


projeções

Ariosto Mesquita

P uxada por condições climá-

ticas propícias, menor custo

por hectare em comparação

ao milho (cujo preço de venda despen-

cou) e preços favoráveis - entre julho

e agosto de 2009 - que estimularam

o plantio, a safra brasileira de soja

2009/10 está batendo recordes de

produtividade, de produção, de preco-

cidade e de volume adensado na co-

lheita.

Números oficiais da Companhia

Nacional de Abastecimento - Conab,

divulgados em fevereiro, prevêem que

a cultura atinja a casa de 66,7 mi-

lhões de toneladas. Caso se confirme,

será novo recorde nacional de produ-

ção. O número é 16,7% superior à sa-

fra passada (de 57,17 mi/t) e 11,2%

maior que a safra 2007/2008 (de 60

mi/t), até então a maior do país.

As projeções também apontam

para recorde de produtividade, porém

com uma margem mais apertada. A

média nacional prevista é de 2.875

quilos por hectare (47,91 sacas) con-



tra 2.823 quilos (47,05 sacas) na sa-

fra 2007/08. O número, no entanto, é

bem superior ao registrado na safra

passada: 2629 kg/ha (43,81 sacas).
Precocidade - A precocidade

e o adensamento do volume e período

de colheita também marcam a atual

safra. A boa quantidade de chuvas e a

utilização de variedades de sementes

consideradas precoces e superpreco-

ces fizeram com que houvesse alguns

registros de movimentação de máqui-

nas coiheitadeiras no campo já em de-

zembro do ano passado.

Projeções feitas pela AgRural

- empresa de informações agrícolas -

dão conta de que até o final de feverei-

ro 22,8 milhões de toneladas de soja

safra, aconteceu uma sensível eleva-

ção da área plantada. "O incremento

foi superior a 1,2 milhão de hecta-

res", avisa o analista.

Esta avalanche do grão em cur-

reduzir investimentos na safrinha de

milho para se dedicar a uma segunda

safra de soja e, com isso, não deixar a

terra parada.

Eduardo Godói vê riscos nesta

O baixo preço do milho no mercado
internacional fez com que muitos produtores

deixassem de lado esta cultura na safra
de verão e apostassem na sojicultura

já estariam colhidos no Brasil. "Isso

eqüivale a um terço da safra", lembra

o engenheiro agrônomo e analista da

AgRural, Eduardo Godói.

"Só para se ter uma idéia desta

precocidade, em 2008 foram apenas

7,2 mi/t colhidas no mesmo período",

compara.

Este desempenho em curto es-

paço de tempo foi provocado, segundo

Godói, por um plantio compactado.

Isso, segundo ele, levará a outro re-

corde:

"Se as condições permitirem, o

país deve colher em março o maior

volume de soja em um só mês em sua

história: 30,7 milhões de toneladas.",

contabiliza.

Outro detalhe que chama aten-

ção é que, apesar de não ter havido

aumento de fronteira agrícola nesta

to espaço de tempo tende, segundo

Godói, a gerar um sério problema

para escoamento da safra brasileira.

"Em apenas três meses, de

janeiro a março, teremos cer-

ca de 80% da soja já colhida; o

mercado aguarda este volume,

mas não tenho dúvidas de que o

maior entrave passará a ser o lo-

gístico.", garante.

Segunda safra - Além

de todas estas particularidades

da safra atual, um outro fator

de mercado também ajudou no

"boom" da soja. O baixo preço

do milho no mercado internacio-

nal fez com que muitos produto-

res deixassem de lado esta cultu-

ra na safra de verão e apostassem

na sojicultura. Se o quadro não

se alterar, agricultores podem

aposta, principalmente no que se refe-

re à sanidade. "Com uma eventual sa-

frinha de soja teríamos uma situação



projeções

propícia para a disseminação maior

de pragas de solo (sobretudo nematói-

des), da ferrugem asiática e o descon-

trole populacional de pragas", alerta.

Ele mesmo, no entanto, já tem

informações de que uma segunda sa-

fra de soja é tendência em algumas

propriedades.

"No Mato Grosso e no oeste do

Paraná existem produtores preparan-

do uma segunda safra, até mesmo em

função do péssimo preço do milho,

que vem atingindo valores em torno

da metade de seu preço mínimo em

algumas regiões brasileiras. Nestes

casos, a colheita deverá ser feita an-

tes do período de vazio sanitário",

orienta.

Já o analista Lucilio Alves, pes-

um preço mínimo fixado pelo governo

de R$ 13 para o Estado.

Tecnologia e preço - Os pes-

quisadores do Cepea identificaram

algumas peculiaridades da atual safra

de soja que passam necessariamen-

te pelas variáveis de investimento no

plantio e preço final. A redução no

custo de produção foi uma delas.

"Houve um ajuste de tecnologia

com uma menor utilização de fertili-

zantes em função de preço e dificulda-

de de caixa", avalia Alves.

Ele também aponta o bom e

constante volume de chuvas e a con-

seqüente antecipação do plantio e de

colheita como pontos cruciais para os

resultados obtidos.

"Tudo isso sem que a ferrugem

de forte oferta do produto no mer-

cado internacional. Os três maiores

produtores estão com supersafras. O

Departamento de Agricultura Norte-

Americano (USDA) prevê números

substanciosos nos Estados Unidos (91

mi/t), Brasil (65 mi/t) e Argentina (53

mi/t).

Mesmo assim, até meados de

fevereiro o bushel (27,2 quilos) era

cotado pela Bolsa de Chicago na faixa

de US$ 9,5 - um valor que identifica-

va uma queda de preço da ordem de

8% em 2010. No entanto, a soja se

mantinha um pouco acima do valor

histórico de US$ 8,5.

De acordo com Lucilio Alves,

mesmo com o preço em baixa duran-

te o mês de fevereiro, a safra de soja

No sul do MT, o valor médio da soja entre dezembro
e janeiro despencou de R$ 40 para R$ 29 a saca.
Para efeitos comparativos, no início de fevereiro

de 2009, o preço médio, na região, era de R$ 42 a saca

quisador do Centro de Estudos Avan-

çados em Economia Aplicada (Cepea)

da Esalq/USP, não entende como ten-

dência uma eventual segunda safra de

soja.

"Até pelo preço do milho, um ou

outro produtor pode optar por isso,

mas acho que não vai pegar", prevê.

O desapontamento com o mi-

lho é gerado pelos efeitos no bolso do

agricultor. Na primeira quinzena de

fevereiro, a saca de 60 quilos de mi-

lho até foi vendida, com sorte, entre

R$ 16 e R$ 18 em alguns pontos do

Brasil. Em Goiás, no mesmo período,

o preço médio ficou na casa de R$

14,50. No entanto, no Mato Grosso,

a situação ficou desesperadora. Nas

regiões de Sorriso e Sinop, a saca era

vendida entre R$ 6 a R$ 7, diante de

asiática afetasse tanto a ponto de

comprometer a produção", lembra.

O que surpreendeu negativamente,

segundo ele, foi o preço de venda da

soja: "o mercado não esperava uma

queda tão expressiva".

No Mato Grosso - maior pro-

dutor brasileiro de soja - a queda no

preço do grão foi vertiginosa. No sul

do Estado, o valor médio entre me-

ados de dezembro e final de janeiro

despencou de R$ 40 para R$ 29 a

saca. Para efeitos comparativos, no

início de fevereiro de 2009, o pre-

ço médio, na região, era de R$ 42 a

saca.

O mercado sinaliza para uma re-

novação de estoques em todo o mundo.

A pressão de baixa no preço, segundo

os analistas, acontece pela tendência

no Mato Grosso, por exemplo, ainda

pagava os custos operacionais. Sobre

comercializar ou guardar a produção,

ele orienta.

"Quem tem dívidas a quitar

deve procurar vender a produção, mas

acredito que o produtor que esteja

sem compromissos a vencer e não fez

grandes investimentos na atual safra

procurará estocar durante certo perí-

odo", diz.

Segundo o analista do Cepea, o

quadro da soja no Brasil sinaliza para

novas tendências e manda um recado

para o mercado, sobretudo aos produ-

tores:

"A mensagem da safra é para

que busquemos ajustes tecnológicos e

gerenciamento de custos para enfren-

tar situações cíclicas".

Text Box
Fonte: Panorama Rural, São Paulo, ano 12, n. 133, p. 18-22, mar. 2010.




