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D e acordo com dados da

Companhia Nacional de

Abastecimento, Conab, ela-

borado em agosto de 2009, a pro-

dução brasileira de grãos da safra

2008/09 é de 134,5 milhões de to-

neladas, 6,7% menor do que a safra

anterior. No entanto, o agricultor

brasileiro não precisa temer, já que

esse sobe e desce da produção de

grãos, segundo especialistas, é nor-

mal. Porém, há outros fatores que

podem explicar essa queda que esta-

mos enfrentando.

Alguns dizem que a alta tem-

porada de seca que o produtor brasi-

leiro enfrentou em algumas regiões

do País, no primeiro semestre, foi

uma das culpadas pela significativa

queda da produção de grãos. Mas

uma segunda opinião, muito discu-

tida no mercado, coloca a respon-

sabilidade sobre a crise econômica

mundial.

Perante tantas especulações,

não se sabe ao certo a que se devem

essas quedas. Entretanto, outros se-

tores diretamente envolvidos no se-

tor, como a indústria de sementes,

nada sofreram com esses impactos.

Para explicar o comportamento do

mercado nacional de sementes nesse

cenário, convidamos o presidente da

Associação Brasileira de Sementes,

Abrasem, Ywao Miyamoto, para es-

clarecer sobre o atual momento do

setor sobre tantas oscilações de cli-

ma e mercado.

Miyamoto também explica

a inserção de novas tecnologias de

sementes no mercado brasileiro e

também os investimentos em melho-

ramento genético de sementes.

PanRural - As oscilações cli-

máticas, como a seca na região
Sul e o elevado número de chuvas
em alguns Estados do Sudeste e
Centro-Oeste, prejudicaram o se-
tor de sementes?

Miyamoto - Houve seca na

época de plantio, prejudicando prin-

cipalmente a soja e o milho. No en-

tanto, no período da colheita, está

chovendo no Brasil inteiro. São duas

situações diferentes, pois houve seca

na época de desenvolvimento das

plantas, mas agora está choven-



do demais. A seca foi um prejuízo

para o agricultor brasileiro, princi-

palmente na produtividade da soja,

milho e trigo. No entanto, essas que-

das de produção nada interferem no

cultivo de sacas de sementes, porque

o produtor de sementes já é precavi-

do quanto às oscilações climáticas,

tendo um farto estoque. Pela expe-

riência dos produtores de sementes,

não haverá desabastecimento do

produto. Houve queda de produção

de safra, e não de sementes, que

continuou todo o processo normal-

mente. Os produtores anteciparam o

plantio nesta safra, isso fez com que

elas sofressem muito com a seca.

PanRural - Por que os agri-

cultores plantaram antecipada-

mente?

Miyamoto - Um dos motivos

foi porque os produtores queriam

se livrar da aplicação de fungicidas

para o combate à ferrugem da soja,

por exemplo, e também dar início a

implantação do milho safrinha. No

entanto, safra precoce é muito sus-

ceptível à seca, pois esses agriculto-

res perderam em produtividade, mas

aqueles que iniciaram o plantio no

tempo certo tiveram uma produção

normal.

PanRural - A crise econômi-

ca mundial afetou o mercado de

sementes?

Miyamoto - Essa crise afetou

a economia de uma forma geral,

mas o agronegócio, principalmente

a agricultura, foi o que menos so-

freu com essa turbulência global.

Para dizer que não, fomos um pou-

co afetados, mas não igual a outros

setores. Quando veio a crise, o agri-

cultor já estava preparado, pois já

tinha, como disse anteriormente, um

grande estoque de compras, como

sementes, insumos, entre outros

produtos já adquiridos por ele. A

crise chegou bem no período em que

começaram a plantar. Máquinas e

equipamentos, insumos em geral,

que estavam com preços elevados

estão mais baratos, então vamos en-

trar na próxima safra com custos de

produção mais baixos.

PanRural - Para os próximos

meses, haverá aquecimento do

setor? Por quê?

sileiro percebeu que o benefício

que uma boa semente determina o

sucesso de sua lavoura, sendo que o

custo que ela representa é mínimo,

se comparado com a utilização de

insumos, por exemplo. Sementes re-

presentam somente 5% do custo to-

tal da lavoura, sendo que fungicidas

e herbicidas chegam a custar 20%.

Semente pirata não tem garantia,

pureza e não é certificada. Muitas

vezes elas são contaminadas com

nematóides, entre outras várias im-

purezas. Atualmente, temos mais de

Miyamoto - Sim, princi-

palmente porque está chegando à

época de plantio, que acontece em

outubro, novembro e dezembro. Os

agricultores que tiveram um pla-

nejamento adequado realizaram a

reposição de sementes. No entanto,

os produtores menos capitalizados,

ou aqueles que não se decidiram o

que iriam plantar, vão aquecer o

mercado de sementes, pois só agora

que eles irão comprar o produto. A

época de definição de safra se dá a

partir do segundo semestre, época

em que se inicia a safra de verão.

PanRural - O mercado pira-

ta de sementes tem diminuído no

Brasil?

Miyamoto - O produtor bra-

seiscentas indústrias de sementes no

Brasil, o necessário para abastecer

todo o país, no entanto, ela atende

60% do mercado nacional, devido,

ainda, à utilização de sementes pira-

tas. Quem opta por sementes certi-

ficadas recebem apoio fiscal, sendo

a Monsanto, uma das empresas que

incentivam a utilização de sementes

legais. Existem hoje mais de cinco

mil engenheiros agrônomos traba-

lhando para as empresas de semen-

tes que prestam serviços ao homem

do campo.

PanRural - Quais os benefí-

cios desse apoio?

Miyamoto - Atualmente exis-

tem mais de trezentas variedades de

sementes de soja, por exemplo. Sem



o apoio de um especialista, o produ-

tor tem grandes chances de plantar

uma variedade errada de semente, o

que poderá prejudicar a sua produ-

tividade. 80% do sucesso de uma la-

voura está relacionado diretamente

a semente que foi utilizada. Varie-

dades de milho, soja e trigo, que até

três anos estavam entre as primeiras

de mercado, já estão ultrapassadas.

Quem planta semente imprópria ou

pirata, está utilizando uma varieda-

de obsoleta. As novas sementes dis-

poníveis no mercado são mais resis-

tentes à seca, doenças, entre outras.

O Rio Grande do Sul, que plantava

apenas 5% de sementes certificadas,

agora planta 35%, já o produtor de

Mato Grosso, planta quase 90% de

produtos legais.

PanRural - A burocracia
para a aprovação de novas varie-
dades de sementes, principalmen-
te transgênicas, tem diminuído?

Miyamoto - As liberações no

CTNBio e no Ministério da Agricul-

tura têm aumentado muito. Hoje, a

CTNBio faz as análises mais técni-

cas, não há tanta política de libe-

ração de produtos, por isso que o

setor tem alcançado um dinamismo

maior. O Ministério da Agricultura

também tem feito grandes avanços

no controle da pirataria e na libera-

lização de novas variedades.

PanRural - De acordo com a
Embrapa haverá um decréscimo
na produção de milho em 2010,
isso poderá afetar o mercado de
sementes? Como?

Miyamoto - Não. Milho e

soja, por exemplo, precisam da ro-

tação de cultura, ou seja, para ga-

nhar uma boa produção de soja, ne-

cessita-se que se plante milho para

rotacionar. E para produzir bem no

setor de cana-de-açúcar e milho,

é preciso plantar soja. Cuba, por

exemplo, importa sementes de soja

para fazer rotação da cana. Então,

não haverá uma grande diminuição

de plantio desses produtos.

PanRural - Qual foi a parti-
cipação da variedade de sementes
de milho Bt na última safra? Os
dados são positivos?

Miyamoto - O plantio de Bt na

última safra foi de 5%, pois faltou

semente no mercado. Quem plantou

essa nova variedade está satisfeito.

o agricultor não reserva uma área

para plantar a cultura convencional,

no futuro, pode haver resistência da-

quela variedade transgênica. Com a

adoção do Plante refúgio, o agricul-

tor pode usar a tecnologia por mais

tempo.

PanRural - Estamos termi-
nando a safra de inverno, os re-
sultados para sementes de trigo,
por exemplo, foram satisfatórios?

Miyamoto - O plantio de tri-

go no País foi ótimo, superamos as

expectativas. No entanto, o setor

está desestimulado, pois não há

A produtividade continuou a mes-

ma, mas houve uma grande resistên-

cia às pragas. As variedades trans-

gênicas estão sendo aceitas cada vez

mais, nota-se isso porque elas estão

crescendo. Os transgênicos não au-

mentam a produtividade, mas dimi-

nuem os custos de produção.

PanRural - Os produtores
têm adotado a campanha Plante
Refúgio?

Miyamoto - Essa é uma cam-

panha de conscientização, pois, na

verdade, todo o setor do agronegó-

cio brasileiro, sendo eles; governo,

cooperativas, entre outros, devem

incentivar esse sistema. Isso é para

o bem do agricultor brasileira. Se

políticas de incentivo à produção

de trigo por parte do governo. O

setor enfrenta problemas de infes-

tação de muitas doenças, como a

Brusoni. Acredito que a produção

de trigo vai ser quebrada, devi-

do a esses percalços. O nosso país

já teve políticas de aceleração de

mercado, incentivo aos produtores,

mas hoje não tem. Temos a capa-

cidade de produzir para o mercado

interno e ainda exportar trigo, pois

tecnologia nós temos, corpo téc-

nico também. Quanto às sementes

do produto, não tivemos problemas

neste ano, pois em 2008, quase que

houve falta de sementes no merca-

do, no entanto asseguramos o abas-

tecimento nacional.
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