
muitasgranjas
quebraram’
José Maria Tomazela
ITAPETININGA

Os baixos preços dos grãos estãolevandoosagricultoresaoptarem por culturas de menor
custo de produção na safra que
começa a ser plantada este mês
no Estado de São Paulo. No sudoeste paulista, o milho vai ceder espaço para a soja, que tem
produtividademenorporhectare, mas custa menos para formar a lavoura. Um hectare de
milho produz média de 120 sacas de 60 kg e tem custo entre
R$ 1,8 mil e R$ 2 mil para o produtor. Já a soja rende média de
53 saca/ha, mas custa entre R$
1,2 mil e R$ 1,5 mil. A saca de
milho fechou a semana cotada a
R$ 17 para o produtor, enquanto a soja estava a R$ 43.
Na região de Itapeva, de
acordo com estimativa da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, a área do
milho vai cair de 95 mil hectares, na safra passada, para 71
mil hectares nesta. Já o plantio
da soja deve ampliar de 67 para
84 mil hectares. De acordo com
o agrônomo Vandir Daniel da
Silva, técnico da Secretaria, a
migraçãosónãoserámaiorporque os produtores precisam observar a rotação de culturas.“Quem vem plantando soja
precisa trocar a lavoura por
uma gramínea, como o milho.”
O produtor Roberto Fay, de
Itapeva, já descartou o plantio
desse grão. Na safra passada,
elecultivou 85hectares commilho e, mesmo colhendo 125 sacas por hectare, teve prejuízo
de R$ 15 mil. Agora, toda a área
disponível, de quase 400 hectares,seráplantadacomsoja.“Serei obrigado a desmontar meu
esquema de rotação de culturas”, disse.

Matéria

NA CONTRAMÃO – Diferente dos outros produtores, Diogo Yoshio Oi, de Itapetininga, vai aumentar em 10% a área com milho e reduzir o cultivo da soja na mesma proporção

Márcia De Chiara

Depois de perder mais de R$ 11
bilhões de receita neste ano, a
agricultura de grãos deve voltara crescer de forma significativa só em 2011. A safra 2010 de
soja, milho, algodão, arroz e feijão, que começa a ser semeada
no Centro-Sul a partir deste
mês, promete praticamente repetir o desempenho da safra
deste ano, tanto em receita como em volume de produção.
É consenso entre especialistas e produtores que não haveráavanços importantes naárea
plantada total, apenas mudançasnomix deprodução, comaumento da lavoura de soja em detrimento da de milho. A razão
para esse rearranjo é o preço
desfavorávelhojedomilhoeainda atraente da soja. Essa freada
da arrumação no agronegócio
de grãos reflete, segundo especialistas, opróprio ajuste da atividade por causa do menor ritmo daeconomia mundial,com a
recessão nos Estados Unidos e
na Europa e crescimento em
mercados emergentes, como
China e Índia.
A safra de grãos 2009/2010
projetada pela RC Consultores
é de 136,5 milhões de toneladas
e a receita, de R$ 86,3 bilhões,
com aumento em torno de 1%
anteaúltimacolheita.“Falarhoje em expansão da área plantada é temerário”, afirma o sócio
daconsultoriaeresponsável pelas projeções, Fabio Silveira.
Com a perspectiva para
2010 de queda de 9% dos preços
em dólar da soja e 12% no milho
e sem correções significativas
na taxa de câmbio, ele não acredita que a receita terá forte expansão.Oeconomistaacrescen-
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ta também que houve retração
no capital dos agricultores na
última safra, o que reduz o fôlego para expansões na área.
“O cenário é positivo, mas
não é empolgante a ponto de levar a abertura de novas áreas
de produção”, afirma Ricardo
Tomczyk, diretor da Associação dos Produtores de Soja do
Mato Grosso, o maior Estado
produtor do grão. Ele explica
que o preço da soja, hoje na faixa de US$ 12 por bushel na BolsadeChicago,estáacimadamédia histórica, que é de US$ 6,
mas é menor que o preço futuro
fixado em US$ 10 para março
de 2010. “O mercado está muito
volátilpor causa da perspectiva
de uma safra mundial maior.”
A venda de adubos, por
exemplo, que é um termômetro
da safra, aponta para a estabilização da produção. Segundo o
diretor da Associação Nacional
para a Difusão de Adubos (An-
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da), Eduardo Daher, a expectativa é repetir neste ano as quantidades de fertilizantes entregues em 2008, que somaram
22,4 milhões de toneladas. Os
números do setor mostram
uma retração nas entregas de
22,4% entre janeiro e julho deste ano em relação a igual período de 2008. Daher explica que,
neste a ano, voltou-se ao com-

Lavouras de soja
crescem 4% e as de
milho recuam 8%
no Centro-Sul
portamento normal de compras, onde a maior parte ocorre
no segundo semestre. Isso porqueospreçosdosadubosrecuaram quase 30% em dólar.
Apesarda perspectiva de estabilidade sinalizada pelos fa-
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bricantesdeadubose pelos produtores, o sócio da Agroconsult, André Pessôa, considera a
possibilidade de aumento nos
volumes na safra 2009/2010.
“Mas a renda é ainda preocupante, sobretudo no CentroOeste”, frisa. Ele argumenta
que, a cada safra, há mais agricultoresnaregiãoplantandosoja, sem equacionar totalmente
as dívidas pendentes. “Esse é
um sinal ruim”, diz.
Além disso, lembra Pessôa,
corre-se o risco de que a China,
amaiorcompradoradasojabrasileira,reduzaoritmo deaquisições no ano que vem, quando se
deparar com a maior oferta do
grão em razão das boas safras
dosEUA,daArgentinaedoBrasil, os maiores exportadores.
Um levantamento nacional
feito pela Agroconsult com produtores, cooperativas e revendas de insumos indica que área
plantada com soja terá expan-

são de 4% na safra
2009/2010, enquanto o milho deve apresentar retração de 8%.
O avanço da soja no lugar
do milho é confirmado pelos
produtores de sementes. “Já
faltam no mercado as variedades melhores de soja. Essas sementes terminaram
no mês passado”, afirma o
presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de
Sementes (Abrasem), Ywao
Miyamoto.
Pelas vendas de sementes, a área plantada com soja
deverá crescer entre 5% e
7% na próxima safra, diz o
presidente da Abrasem, que
reúne mais de 600 produtores de sementes, de cooperativas a grandes empresas
multinacionais. Segundoele,
houve uma antecipação na
compra do produto neste
ano. Até agora, conta, metade da oferta de sementes para próxima safra de grãos foi
vendida. No mesmo período
de 2008, tinham sido comercializados 35% dos volumes.
Além da retração na área
ocupada pelo milho, há perspectivas de queda na área
plantada com arroz, segundo o presidente da Federação da Agricultura do Rio
Grande do Sul (Farsul), Carlos Sperotto. O Rio Grande
doSul, queresponde por cerca de 60% da produção de arroz do País deve reduzir em
30% a área plantada. Os preços em queda do grão e a falta de mananciais para irrigar a lavoura são apontados
como fatores que vão afetar
a produção. “Vai faltar arroz
em 2010.” ●

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 ago. 2009, Economia & Negócios, online.

Tradings ainda seguram oferta de crédito
Governo tenta, por meio do BB, compensar a queda em outras fontes de financiamentos
Apesardeogovernoterampliado em cerca de 30% a oferta de
crédito nesta safra por meio do
Banco do Brasil, de R$ 30,5 bilhões para R$ 39,5 bilhões, os
agricultores ainda se queixam
da dificuldade de ter acesso aos
recursos.“Ainadimplênciaé alta, o que inviabiliza a tomada de
financiamentos bancários, que
são limitados por CPF (Cadastro de Pessoa Física)”, afirma o
diretor da Associação dos Produtoresde Soja do Mato Grosso
(Aprosoja-MT),
Ricardo
Tomczyk.
Hojeosagricultoresbrasileiros devem, entre produtores de
grãos e culturas permanentes,

cerca de R$ 120 bilhões. Essa cifra equivale à receita obtida
com a uma safra de grãos e de
lavourasperenes,comocafé,cana e laranja, por exemplo.
Tomczyk conta que, além
das dificuldades para obter financiamentos nos bancos por
causa de antigas pendências, as
empresas tradings que costumavam financiar a safra para
os produtores de soja ainda não
retomaram os mesmos volumes de oferta de crédito que
eram normalmente disponibilizadosantes da crise.Geralmente, diz o diretor da AprosojaMT, essas empresas costumavamfinanciar 70%daáreaplan-

tada com o grão na região. Com
a crise de crédito, essa fatia
caiu 45%. Hoje está em cerca de
50%. “Há também empresas
que nem voltaram a fazer esse
tipo de operação”, acrescenta.

Dívidas pendentes
dos agricultores
chegam a
R$ 120 bilhões
Astradingsdetêmparticipação importante no crédito rural. Em épocas sem turbulências, o crédito fornecido por es-

se tipo de companhia responde
por um terço da produção. Os
dois terços restantes estão divididos entre os recursos do governo e o capital dos próprios
agricultores. Na safra
2009/2010, a fatia das tradings
e a dos produtores dão sinais de
enfraquecimento.
O diretor de Agronegócios
do Banco do Brasil, José Carlos
Vaz, diz que o governo está tentandopreencherafaltadecrédito proveniente das tradings e a
escassez de recursos dos próprios agricultores para financiar a próxima safra de grãos.
“Foi uma decisão política”, diz.
Nas suas contas, essa deci-

são política deu resultados.
No mês passado, o Banco do
Brasil, desembolsouR$ 2,281
bilhões em financiamentos
para o setor agrícola, mais
que o triplo do que foi gasto
em julho de 2008. “Foi o melhor mês de julho de todas as
safras”, afirma Vaz. Ele diz
queesseritmo decrescimento será mantido neste mês.
O diretor do BB atribui
partedesseexcelentedesempenho de julho ao fato de o
banco ter iniciado o ano safra 2009/2010 com a “máquina do crédito rodando”, o
quenãoocorriaemsafrasanteriores. ● M.C.

Produtores de SP
já desmontam
esquema de
rotação de culturas
O produtor Maurício Fernandes Dias, de Taquarivaí,
com área cultivada de 2,5 mil
hectares, vai destinar 60% para
a soja e 40% para o milho. Ele
ainda tem 120 mil sacas de milho em estoque e enfrenta dificuldade na venda do produto.
“Omercadoestáruim, poismuitas granjas quebraram. E as exportações não decolam.”
A safra atual, segundo Dias,
será plantada com um custo entre 10% e 15% menor para a formação da lavoura. Já a oferta
de crédito é maior, o que considera um dado positivo. “Contra
o preço baixo, prefiro investir
na produtividade.”
Num movimento contrário à
tendência geral, o agricultor
Diogo Yoshio Oi, de Itapetininga, vai aumentar em 10% a área
com milho – o cultivo da soja será reduzido na mesma proporção. Na safra passada, 60% da
área de verão foi cultivada com
soja, os outros 40% com milho.
“Este ano será meio a meio.”
O plantio do milho já começou. Enquanto espera as chuvas, Oi utiliza os pivôs de irrigação. Ele acredita que a soja não
vai segurar os preços no patamar atual e aposta na alta produtividade do milho na região
para compensar a baixa cotação. Por isso, não vai economizar fertilizante. “Temos de usar
toda tecnologia disponível.”
O agricultor conta que este
foi um ano difícil para o setor.
“Plantamos com os insumos caros e colhemos com dólar barato e preços baixos. Agora, pelo
menos, vamos fazer a semeadura pagando menos pelo adubo.”
Não bastasse o preço baixo
dos grãos, os agricultores paulistas enfrentam perdas no trigo por causa do tempo. O excesso de chuvas em julho aumentou a incidência de doenças fúngicas, como a brusone. ●

