


"Se a incerteza definiu o ano de 2009, otimismo é o
que resume o cenário econômico para 2010", avalia
Kátia Abreu, presidente da CNA. A produção brasileira
de grãos atingirá 140,6 milhões de toneladas, caso se-
jam mantidas as condições climáticas favoráveis para
todas as culturas. Com isso, a safra será 4% superior
à anterior, de 135 milhões de toneladas. Mas, apesar
dos sinais de recuperação, o setor não deve esperar
grandes margens de lucro na comercialização.
Isso porque é consenso entre economistas e consul-
tores que o real deverá seguir valorizado em 2010, o
que acarretará a perda de competitividade do pro-
duto nacional no mercado externo, diferente do que
ocorreu no início de 2009 - época de colheita e co-
mercialização da safra de soja -, quando o câmbio
estava melhor no primeiro semestre. E, não obstante
os preços das commodities estarem em baixos pata-
mares, a crise pressionou o dólar a altas cotações, e
isso beneficiou o agricultor.

A queda da rentabilidade não deve prejudicar o setor,
uma vez que os custos de produção também caíram,
em média 20%, devido principalmente à redução dos
preços dos fertilizantes e dos herbicidas. Nesse cená-
rio, a soja, cotada a 10 centavos de dólar por bushel
(367,45 dólares por tonelada), entrará no terceiro ano
consecutivo de rentabilidade positiva na agricultura. "O
que ajuda a recompor o quadro de volta à normalidade
depois de uma safra 2005/2006 muito ruim", avalia o
analista André Pessoa, da Agroconsult.

Mesmo com margem de lucro garantida, nos
últimos dois anos não houve investimentos no au-
mento de cultivo. "O que aconteceu foi a troca de
lavouras, mas não expansão significativa na área,
como acontecia no início da década, quando o au-
mento se situava entre 2 e 3 milhões de hectares
por ano. Isso mostra que os agricultores estão se
endividando menos", diz Pessoa.

Outro aspecto positivo de 2009 foi o fato de a
agricultura ter se recuperado da crise rapidamente.
"Atualmente, os contratos agrícolas em aberto nas
mãos dos fundos de investimentos respondem por
20% do volume negociado em bolsa, mesmo nível
registrado antes da crise. Isso, apesar de dar grande
volatilidade aos preços, é sinal de vigor, posto que os
fundos usam as commodities como fuga da desvalo-
rização da moeda americana", diz Pessoa.
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Há também um movimento expressivo de não
agricultores - grandes grupos de investidores, tra-
dings, empresas de petróleo e de construção civil
- que estão ingressando no mercado agrícola por
meio de investimentos nas áreas de grãos, cana-de-
açúcar e florestas, principalmente nos estados da
Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso.
Esse movimento tende a se acelerar em 2010, e, na
avaliação de Pessoa, ele pode ser benéfico ao agro-
negócio, na medida em que promoverá a profissio-
nalização e a formalização dos negócios no campo.
"Esses grupos têm um modelo de gestão bastante
eficiente, com foco em liderança corporativa, bons
resultados, respeito às leis e desenvolvimento sus-

Produção transgênica
área cultivada com milho na

safra 2009/2010 deve cair

9,8%, se situando em 8,34

milhões de hectares. O plantio, pre-

visto para ser concluído neste mês,

foi reduzido em função dos baixos

preços praticados pelo mercado. A

redução de área, entretanto, não

significa que haverá diminuição na

produção nacional, isso porque o

clima favorável à cultura que está

sendo registrado na Região Sul deve

levar a uma produção dentro da

normalidade. As constantes chuvas

previstas em diversas regiões do país

favorecem a cultura do milho, que é

exigente com umidade durante todo

o ciclo, principalmente no período

de floração e enchimento de grãos.

No Sul, o clima também tem sido

determinante para o desenvolvimen-

to da lavoura, que se encontra em

excelentes condições de desenvolvi-

mento, diferente do ocorrido na safra

anterior, quando as perdas foram

enormes em função da estiagem.

Nas demais áreas produtoras, as

condições climáticas para o milho

primeira safra também são satisfa-

tórias. A produção estimada para

a primeira safra de milho é de 32

milhões de toneladas, uma queda de

4,9% em relação ao ciclo anterior.

A procura por sementes de

milho transgênico cresce a cada

ano. A expectativa é que, na safra

2010/2011, 80% das lavouras sejam

geneticamente modificadas. Na safra

2008/2009, a primeira em que foi

plantado milho transgênico, 7% das

lavouras do país eram de cultivares

transgênicos. No período 2009/2010

foram 40%, de acordo com dados da

Associação Brasileira dos Produtores

de Sementes. Esse percentual só não

é maior porque a oferta ainda é res-

trita. Agricultores encontraram nesse

cultivar a certeza de rentabilidade. A

tecnologia garante plantações livres

de pragas, e, ainda que a semente

transgênica seja 25% mais cara que a

convencional, o resultado compensa,

pois há drástica redução da aplicação

de defensivos na lavoura.

O mercado de milho está em

fase de recuperação de preços no

centro-sul, embora nos estados do

Centro-Oeste as cotações praticadas

ainda estejam abaixo do preço mí-

nimo oficial. Na Região Sul, as cota-

ções situam-se entre 17 e 19 reais

por saca. No Centro-Oeste, entre 10

e 13 reais. No momento há queda

generalizada dos preços nas dife-

rentes praças em função dos altos

estoques registrados no país.
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tentável. Eles podem servir de modelo para inspirar
o agricultor", diz Pessoa.

Com isso, o consultor acredita que se abre uma
perspectiva, no longo prazo, de aumento das em-
presas do agronegócio listadas em bolsa (grupos de
capital aberto com ações negociadas nas bolsas de
valores), das atuais seis companhias - Cosan, São
Martinho, Guarani, Heringer, Fosfertil, FLC - para
mais de 20 grupos nos próximos anos. "Mais empre-
sas agrícolas na bolsa de valores significa maior mo-
vimentação financeira para o setor", diz Pessoa.

Entre os desafios para o ano que se inicia, desta-
cam-se o planejamento financeiro e a necessidade
de formar uma boa equipe. "O agricultor deve ad-
ministrar sua fazenda como empresa. Ele tem de
saber quanto dinheiro foi investido na lavoura, qual
é seu fluxo de caixa e que margem de lucro prevê
para o período. Enfim, deve ser criterioso no plane-
jamento e no gerenciamento de sua lavoura. Além
disso, há escassez de mão de obra especializada, e
quem tem bons profissionais deve criar estratégias
para retê-los", aconselha.

Estimativas apontam para uma produção recor-
de de soja no mundo em 2010. Os Estados Unidos
colheram uma produção de 90 milhões de tone-

ladas, e as safras da Argentina e do Brasil também serão em volume
maior. "Houve aumento de área e a perspectiva é de clima favorável
às plantações. Há evidentemente uma pressão natural sobre os preços,
mas a demanda permanece firme", diz Flávio Roberto França Júnior,
analista do mercado de soja da empresa de consultoria Safras & Mer-
cado. Segundo ele, o setor de alimentos está respondendo rápido neste
momento pós-crise, o que é extremamente positivo, pois garante parte
do aumento da safra de soja.

"A grande pergunta do produtor é se o aumento da demanda será em
volume suficiente para eliminar a alta prevista para os níveis dos estoques
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mundiais", diz Júnior. Essa dúvida tem inclusive im-
pedido um aumento exacerbado dos preços, apesar da
demanda aquecida. O mercado segue fortalecido, em
especial nos Estados Unidos, que estão exportando
em grande volume para a China. Para o ano-safra que
vai de setembro de 2009 a agosto de 2010, cerca de
80% das vendas externas norte-americanas já estão
contratadas, quando o normal para esse período é
50%. "Está havendo a antecipação das compras e
isso poderá afetar o Brasil, uma vez que a China, que
hoje se abastece nos Estados Unidos, não comprará
soja brasileira", avalia Júnior.

O Usda - Departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos avalia que as exportações de soja do
Brasil atingirão 23,95 milhões de toneladas em
2010, 20% a menos que o estimado para 2009. No
entanto, o ritmo das vendas externas e os preços
praticados podem oscilar, uma vez que dependerão
do crescimento mundial, do volume das compras

chinesas e, ainda, da atuação dos fundos, que tendem a deixar o merca-
do volátil, diante de um cenário de dólar desvalorizado e taxas de juros
baixas. Ainda segundo projeções do Usda, a China deve esmagar em
2010 cerca de 44,1 milhões de toneladas de soja - foram 41,04 milhões
de toneladas em 2008. A expansão de 7,47% indica que as importações
chinesas ficarão na casa dos 40,5 milhões de toneladas, já que sua produ-
ção doméstica, avaliada em 14,5 milhões de toneladas no próximo ano,
é insuficiente para atender ao consumo. "Assim, as projeções quanto às
exportações brasileiras poderão ser revisadas para cima nos próximos
meses", diz Júnior.

Apesar dos problemas pontuais de cada cadeia, um desafio comum
para todas as culturas é o câmbio. Com a desvalorização do dólar em
relação ao real, a competitividade, que em algumas áreas é excepcional,
está comprometida. É o caso da pecuária. "A Argentina já está tirando
cliente do Brasil por conta do câmbio", diz José Vicente Ferraz, analista
da empresa de consultoria Agra FNP. Segundo ele, uma taxa de câm-
bio inferior a 1,80 real compromete o Brasil, pois a entrada de capital
especulativo tem sido muito forte, e isso pode estar criando uma nova
bolha especulativa. "Podemos ter problemas com isso. A defasagem
entre a taxa de juros dos Estados Unidos e a do Brasil é muito grande, e

Menos algodão
cotonicultura brasileira deverá apre-

sentar uma queda de até 6,2% na

área plantada em 2010, caindo de

842,9 mil hectares, em 2009, para 791,3

mil hectares neste ano. O câmbio desfa-

vorável, as baixas cotações do produto e e

alto custo de produção em relação a outras

culturas justificam a retração. Com isso,

a safra pode ser reduzida em até 16 mil

toneladas, e a produção total deve se situar

em 1, 197 milhão de toneladas. Reduções

de áreas são verificadas em toda a região

centro-sul, com destaque para os estados

de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do

Sul. Na Bahia, os dados indicam pequena

queda de área, comparativamente à safra

passada. Há também tendência de redu-

ção no estado de São Paulo, enquanto

no Paraná poucas áreas foram semeadas,

com cultivo praticamente extinto no estado.

O plantio foi iniciado na segunda

quinzena de outubro em São Paulo, no

Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul.

Nas demais regiões produtoras, em Mato

Grosso, em Goiás e na região de Barreiras,

na Bahia, o plantio ocorreu nos meses de

novembro e dezembro, podendo ainda

prolongar-se até o fim deste mês. O algo-

dão irrigado, cultivado no oeste da Bahia,

geralmente é plantado nos meses de

janeiro e fevereiro.

A produção mundial também deve

cair. Estimativas do ICAC - Comitê Con-

sultivo Internacional do Algodão apon-

tam para uma safra de 103 milhões de

fardos, em comparação com os 108

milhões no período 2008/2009. Como

as projeções de consumo mundial osci-

lam em 108 milhões de fardos, haverá

déficit entre a oferta e a demanda. Com

isso, a expectativa é que os preços me-

lhorem durante a próxima safra.
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as empresas que ingressam no país estão tendo um
lucro fantástico. E certo que, em algum momento,
haverá um ajuste, e temos de saber administrar
isso", comenta o analista, que considera o desafio
do câmbio um grande drama para o setor.

Em todo caso, é certo que o desempenho da bo-
vinocultura de corte em 2010 dependerá essencial-
mente do crescimento das economias brasileira e
mundial. "Precisamos vencer as barreiras políticas
impostas pelo mercado internacional sob a forma de
defesa sanitária. A situação é clássica: em época de
recessão se fecha o mercado. Os Estados Unidos, a
União Européia e o Japão fizeram isso", diz Ferraz.

Projeções do FMI - Fundo Monetário Internacional
apontam um crescimento de 3% para a economia glo-
bal em 2010, na comparação com a queda de 1,5% em
2009. No caso do Brasil, a tendência é de crescimento
ainda mais vigoroso. Como resultado, o aumento da
demanda por carne bovina pode provocar o início de
um novo período de crescimento dos preços da arroba

do boi gordo, situação que tende a se fortalecer, em decorrência da escassez
de animais para abate no Brasil.

Entretanto, existem alguns problemas específicos que necessitam de
atenção, como, por exemplo, a concentração da indústria de carnes,"que
aconteceu de maneira rápida e violenta e vai exigir do pecuarista a cria-
ção de novas estratégias de comercialização", diz Ferraz, que entende
que a rápida fusão entre as indústrias de carnes já prejudica o produtor.
"Houve manutenção das exportações, o consumo interno está melhor, a
renda está maior, o confinamento diminuiu, a oferta de carne é menor,
mas ainda assim a arroba é cotada a um valor 10 reais mais baixo que os
preços praticados um ano atrás", diz.

Na avaliação de José Olavo Borges Mendes, presidente da ABCZ - Asso-
ciação Brasileira dos Criadores de Zebuínos, as recentes fusões ameaçam em
especial o pecuarista que vende para as indústrias exportadoras. "As empresas
que atuam no mercado interno são mais pulverizadas, mas somente 3 ou 4
grupos operam com exportação. Nossa preocupação é que haja manipulação
de preços", diz Mendes. Para ele, a solução para alguns produtores tem sido a
exportação do animal em pé. "Em 2009, embarcamos animais para o Egito e
para a Venezuela. A venda do animal em pé tem um lado ruim, que é a perda
dos subprodutos, mas o preço tem sido competitivo com o do frigorífico",
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avalia Mendes. Outra questão fundamental para a pe-
cuária é o meio ambiente. "É preciso derrubar os mitos
que existem em torno da pecuária. A pressão ambiental
cresce impulsionada por problemas comerciais e po-
líticos. Há um certo catastrofismo em torno do tema,
mas nós temos 60% do território nacional coberto de
vegetação natural, enquanto a Alemanha tem apenas
3%", diz Ferraz. De acordo com Mendes, há muita
discussão em torno da pecuária, mas já está provado
que um pasto bem manejado seqüestra carbono em
vez de emitir. Além disso, apesar do fracasso das ne-
gociações sobre o clima em Copenhague, o agricultor
brasileiro não pode desconsiderar o fator ambiental
ao planejar seus negócios.

Dados do Usda projetam uma queda de 0,7% na
produção mundial de carne bovina em 2010, para
56,4 milhões de toneladas. Considerando o quadro
de oferta e demanda de carne bovina no mercado
internacional, as expectativas são favoráveis à pe-

Aumento de leite
rojeções mostram que 2010

será um ano de aumento da

produção mundial de leite

devido à recuperação dos preços

internacionais. Em 2009, impor-

tantes países produtores reduziram

sua oferta. A Austrália diminuiu 4%,

a Nova Zelândia 2%, enquanto o

Uruguai registrou queda entre 10%

e 12% em sua captação. Na Europa,

500 milhões de litros de leite foram

descartados em apenas um dos vários

protestos realizados por pecuaristas ao

longo do ano. Com tamanha retração

na oferta em um momento que hou-

ve aumento da demanda mundial, a

tendência é que a produção volte a

crescerem 2010.

A retomada no consumo mundial

de lácteos está sendo liderada pelos

países do Oriente Médio e do Sudo-

este da Ásia e promove a recupera-

ção das cotações. De acordo com o

Usda - Departamento de Agricultura

dos Estados Unidos, em novembro o

leite em pó integral foi cotado a 3,5

mil dólares por tonelada na Oceania

e a 3,8 mil dólares por tonelada na

União Européia. São valores, respecti-

vamente, 79,4% e 56,8% superiores

aos verificados em janeiro.

No Brasil também há perspectiva

de aumento do consumo de lácteos,

devido à recuperação da economia, à

retomada dos níveis de emprego e ao

crescimento da renda. Mas, apesar da

tendência de aumento do consumo,

os preços pagos ao produtor podem

ser afetados por um fator negativo:

os elevados estoques mundiais, que

foram recompostos em 2009, quan-

do houve o retorno dos subsídios.
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cuária brasileira para o próximo ano, já que haverá
queda nas exportações da Argentina e da Austrália
e retração na produção dos Estados Unidos, China
e Rússia, num período em que as compras externas
da União Européia, do Japão e também dos Estados
Unidos e da Rússia devem crescer.

Já o segmento sulcroalcooleiro deve registrar bons
preços ao longo de 2010, refletindo as cotações regis-
tradas nas negociações dos produtos finais: açúcar
e álcool. O mercado acredita que o preço do açúcar
deve se estabilizar em 20 centavos de dólar por libra-
peso nos próximos anos. Essa alta será impulsionada
pelo consumo na índia, país que não conseguirá recu-
perar os estoques necessários para suprir sua deman-
da de 23 milhões de toneladas anuais. Estimativas
indicam que a índia terá de importar 2 milhões de
toneladas para suprir o consumo interno, forçando os
preços para cima. Outro importante fator é a retração
de 9% na safra de cana da China, conforme indicam
previsões do Usda.

A retomada de preços no mercado internacional de
açúcar promete elevar a produção de cana novamente
a patamares históricos. No Brasil, os preços pagos aos
fornecedores de cana estão mais altos neste começo

Safra cheia
produção brasileira de café na

safra 2010/2011 será maior

que a atual (2008/2009)

somente por conta da bianualidade da

cultura, o que deve compensar a redu-

ção dos tratos culturais e a erradicação

de cafezais - registrada em 2009 em

função da baixa renda da atividade e

do acúmulo de dívidas dos produtores.

Como o segmento entra em 2010

ainda com problemas de renda, a

área plantada não deverá crescer. E os

cafezais existentes também não rece-

berão investimentos.

A Conab - Companhia Nacional

de Abastecimento prevê a manuten-

ção de área com lavouras de café

arábica em l ,77 milhão de hectares.

Já a produção saltará de 28,8 milhões

de sacas, na safra 2009/2010, para

32,29 milhões de sacas, na próxima

safra. Em relação ao café conillon

(robusta), estima-se um aumento

de mais de 10% na produção, que

deverá alcançar 11,73 milhões de

sacas, em comparação com as 10,60

milhões da safra passada. A área

cultivada com conillon apresentará

expansão de quase 6% em 2010,

passando para 599,27 mil hectares.

A expansão da variedade ocorre em

resposta aos bons preços. A saca

de 60 quilos era cotada no final de

2009, em média, a 204,30 reais.

Com isso, a produção brasileira

de café deverá somar 44,027 mi-

lhões de sacas de 60 quilos no ciclo

cafeeiro de 2010/2011, o que re-

presenta uma expansão de 11,52%

em comparação à oferta de 39,47

milhões de sacas no período anterior,

conforme cálculos da Conab.
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de safra quando comparados aos de igual período do
ano passado, cotados a 49 reais por tonelada, em com-
paração com os 40,6 reais do início de 2009. "Nossa
expectativa é que os preços se situem em patamares
mais altos no decorrer deste ano, permanecendo entre
50 e 52 reais por tonelada", diz Ismael Perina Júnior,
presidente da Orplana - Organização dos Plantadores
de Cana da Região Centro-Sul do Brasil.

Com isso, é provável que o produtor de cana recu-
pere as margens da atividade. "A cana foi por muito
tempo a atividade que melhor remunerava no campo,
mas estamos há três anos com preços depreciativos,
abaixo do custo de produção", diz Perina.

Como a tendência é de aumento da produção de
açúcar, os preços do álcool devem se situar em 0,85
centavos de real por litro neste ano, ou seja, um valor
20% acima dos preços médios praticados em 2009. E
os bons preços do açúcar e do álcool devem propiciar a
retomada de alguns projetos que estavam paralisados
desde 2007. "Voltamos a assistir a movimentos de
fusões e algumas negociações entre grupos. Mas agora

existem empresas - como tradings, grupos de construção civil, de petróleo e
de carnes - que querem ingressar no segmento por meio da compra de usinas
já em operação, em vez de construí-las", diz Antônio de Padua Rodrigues,
diretor da Única - União da Indústria da Cana-de-Açúcar. No ano passado,
19 novos projetos antigos foram retomados. Em 2010, a expectativa é que
outra dezena seja instalada. "As pessoas estão descobrindo que se aproveita
tudo da cana, e isso gera um grande interesse pela cadeia", diz Padua. Para
ele, um aspecto considerado negativo pelo setor foi a prorrogação da votação
do Código Florestal. "Todos os elos da agricultura brasileira necessitam da
adoção imediata de regras claras e seguras sobre a questão ambiental. Nin-
guém quer trabalhar na insegurança", diz.

De fato, muitos dos temas discutidos em 2009 permanecerão na
agenda brasileira de 2010, como a modernização do Código Florestal,
a questão dos índices de produtividade e a concentração da agroindús-
tria de alimentos. O agronegócio brasileiro é dinâmico, e o cenário
internacional vai favorecer o segmento nos próximos anos. O processo
de urbanização na Ásia e a melhoria da renda no mercado interno,
acompanhando o processo de crescimento da economia, sinalizam que
o setor tem um futuro próspero. "Além do mais, 2010 marca o início
da retomada do crescimento depois da pior crise da economia mundial
desde a década de 1930", conclui a senadora Kátia Abreu.
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