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O
s efeitos da crise econômi-

ca mundial chegaram ao

Brasil um pouco mais for-

te do que uma marolinha, frase um

tanto quanto positivista defendida

pelo presidente Lula, mesmo assim,

felizmente, não foi o tsunami anun-

ciado, pelo menos para alguns seto-

res, como no caso do agronegócio,

que mesmo abaixo das expectativas

tem conseguido obter bons resulta-

dos.

De acordo com dados da Com-

panhia Nacional de Abastecimento,

Conab, a safra de grãos 2009/10

deverá variar de 139,04 e 141,69

milhões de toneladas, registrando

um crescimento que variará de 3%

a 5%. Caso seja confirmado o inter-

valo superior da intenção de plantio

- de 11,4% a mais que o período

passado, este será o segundo me-

lhor resultado da história. A área

a ser plantada em todo o País deve

ficar entre 47,44 milhões (-0,5%)

e 48,18 ( + 1,1%) milhões de hec-

tares. A perspectiva para o milho

primeira safra é de 32,79 milhões a

34,06 milhões de toneladas. O fei-

jão primeira safra, em fase de ma-

turação e frutificação em algumas

regiões, está entre 1,39 ( + 2,9%) e
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1,43 milhão ( + 6,3%) de toneladas.

O arroz terá redução de 3,8%, en-

tre 12,06 e 12,18 milhões de tone-

ladas. No caso da soja, a produção

nacional deverá ficar entre 62,50 e

63,60 milhões de toneladas. Para

2010, a soja continuará na posição

de carro-chefe, estima-se que essa

cultura deva ocupar áreas de milho

e trigo, que não estão apresentando

o mesmo desempenho da soja em

relação a preços.

A soja é a principal consumi-

dora de defensivos no Brasil, sendo

responsável por 45,8% da quanti-

dade vendida em produto comercial

em 2008. No segundo lugar apare-

ce o milho (14,7%) e, em seguida,

cana-de-açúcar (7,5%). Esse au-

mento na área com plantio de soja

já está impactando o segmento de

defensivos agrícolas, segundo ana-

listas, grande parte dos produtores

rurais deixou para última hora a

compra dos defensivos agrícolas

para o plantio da safra 2009/10.

A grande procura teve início na

segunda quinzena de setembro e

crescendo no mês de outubro. A

demanda se concentrou em produ-
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tos utilizados em lavouras de soja,

o que reflete o aumento de plantio

desta cultura na safra que se inicia.

O efeito dominó que esse

crescimento de safra vai trazer

na economia agrícola já é eviden-

te, apenas em relação ao setor de

defensivos agrícolas, na próxima

safra esse segmento deverá crescer

cerca de 5% em comparação com a

safra anterior, mesmo com a redu-

ção de preço em praticamente to-

dos os produtos que contêm Glifo-

sato como ingrediente ativo, o que

favorece ainda mais os produtores

de soja transgênica.

Em entrevista à Panorama

Rural, José Otávio Menten, diretor-

executivo da Associação Nacional

de Defesa Vegetal, Andef, explica

a atual situação do setor, mostran-

do as conquistas do segmento em

nosso País. Durante a conversa, ele

também fala sobre a descoberta fei-

ta pela Petrobras de uma jazida de

potássio na região do rio Madeira.

Panrural - 2010 será mesmo

a volta do crescimento do setor

de defensivos agrícolas?

Menten - A crise econômica

mundial já faz parte do passado,

agora estamos com a expectativa

positiva para a safra 2009/10. Para

este ano, esperamos que a receita

do setor de defensivos agrícolas fe-

che com os mesmos números do ano

passado (em 2008, as vendas totais

de defensivos agrícolas no Brasil em

valor cresceram 24% em relação ao

ano anterior, totalizando R$12,7

bilhões, de acordo com dados do

SIIMDAG), o que não é o adequado,

mas ainda satisfatórios para as in-

dústrias de defensivos agrícolas. As

receitas em dólares sofreram uma

queda, devido às oscilações da taxa

cambial. Mas a partir de 2010, a

expectativa é positiva, aparente-

mente, a soja será um dos grandes

líderes de mercado para o próximo

ano, e se trata da principal cultura

consumidora de defensivos. Outro

ponto fundamental para o positivis-

mo em 2010 é porque o Brasil se

colocará como líder sustentável na

produção de alimentos.

De 2010 em diante, o crescimento

deverá voltar algo em torno de 5% a

6% nos próximos anos.

Panrural - Conservação de

espécies transgênicas é a "bola

da vez", por isso foi criado um

programa voltado para a con-

servação dessas espécies. Qual

a adesão da Andef ao programa

Plante Refúgio?

Menten - Todas as inovações

e desenvolvimentos que as pesqui-

sas trazem devem ser apoiadas e

estimuladas por todos os agricul-

Panrural - Como foi o mer-

cado de defensivos na safra an-

terior?

Menten - Nas últimas duas

safras vínhamos mantendo um cres-

cimento acentuado no mercado, isso

devido à implantação de novas tec-

nologias desenvolvidas no setor que

chegaram ao homem do campo, que

percebeu um aumento significativo

na produtividade de sua lavoura ao

utilizá-las. Com a crise econômica

mundial, o algodão e o milho, por

exemplo, tiveram um decréscimo de

produção, devido à baixa utilização

de defensivos, ou seja, tecnologia.

tores, pois, só com isso, consegui-

remos ser líder no setor produtivo

de alimentos. O refúgio é uma das

técnicas que devem ser utilizadas

para produzirmos nossos alimentos

de forma sustentável, mostrando

para o mundo que o nosso País foi

o que mais investiu em tecnologias

de produção de alimentos. Quando

falamos em sustentabilidade, es-

tamos falando em todo o conheci-

mento gerado pelos pesquisadores.

Destinar uma pequena parte da

área para o plantio convencional da

cultivar que manterá o equilíbrio é

uma tendência.



Panrural - O agricultor bra-

sileiro tem a consciência de que

o refúgio é uma das saídas para a

produção sustentável?

Menten - A mudança de há-

bito e cultura requer a necessidade

de certo tempo de adaptação, isso

também acontece na agricultura.

Temos no Brasil agricultores alta-

mente qualificados, que estão sem-

pre atentos ao desenvolvimento de

novas pesquisas, pois acredito que

eles irão assimilar facilmente essas

inovações com bastante rapidez.

Preocupamos bastante com a opi-

nião dos agricultores, pois valori-

zamos cada vez mais as técnicas

de extensão rural para os pequenos

produtores. Por isso, contamos com

os investimentos do governo, por

meio das instituições voltadas para

extensão rural, fundamental para

que essas tecnologias sejam rapi-

damente incorporadas por todos os

agricultores. Não temos que sepa-

rar a agricultura empresarial da fa-

miliar, pois todos devem praticar a

sustentabilidade, do ponto de vista

econômico, social e ambiental. As

novas tecnologias estão disponíveis,

mas agora é só uma questão de che-

gar aos agricultores. Certamente,

as tecnologias trarão um grande

avanço para o nosso setor.

Panrural - Qual é o principal

gargalo que o setor de defensi-

vos agrícolas enfrenta?

Menten - Um dos nossos

principais gargalos é a morosidade

no registro de produtos. Existem

muitas moléculas que foram de-

senvolvidas em 10 ou 12 anos de

pesquisas, com altos investimentos,

que variam de US$ 250 milhões

até US$ 300 milhões, mas que de-

moram de três a cinco anos para

serem registrados no Brasil. O pro-

dutor brasileiro não pode avançar

no desenvolvimento de tecnologias,

comparando-se aos países desen-

volvidos como os EUA e Japão,

os quais têm uma liberação mais

rápida, além de estarem à frente.

Os nossos agricultores usam produ-

tos antigos, que ainda apresentam

problemas ambientais, o que pode

ocasionar uma possível restrição

dos produtos brasileiros no merca-

do externo.

não aumentar os custos de pro-

dução na agricultura. São jazidas

profundas, que precisam ser bem

dimensionadas, estimando, prin-

cipalmente, o custo de produção.

Mas é claro que isso nos traz uma

segurança maior, se pensarmos no

nosso setor. Isso nos trará uma

grande segurança para o nosso

País. Temos água, clima e solo de

qualidade, se tivermos essa sobe-

rania no setor de insumos, teremos

mais uma vantagem competitiva.

Isso nos coloca à frente, principal-

mente no suprimento na demanda

mundial de alimentos.

Panrural - Como as osci-

Panrural - A recente desco-

berta de potássio na região do

Rio Madeira com o Amazonas no

Norte do País vai nos tornar mais

independentes no setor de ferti-

lizantes?

Menten - É claro que depen-

der só do mercado interno é uma

boa, principalmente se trouxer be-

nefícios para o agricultor brasilei-

ro, tudo isso deve ser estimulado.

Os custos da extração de potássio

devem ser bem estudados, para

lações da taxa cambial têm pre-

judicado a importação de insu-

mos?

Menten - O maior problema

da taxa cambial é que ela afeta di-

retamente a agricultura. Quando

a agricultura vai bem, o setor de

defensivos também, por isso deve

haver vantagens na taxa cambial.

O elevado volume de exportações,

mesmo com as taxas desfavoráveis

de moeda, ainda nos torna líderes

de mercado.
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