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á tempos não se via os sojicultores
de Mato Grosso tão ansiosos para
plantar. As chuvas comparece-
ram num impensável agosto e, no

i início de setembro, davam sinais
inequívocos de que não faltariam,

injetando euforia no campo. Foi difícil aguardar o
dia 15 de setembro - quando terminou o vazio sani-
tário para a soja, destinado a conter a propagação da
ferrugem asiática na entressafra - para dar a largada
na safra 2009/2010. Tratores e plantadeiras, desta
vez, deixaram os barracões em diferentes regiões do
estado ao mesmo tempo, arrebatando Lucas do Rio
Verde, a tradicional pole position do plantio. Resul-
tado: até 23 de outubro, 37% da lavoura já estava
plantada, quando historicamente esse percentual,
para a mesma época, não superava os 30%.

Todo o entusiasmo - justificável, além do clima,
por preços da oleaginosa acima da média na Bolsa de
Chicago - aos poucos arrefeceu, à medida que boas
notícias no campo macroeconômico, como o defini-
tivo upgrade do país para grau de investimento e a
conseqüente enxurrada de dólares na Bolsa de Valores,
vitaminaram o real e derrubaram a moeda norte-ame-
ricana para níveis pré-crise financeira internacional.

Foi "assustado" que encontramos o produtor
Helmute Lewisch, de Lucas do Rio Verde, em me-
ados de outubro. "Vamos fazer de novo a lavoura
com dólar em queda", lamentava ele. "A conta não
fecha", dizia, dedilhando uma calculadora enquan-
to citava de cabeça preços e volumes de fertilizan-
tes, óleo diesel, sementes, agroquímicos, mão de
obra e outros custos que incidem sobre um hectare
de lavoura. Responsável, junto com outros mem-
bros da família, pelo cultivo de 16 mil hectares de
soja e 12,5 mil hectares de milho safrinha, Lewisch

ALÉM das oscilações

de mercado, é preciso
considerar os gastos
com transporte na
hora de colher: a
logística não ajuda

história que os agricultores já conhecem bem e não
gostam de recordar. Boa parte do endividamento
acumulado a partir de 2004 vem daí.

As condições "técnicas" para o plantio foram boas.
Além da umidade, os fertilizantes, cujo impacto no
custo variável corresponde a mais de 50%, tiveram
redução de até 40% nos preços em relação à safra
anterior. No ano passado, o produtor desembolsou
1.535 reais por hectare e este ano gastará 1.291 reais,
retração de 15,8% de um ano para outro. O proble-
ma é que os insumos foram comprados durante o
primeiro semestre, o que significa desvantagem se
a tendência de queda da moeda americana se man-
tiver. "O dólar cai, mas não o preço do óleo diesel;
os governos estaduais não deixam para não perder
arrecadação. Com isso, aumenta o custo de frete.
Gastamos mais dólares para tirar a safra. É o nosso
custo Brasil, a logística", diz Lewisch.

Em sua 25a safra em Mato Grosso, ele conta que
aprendeu a fazer cálculos que lhe dão alguma segu-
rança no planejamento de plantio. "Primeiro, vejo
quantos sacos de soja vou precisar para pagar uma
tonelada de adubo. Se comprar o fertilizante com re-
curso próprio (cash), a tonelada tem de custar menos
de 20 sacos. Se pegar na trading, não pode passar de
30 sacos. Defensivos, óleo, sementes e mão de obra
são custos secundários; tornam-se mais pesados em
momentos de queda do dólar, mas não impactam
tanto como o fertilizante." Suinocultor desde crian-
cinha no Rio Grande do Sul, Lewisch diz fazer conta
semelhante para tocar a granja de 1.000 matrizes que
mantém na fazenda: "Se 100 quilos de carne de porco
pagam 10 sacos de milho, mando bala!".

Com os preços do milho abaixo de 9 reais na região,
a granja vai bem, depois do susto da gripe H1N1, mas

a safrinha de milho em Mato Grosso corre risco de



PRODUTORES REIVINDICAM O RESTABELECIMENTO DE MECANISMOS
DE PROTEÇÃO DE PREÇO (PEP/PEPRO) PARA A SOJA NO PRÓXIMO ANO

fato, porém, traz preocupação: nos anos anteriores, no
mês de outubro, já teria vendido 60% da soja da safra
nova - ou da soja verde, como se denomina a operação
de venda para entrega na colheita. "Só conseguimos
vender 30% até o momento." A média, no estado, é
de 22%. Com a crise, as empresas tornaram-se mais
seletivas; atendem preferencialmente clientes com
bom histórico de relacionamento. Mesmo sendo um
deles - há vinte anos comercializa com a mesma tra-
ding -, Lewisch tem tido mais dificuldade: a empresa
não passou incólume pela crise e acaba de anunciar
o fechamento de algumas plantas para fazer frente às
dificuldades geradas pela apreciação do real.

Depois de três safras operando com lucro, os soji-
cultores passaram a colocar mais dinheiro próprio nas
lavouras, cobrindo o recuo das tradings no bolo do finan-
ciamento da safra. Como sempre, há muita reclamação
em relação à falta de crédito oficial, cuja participação
fica próxima de 10% das necessidades dos produtores.
Enquanto o estoque das dívidas permanece sem solução,
com sucessivas prorrogações dos prazos de pagamento
das parcelas, os produtores usam as sobras para tocar
o negócio. Muitos agricultores voltaram às revendas
interessados em renovar a frota e os implementos, apro-
veitando o plano do governo para aquisição de máquinas

ASSIM como Lewisch
(abaixo), muitos
tiveram de colocar
mais dinheiro do bolso
na lavoura para cobrir
o recuo das tradings

agrícolas com juros de 4,5%. "A procura aumentou uns
20%", conta o gerente-geral da Amazônia Máquinas e
Implementos de Lucas do Rio Verde, Neori Soder. "A
procura maior é por tratores e plantadeiras. Os produ-
tores estão trocando máquinas pequenas por maiores."
Entre fazer o cadastro e realizar o negócio, porém, há
uma grande distância. Segundo uma fonte do banco
CNH, a inadimplência se mantém alta, com negociação
caso a caso. O arresto de máquinas, a essa altura, não
interessa mais ao banco - elas valem menos da metade
do valor da dívida, segundo a fonte. "Estamos entrando
na Justiça contra o patrimônio da pessoa quando não
há acordo", disse a fonte.

O que mais preocupa nessa safra, na opinião de
Seneri Paludo, superintendente do Imea - Instituto
Mato-Grossense de Economia Agropecuária, é a queda
do preço do saco de soja do final de outubro em relação
ao projetado para março de 2010: de 39 reais para 26
reais, um tombo de quase 30%. "Aí é que a conta não
vai fechar mesmo", diz Paludo. "Uma alternativa é o
restabelecimento de mecanismos de proteção de preço
(PEP/PEPRO) para a soja no próximo ano", argumenta
o diretor executivo da Associação dos Produtores de
Soja de Mato Grosso, Marcelo Monteiro.

Outra preocupação vem, paradoxalmente, das
condições climáticas favoráveis: umidade e calor são
prato cheio para a disseminação da ferrugem asiá-
tica, fantasma que se manteve nas sombras na safra
passada, mas que poderá retornar com força, devido
ao descuido de alguns produtores no combate à soja
guaxa na entressafra. Ainda no campo das pragas e
doenças, o nematoide Pratylenchus é o novo vilão das
lavouras do médio-norte, e não há, até o momento,
produto químico capaz de neutralizá-lo. A solução
encontrada pelos pesquisadores da Fundação Rio
Verde, de Lucas, é o plantio de crotalária ("Um santo
remédio", segundo o diretor de pesquisa da entidade,
Clayton Bortolini). Novos sistemas de rotação de cul-
turas, com a integração lavoura-pecuária, estão sendo
indicados pela pesquisa como forma de otimizar a
utilização do solo e combater os inimigos ocultos da
soja. "O nematoide é nativo, não incomodou antes de
2004. Quem o controla são fungos do solo que conso-
mem matéria orgânica. Com o plantio convencional,



a matéria orgânica se reduziu e eles também, abrindo
caminho para o nematoide", explica Clayton. "Só
com um sistema de plantio direto de verdade, com
palhada em quantidade e rotação de culturas, com
a crotalária no rodízio, conseguiremos neutralizar
o nematoide e aumentar a produtividade." Em pes-
quisas realizadas na fundação, constatou-se que em
áreas "tratadas" com crotalária colhem-se de seis a
oito sacas a mais de soja.

Clayton critica o que chama de "plantio de resto"
- planta-se soja no que sobra de palhada de milho e
milho na palhada de soja. Para ele, esse é na verdade o
"cultivo mínimo", em que não se revolve o solo, mas
o que ocorre é a sucessão de culturas, e não a rotação,
permitindo que as pragas fiquem sempre por ali. No
verdadeiro plantio direto, segundo ele, há uma real
rotação de culturas, com formação permanente de
palhada, em sistema consorciado - e que se integra à
criação de bovinos, no que se chama de "terceira safra".
"A pecuária não sobrevive mais sem a agricultura. A
agricultura até sobrevive sem a pecuária, mas deixa
de duplicar seu rendimento", compara. O plantio de
braquiária em meio às ruas de milho, por exemplo, per-
mite que após a colheita do grão o gado tenha pasto de
boa qualidade nos meses secos, com ganhos em torno
de seis arrobas por cabeça em cem dias no sistema de
semiconfinamento. "O efeito da braquiária no solo
vem no próximo ano, e não no milho consorciado.



Perdem-se até seis sacos de milho, mas ganham-se seis
sacos de soja na safra seguinte. Vale a pena, não?" Entre
as plantas indicadas para formação de palha e conse-
qüente reequilíbrio físico, químico e biológico do solo,
Clayton lista o milheto, o sorgo, o pé-de-galinha - "das
melhores coberturas se bem manejado" -, a crotalária
e a Brachiaria ruziziensis.

A área dedicada à soja no ciclo 2009/2010 em
Mato Grosso deverá ocupar 5,86 milhões de hecta-
res - 2,9% a mais do que na safra passada, que foi de
5,70 milhões de hectares. A produção deverá ficar
em torno de 17,614 milhões de toneladas. No ano
passado, foi de 17,4 milhões de toneladas.

A expansão se dará sobre áreas de algodão, cultura
cujos custos de produção são altos e a rentabilidade
está negativa. Em Primavera do Leste, por exemplo,
município tradicional na produção da pluma, a área
plantada deverá ser reduzida em 30% a 40%, calcula
o presidente do Sindicato Rural, Milton Rosseto. Essa
área deverá ser ocupada pela soja, com uma vantagem
adicional para a oleaginosa: as terras anteriormente

CLAYTON Bertolini, da
Fundação Rio Verde,
prega a adoção de

melhores coberturas
para aumentar a
produtividade

to de produção. A redução de área de algodão segue
uma tendência verificada na safra que se encerrou
em setembro em relação à safra anterior: de 529.607
hectares em 2008 para 355.644 (-32,8%) em 2009,
segundo dados do Imea. O instituto estima uma área
de 319.183 hectares para a safra que se inicia em de-
zembro - o que representaria uma redução de 9,8%
em comparação à safra anterior.

Os produtores estão apostando no algodão aden-
sado - técnica de plantio que coloca mais plantas
por hectare - para minimizar a atual maré negati-
va. Enquanto no sistema convencional o custo de
produção é de 1,8 mil a 1,9 mil dólares por hec-
tare, o custo do algodão adensado na safra que se
encerrou em setembro ficou em torno de 1,3 mil
dólares por hectare. A redução é conseqüência da
compactação do ciclo da lavoura, de 200 dias para
aproximadamente 160 dias. Reduzem-se a aduba-
ção, o custo com manutenção e operação de má-
quinas e ainda cria-se a possibilidade de aumentar
janelas de plantio. Há, no entanto, várias questões
a ser respondidas pela pesquisa antes que o algodão
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