
Pecuarista diz que câmbio reduz
ganhos na reposição dos bezerros

Empresas
adiam
projetos de
expansão

AGRONEGÓCIO

Frigoríficos e laticínios aguardam
recuperação para voltar a investir

Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO
ARAÇATUBA

O pecuarista Luiz Pereira Mo-
raes, de Araçatuba (SP), per-
deu nos últimos meses 50% da
margem delucro que pretendia
ter com a venda de 800 bois pa-
raum frigorífico daregião. “Mi-
nha expectativa era conseguir
ter um lucro de pelo menos
20%, mas consegui apenas
10%”, diz. A culpa, segundo ele,
não é só do preço da arroba do
boi gordo, que está em baixa,
(R$ 74,00), mas principalmen-
te do bezerro de reposição, cujo
preço continuou alto, apesar da
queda da arroba, que no ano
passado, estava em R$ 84,00.

Com o dinheiro da venda do
gado, Moraes esperava repor
doisbezerrosparacadaboiven-

dido. Essa relação, que deveria
ser de 2,5 bezerros para cada
boi gordo, é uma fórmula usada
tradicionalmente pelos pecua-
ristasparacalculararemunera-
ção da venda do bezerro dois
anos depois de comprado. “Es-

se é o tempo que um boi demora
a ficar pronto para o abate”, ex-
plica Moraes.

Duranteesseperíodo,o cria-
dorpassaportodasastransfor-
mações do mercado. “Foi isso
que aconteceu do ano passado

para cá: o preço da arroba esta-
va alto, o dos insumos também,
agora caiu; mas o preço do be-
zerro para reposição continua
no mesmo patamar de 2008”,
diz. Segundo Moraes, um boi de
16 ou 17 arrobas é vendido hoje
em torno de R$ 1,2 mil, enquan-
to um bezerro está em R$
650,00 ou R$ 700,00: “Se você
computar, os custos de criação,
com aluguel de pasto e sal para
engordar o bezerro, você verá
que ele estará custando em tor-
no de R$ 1.130 quando estiver
prontoparaoabate.Éumamar-
gem de lucro muito pequena.”

ParaopresidentedoSindica-
to Rural da Alta Noroeste (Si-
ran),AlfredoFerreiraNevesFi-
lho, o preço da arroba está em
quedaporcontadasobrevalori-
zação do dólar. “Os frigoríficos
para não perderem com a defa-
sagem do dólar nas exporta-
ções,forçamospreçosparabai-
xo. Eles fazem isso para tirar a
diferença das exportações”,
diz. Para Neves Filho, o preço
do boi em dólar, em torno de
US$ 42 a arroba, está bom, mas

como o real está sobrevalori-
zado, esse valor se torna ínfi-
mo para os criadores. “Além
do problema da reposição, o
custo de produçãoainda éal-
toeo pecuarista acaba tendo
prejuízo, por isso muitos de-
les estão migrando para a
produção de cana”, afirmou
Neves Filho.

Ele ainda alerta para o
preço da carne, que chega ao
consumidor sem o repasse
da queda de preço. “Hoje as
peças vendidas no atacado
não estão no mesmo pata-
mar de 2008 e por isso essa
queda de preços, sentida na
arroba do boi, não chegou
aos consumidores”. Segun-
doele,opreçodacarnedeve-
ria estar pelo menos 20%
mais baixo que o atual.

Nofechamentodasexpor-
tações da carne bovina até
outubro,aquedaemdólares,
em relação a 2008, foi de
28%, segundo a Associação
Brasileira dos Importadores
e Exportadores de Carne
(Abiec). ●

Raquel Landim

Com a queda dos preços das
commodities e a valorização do
real, as empresas ligadas ao
agronegócioadiaramosinvesti-
mentos.Frigoríficoselaticínios
aguardam uma recuperação
mais consistente das cotações
internacionaisparadesengave-
tar os projetos.

A Cooperativa Central Oeste
Catarinense Aurora paralisou
aconstruçãodeduasplantasde
abate de aves em Canoinhas
(SC) e em Carazinho (RS). O in-
vestimento nas fábricas soma-
va R$ 800 milhões. “Ainda não
temos cronograma para reto-
mar”, disse o vice-presidente
da Aurora, Neivor Canton.

Segundo o presidente da As-
sociação Brasileira dos Expor-
tadores de Carne de Frango
(Abef), Francisco Turra, a em-
presa está longe de ser um caso
isolado. “Tudo parou este ano.”
Nos últimos oito anos, a produ-
ção de carne de frango cresceu,
em média, 11% ao ano. Em 2009,
produção e exportação devem
ficar estáveis.

O setor de carnes é o que so-
fre com a valorização do real,
porque os preços tiveram recu-
peração menos expressiva que
os demais produtos agrícolas.
“Quantomaisnobreo alimento,
mais sensível à queda de renda
provocada pela crise”, explicou
o diretor da consultoria MB
Agro, Alexandre Mendonça de
Barros.

Ainda existe excesso de ofer-
ta no mercado, porque não hou-
ve ajuste de produção compatí-
vel com a queda de consumo,
principalmente nos Estados
Unidos. “Começamos a forçar
um pouco a venda no mercado
interno, que tem sido mais pre-
visível,masaindatemosquedis-
ciplinar a oferta”, disse Canton.

Nacarnebovina,ocâmbioes-
táprovocando perdadecompe-

titividade do Brasil em relação
aos principais concorrentes. O
real forte levou a arroba do boi
gordo brasileiro para US$ 43
emnovembro–patamarpareci-
do com os US$ 41,5 da Austrá-
lia, esuperior aosUS$ 25 da Ar-
gentina e aos US$ 34 do Uru-
guai, conforme levantamento
da MB. O preço histórico da ar-
roba do boi gordo brasileiro va-
ria entre US$ 25 e US$ 30.

Segundo o presidente da As-
sociação Brasileira de Carne
Bovina (Abiec), Roberto Gian-
netti da Fonseca, os frigoríficos
estão deslocando parte da ex-
portação para o mercado inter-
no,principalmentedecortesno-
bres, que são consumidos em
países ricos, afetados pela cri-
se. A movimentação derrubou
os preços do filé mignon e da
picanha no mercado brasileiro.

O laticínio mineiro Itambé
também adiou a duplicação da
fábricadeUberlândia,queévol-
tada a produção de leite em pó
para a exportação. “Ainda está
paralisado, mas podemos reto-
mar o projeto no ano que vem,
dependendo do nível do câm-
bio”,disseJacquesGontijo,pre-
sidente da empresa.

A Itambé, que tinha inter-
rompido os embarques para o
exterior, prepara-se para reto-
mar as exportações de leite em
pó, por causa da recuperação
do preço do produto no merca-
do internacional, que começou
em setembro. “Com o preço
atual e o câmbio a R$ 1,7, já te-
mos alguns negócios fechados,
que devemos embarcar no fim
do mês”, disse Gontijo. Ele afir-
mou que a exportação pode se
tornarcomplicadaseodólarba-
ter em R$ 1,60.

ConformeMendonça deBar-
ros, o impacto do câmbio na
agricultura brasileira está va-
riando bastante conforme o se-
torearegiãodoPaís.Oaçúcaré
a grande exceção, porque gra-

ças à “recuperação violenta”
dos preços, provocada por
problemas climáticos na Ín-
dia, não percebe o efeito do
real forte.

Os produtores de suco de
laranja estão entre os mais
prejudicados. A crise redu-
ziu consumo de suco nos Es-
tados Unidos e na Europa, os
preços despencaram, e a ci-
tricultura brasileira teve seu
pior ano da última década. O
setornãotemaopçãodedes-
viar produto para o mercado
interno, porque exporta 97%
daprodução. Nasúltimas se-
manas, o preço começou a se
recuperar. “Agora a gritaria
é com o câmbio”, disse o pre-
sidentedaAssociaçãoNacio-
nal de Exportadores de Su-
cos Cítricos (Citrus BR),
Christian Lohbauer.

No setor de soja, os agri-
cultores do Mato Grosso es-
tão no zero a zero, enquanto
os produtores paranaenses
mantém lucro. O presidente
daAssociação Brasileira dos
Produtores de Soja (Aproso-
ja), Glauber Silveira, explica
queavalorizaçãodoreal tem
impacto direto no custo do
frete, que representa mais
de 42% do preço da soja. ●

‘Geladeira, TV
e carro têm
mais valor que
os alimentos’

DESÂNIMONOMILHARAL-Os irmãos fazendeirosJoãoeAriCoan,quesequeixamda faltade incentivos

COMPETITIVIDADE–ParaNevesFilho, custodeproduçãoémuitoalto

José Maria Tomazela
SOROCABA

Os 450 hectares do milharal
que sobe e desce as colinas for-
mando um imenso tapete verde
nas margens do rio Turvo, en-
tre Itapetininga e Capão Boni-
to, no sudoeste do Estado de
São Paulo, podem ser a última
lavoura da vida dos irmãos
João Coan, de 61 anos, e Ari
Coan, de 59. Há 40 anos eles en-
frentam intempéries, pragas e
as agruras do mercado para
produzir grãos na fazenda So-
brado Velho, adquirida à custa
decalosesuor.Nosúltimosqua-
tro anos, tiveram de consumir
as reservas para manter a pro-
dução. “Vamos parar antes que
nosso patrimônio vá embora”,
diz o experiente João.

As últimas safras de milho,
feijão e trigo foram a gota
d’água. Ele conta que em 2007,
com o trigo a R$800 a tonelada,
os produtores foram incentiva-
dos a plantar, mas o governo,
preocupadocomaaltanopreço
do pãozinho, tirou o imposto
das importações. “Veio trigo da
Rússia, do Canadá, de toda par-
te e o produtor brasileiro se las-
cou, mas o preço do pãozinho
continua igual.” Este ano, os
Coan plantaram 400 hectares e
desta vez foi a chuva que che-
gounahoradacolheita.“Vende-
mos trigo a R$ 200 a tonelada,
menos da metade do custo de
produção. Perdemos R$ 1 mil
poralqueire.”Oexcessodechu-
va prejudicou também o feijão,
maspiorqueaquebranaprodu-
çãofoiopreçoruim.“Ogoverno
garante um preço de R$ 80 a
saca, mas não compra, alegan-
do que não tem como estocar.
Estamos vendendo a R$ 50.” A
baixa cotação do dólar e a gran-
de oferta mundial afetaram o

mercadodomilho.OsCoanven-
deram a R$ 17 a saca, quando o
mínimoparadarsustentabilida-
deà lavouraseriaR$20.“Opre-
ço do adubo baixou, mas as se-
mentes continuam muito ca-
ras”, reclama Ari. Os Coan são
produtores que usam técnicas
modernasdeplantio.Nosequei-
ro, colhem 450 sacas de milho e
170 de soja por alqueire.

Planejavam instalar pivôs
centrais de irrigação em gran-
de parte da área. Mostram o
projeto que, pronto, custaria
R$ 2 milhões. “Como estáva-
mospagandoosecador,queins-
talamos com recurso próprio,
decidimos segurar o negócio.
Foi a nossa sorte, pois a coisa
entortou.”

Os Coan já decidiram arren-
dar as terras da fazenda para
uma empresa de sementes.
Eles culpam o governo por te-
rem sido obrigados a “pendu-
rar a botina antes da hora”, co-
mo diz João. “Hoje tem mais va-
lorocarro,ageladeiraeatelevi-
são do que o alimento na mesa”,
diz, numa crítica à política do
governo de reduzir o imposto
desses produtos. “O produtor
não quer esmola, só um pouco
mais de segurança”, acrescen-
ta Ari. “Todos os governos pro-
tegem a agricultura, menos o
nosso.”

Ele olha com tristeza as nu-
vens de chuva que se formam
no horizonte e os pés de milho
vigorosos,trazendoaexpectati-
va de uma grande produção.
“Que adianta? A gente trabalha
que nem burro e não sobra na-
da.” ●
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Irmãos decidem
arrendar fazenda e
‘pendurar a botina
antes da hora’

ANTONIO MILENA/AE – 10/6/2008

EPITACIO PESSOA/AE
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