
Governo tenta, por meio do BB, compensar a queda em outras fontes de financiamentos

Tradingsaindaseguramofertadecrédito

Sojaroubaáreadomilhoem2010
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AGRONEGÓCIOS

Safra de grãos que começa a ser plantada este mês não deve ter avanços expressivos de produção e receita

Márcia De Chiara

Depois de perder mais de R$ 11
bilhões de receita neste ano, a
agricultura de grãos deve vol-
taracrescerdeformasignifica-
tiva só em 2011. A safra 2010 de
soja,milho, algodão, arroz e fei-
jão, que começa a ser semeada
no Centro-Sul a partir deste
mês, prometepraticamente re-
petir o desempenho da safra
deste ano, tanto em receita co-
mo emvolume de produção.

É consenso entre especialis-
tas e produtores que não have-
ráavanços importantesnaárea
plantada total, apenas mudan-
çasnomixdeprodução,comau-
mentodalavouradesojaemde-
trimento da de milho. A razão
para esse rearranjo é o preço
desfavorávelhojedomilhoeain-
daatraentedasoja.Essafreada
da arrumação no agronegócio
de grãos reflete, segundo espe-
cialistas,opróprioajustedaati-
vidade por causa do menor rit-
modaeconomiamundial,coma
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.“Falarho-
je em expansão da área planta-
da é temerário”, afirma o sócio
daconsultoriaeresponsávelpe-
las projeções, Fabio Silveira.

Com a perspectiva para
2010dequedade9%dospreços
emdólar da soja e 12% nomilho
e sem correções significativas
na taxadecâmbio, elenãoacre-
dita que a receita terá forte ex-
pansão.Oeconomistaacrescen-

ta também que houve retração
no capital dos agricultores na
última safra, o que reduz o fôle-
go para expansões na área.

“O cenário é positivo, mas
não é empolgante a ponto de le-
var a abertura de novas áreas
de produção”, afirma Ricardo
Tomczyk, diretor da Associa-
ção dos Produtores de Soja do
Mato Grosso, o maior Estado
produtor do grão. Ele explica
que o preço da soja, hoje na fai-
xa deUS$ 12 por bushel na Bol-
sadeChicago,estáacimadamé-
dia histórica, que é de US$ 6,
masémenorqueopreço futuro
fixado em US$ 10 para março
de2010. “Omercadoestámuito
volátilporcausadaperspectiva
de uma saframundialmaior.”

A venda de adubos, por
exemplo, queéumtermômetro
da safra, aponta para a estabili-
zação da produção. Segundo o
diretordaAssociaçãoNacional
para a Difusão de Adubos (An-

da), EduardoDaher, a expecta-
tivaérepetirnesteanoasquan-
tidades de fertilizantes entre-
gues 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 des-
te ano em relação a igual perío-
do de 2008. Daher explica que,
neste a ano, voltou-se ao com-

portamento normal de com-
pras,ondeamaiorparteocorre
no segundo semestre. Isso por-
queospreçosdosadubosrecua-
ramquase 30%emdólar.

Apesardaperspectivadees-
tabilidade sinalizada pelos fa-

bricantesdeadubosepelospro-
dutores, o sócio da Agrocon-
sult,AndréPessôa, considera a
possibilidade de aumento nos
volumes na safra 2009/2010.
“Mas a renda é ainda preocu-
pante, sobretudo no Centro-
Oeste”, frisa. Ele argumenta
que, a cada safra, há mais agri-
cultoresnaregiãoplantandoso-
ja, sem equacionar totalmente
as dívidas pendentes. “Esse é
um sinal ruim”, diz.

Além disso, lembra Pessôa,
corre-se o risco de que aChina,
amaiorcompradoradasojabra-
sileira,reduzaoritmodeaquisi-
çõesnoanoquevem,quandose
deparar com a maior oferta do
grão em razão das boas safras
dosEUA,daArgentinaedoBra-
sil, osmaiores exportadores.

Um levantamento nacional
feitopelaAgroconsultcompro-
dutores, cooperativas e reven-
das de insumos indica que área
plantada com soja terá expan-

são de 4% na sa f ra
2009/2010, enquanto o mi-
lho deve apresentar retra-
ção de 8%.

O avanço da soja no lugar
domilho é confirmado pelos
produtoresdesementes. “Já
faltam no mercado as varie-
dades melhores de soja. Es-
sas sementes terminaram
no mês passado”, afirma o
presidente da Associação
BrasileiradosProdutoresde
Sementes (Abrasem), Ywao
Miyamoto.

Pelas vendas de semen-
tes, a áreaplantadacomsoja
deverá crescer entre 5% e
7% na próxima safra, diz o
presidente da Abrasem, que
reúne mais de 600 produto-
resdesementes,decoopera-
tivas a grandes empresas
multinacionais.Segundoele,
houve uma antecipação na
compra do produto neste
ano. Até agora, conta, meta-
de da oferta de sementes pa-
rapróximasafradegrãos foi
vendida. No mesmo período
de 2008, tinham sido comer-
cializados 35% dos volumes.

Além da retração na área
ocupadapelomilho, há pers-
pectivas de queda na área
plantada com arroz, segun-
do o presidente da Federa-
ção da Agricultura do Rio
Grande doSul (Farsul), Car-
los Sperotto. O Rio Grande
doSul,querespondeporcer-
cade60%daproduçãodear-
roz do País deve reduzir em
30%aárea plantada.Os pre-
ços emqueda do grão e a fal-
ta de mananciais para irri-
gar a lavoura são apontados
como fatores que vão afetar
aprodução. “Vai faltar arroz
em2010.” ●

NACONTRAMÃO–Diferentedosoutrosprodutores,DiogoYoshioOi, de Itapetininga, vai aumentar em10%aáreacommilhoe reduzir o cultivodasojanamesmaproporção

‘Omercadoestá
ruim,porque
muitasgranjas
quebraram’

Apesardeogovernoteramplia-
do em cerca de 30% a oferta de
crédito nesta safra pormeio do
Banco do Brasil, de R$ 30,5 bi-
lhões para R$ 39,5 bilhões, os
agricultores ainda se queixam
dadificuldadede teracesso aos
recursos.“Ainadimplênciaéal-
ta, oque inviabilizaa tomadade
financiamentos bancários, que
são limitados por CPF (Cadas-
tro de Pessoa Física)”, afirma o
diretor da Associação dos Pro-
dutoresdeSojadoMatoGrosso
(Aprosoja-MT), Ricardo
Tomczyk.

Hojeosagricultoresbrasilei-
rosdevem,entreprodutoresde
grãos e culturas permanentes,

cercadeR$120bilhões.Essaci-
fra equivale à receita obtida
com a uma safra de grãos e de
lavourasperenes,comocafé,ca-
na e laranja, por exemplo.

Tomczyk conta que, além
das dificuldades para obter fi-
nanciamentos nos bancos por
causadeantigaspendências,as
empresas tradings que costu-
mavam financiar a safra para
osprodutoresdesojaaindanão
retomaram os mesmos volu-
mes de oferta de crédito que
eramnormalmentedisponibili-
zadosantesdacrise.Geralmen-
te, diz o diretor da Aprosoja-
MT, essas empresas costuma-
vamfinanciar70%daáreaplan-

tadacomogrãona região.Com
a crise de crédito, essa fatia
caiu45%.Hojeestáemcercade
50%. “Há também empresas
que nem voltaram a fazer esse
tipo de operação”, acrescenta.

Astradingsdetêmparticipa-
ção importante no crédito ru-
ral. Em épocas sem turbulên-
cias, o crédito fornecido por es-

se tipo de companhia responde
por um terço da produção. Os
doisterçosrestantesestãodivi-
didos entre os recursos do go-
verno e o capital dos próprios
agricultores. Na safra
2009/2010, a fatia das tradings
eadosprodutoresdãosinaisde
enfraquecimento.

O diretor de Agronegócios
doBancodoBrasil, JoséCarlos
Vaz, diz queogoverno está ten-
tandopreencherafaltadecrédi-
to proveniente das tradings e a
escassez de recursos dos pró-
prios agricultores para finan-
ciar a próxima safra de grãos.
“Foi uma decisão política”, diz.

Nas suas contas, essa deci-

são política deu resultados.
Nomês 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 ome-
lhormês de julho de todas as
safras”, afirma Vaz. Ele diz
queesseritmodecrescimen-
to serámantido nestemês.

O diretor do BB atribui
partedesseexcelentedesem-
penho de julho ao fato de o
banco ter iniciado o ano sa-
fra2009/2010coma“máqui-
na do crédito rodando”, o
quenãoocorriaemsafrasan-
teriores. ● M.C.

José Maria Tomazela
ITAPETININGA

Os baixos preços dos grãos es-
tãolevandoosagricultoresaop-
tarem por culturas de menor
custo de produção na safra que
começaaserplantadaestemês
no Estado de São Paulo. No su-
doeste paulista, o milho vai ce-
der espaço para a soja, que tem
produtividademenorporhecta-
re, mas custa menos para for-
mar a lavoura. Um hectare de
milho produz média de 120 sa-
cas de 60 kg e tem custo entre
R$ 1,8mil e R$ 2mil para o pro-
dutor. Já a soja rendemédia de
53 saca/ha,mas custa entre R$
1,2 mil e R$ 1,5 mil. A saca de
milhofechouasemanacotadaa
R$ 17 para o produtor, enquan-
to a soja estava aR$ 43.

Na região de Itapeva, de
acordo com estimativa da Se-
cretariadaAgricultura eAbas-
tecimento do Estado, a área do
milho vai cair de 95 mil hecta-
res, na safra passada, para 71
mil hectares nesta. Já o plantio
da soja deve ampliar de67 para
84mil hectares.De acordo com
o agrônomo Vandir Daniel da
Silva, técnico da Secretaria, a
migraçãosónãoserámaiorpor-
queosprodutoresprecisamob-
servar a rotação de cultu-
ras.“Quem vem plantando soja
precisa trocar a lavoura por
uma gramínea, como omilho.”

O produtor Roberto Fay, de
Itapeva, já descartou o plantio
desse grão. Na safra passada,
elecultivou85hectarescommi-
lho e, mesmo colhendo 125 sa-
cas por hectare, teve prejuízo
deR$ 15mil. Agora, toda a área
disponível, de quase 400hecta-
res,seráplantadacomsoja.“Se-
rei obrigado a desmontar meu
esquema de rotação de cultu-
ras”, disse.

O produtor Maurício Fer-
nandes Dias, de Taquarivaí,
com área cultivada de 2,5 mil
hectares,vaidestinar60%para
a soja e 40% para o milho. Ele
ainda tem 120 mil sacas de mi-
lho em estoque e enfrenta difi-
culdade na venda do produto.
“Omercadoestáruim,poismui-
tasgranjasquebraram.Easex-
portações não decolam.”

A safra atual, segundo Dias,
seráplantadacomumcustoen-
tre 10% e 15%menor para a for-
mação da lavoura. Já a oferta
de crédito émaior, o que consi-
deraumdadopositivo. “Contra
o preço baixo, prefiro investir
na produtividade.”

Nummovimentocontrárioà
tendência geral, o agricultor
Diogo Yoshio Oi, de Itapetinin-
ga, vai aumentar em 10%aárea
commilho–ocultivodasoja se-
rá reduzido na mesma propor-
ção. Na safra passada, 60% da
área de verão foi cultivada com
soja, os outros 40% commilho.
“Este ano serámeio ameio.”

O plantio do milho já come-
çou. Enquanto espera as chu-
vas,Oiutiliza ospivôsde irriga-
ção. Ele acredita que a soja não
vai segurar os preços no pata-
mar atual e aposta na alta pro-
dutividade do milho na região
para compensar a baixa cota-
ção. Por isso, não vai economi-
zarfertilizante.“Temosdeusar
toda tecnologia disponível.”

O agricultor conta que este
foi um ano difícil para o setor.
“Plantamoscomosinsumosca-
ros e colhemos comdólar bara-
to e preços baixos. Agora, pelo
menos,vamosfazerasemeadu-
rapagandomenospelo adubo.”

Não bastasse o preço baixo
dos grãos, os agricultores pau-
listas enfrentam perdas no tri-
goporcausadotempo.Oexces-
so de chuvas em julho aumen-
touaincidênciadedoençasfún-
gicas, como a brusone. ●

Dívidas pendentes
dos agricultores
chegam a
R$ 120 bilhões

Lavouras de soja
crescem 4% e as de
milho recuam 8%
no Centro-Sul

EPTACIO PESSOA/AE

Produtores de SP
já desmontam
esquema de
rotação de culturas
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




