
✽

Cenário: Márcia De Chiara

A safra recorde dos principais
países produtores de soja fez o
preço do grão despencar neste
ano e, até agora, jogou um balde
de água fria no ritmo de ativida-
de dos municípios brasileiros
que têm o grão como a base da
economia local.

Em Maringá, por exemplo, no
noroeste do Paraná, o movimen-
to do comércio, que costuma ace-
lerar nesta época do ano, ainda
não deslanchou. “O empresário
do agronegócio de grãos não es-
tá confiante para investir. O mer-
cado imobiliário está mais seleti-
vo e pouco negócios foram fecha-
dos”, conta o corretor João Gra-
nado, da Granado Imóveis, de
Maringá.

Em Sorriso, no Mato Grosso,
o quadro se repete. Na Via Nor-
te, concessionária de veículos da
GM, as vendas de carros para pro-
dutores rurais caíram 40% nos
últimos dois meses, conta o ope-
rador da revenda Antonio Paro-
la. Normalmente, nesta época
do ano, os negócios com veícu-
los zero quilômetro ficam aque-
cidos por causa da renda obtida
com a safra de soja.

A rede Lojas Colombo, espe-
cializada em móveis e eletrodo-
mésticos e com forte presença

no Sul do País, onde predomi-
nam os grãos, não registrou cres-
cimento de vendas nas cidades
onde se planta mais soja.

“Ainda não sentimos o impac-
to da renda da soja”, afirma o di-
retor de marketing da rede, Thia-
go Baisch. Ele ressalta que, neste
momento, o excedente do grão
provoca problemas de estoca-
gem nos Estados do Sul porque o
agricultor está segurando o pro-
duto na expectativa de que os
preços melhorem.

Recorde. O Brasil terá neste
ano uma produção de 67 mi-
lhões de toneladas de soja,
maior safra da história. Graças
ao clima favorável, a produtivida-
de média foi recorde e atingiu 2
mil quilos por hectare, segundo
dados da consultoria Safras
&Mercado.

Esse excedente de produto no
Brasil e no mundo somado à boa
perspectiva da safra a ser planta-
da nos Estados Unidos e à recu-
peração da produção na Argenti-
na, além da redução especulação
como grão pelos fundos de inves-
timento, fizeram o preço da soja
despencar.

No Paraná, por exemplo, onde
a safra já foi toda colhida, a saca
de 60 quilos custava na última
quinta-feira R$ 33,79, segundo o
Centro de Estudos de Avança-
dos em Economia Aplicada (Ce-
pea) da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiróz (Esalq).
É uma cotação quase 30% menor
que a registrada em igual perío-
do do ano passado.

Na expectativa de preços me-
lhores, os produtores estão ven-
dendo só o necessário para pa-
gar as contas. Neste momento,
apenas 25% da produção foi co-
mercializada. “Tem muita pro-
dução, mas não necessariamen-
te renda no bolso do agricultor
de soja”, diz o José Cícero Aderal-
do, superintendente de comer-
cialização da Cocamar, uma das
maiores cooperativas de grãos
do Paraná.

Nas projeções da RC Consulto-
res, o quadro não é favorável pa-
ra a soja e o milho. O preço em
reais recebido pelo produtor bra-
sileiro de soja neste ano deve re-
cuar 13% em média em relação à
cotação média de 2009.

No caso do milho, a perspecti-
va é de que o preço médio em
reais pago ao produtor pela com-
modity caia neste ano 7% na com-
paração com a média registrada
no ano passado. / M.C.

Renda agrícola volta a nível pré-crise
Puxada pelo bom desempenho das culturas de café e cana-de-açúcar, renda em 2010 deve ser R$ 10,1 bilhões superior à do ano passado

Produção recorde de
soja derruba preços e
reduz rentabilidade

A queda de 40% na cotação interna-
cional do açúcar em menos de dois
meses fez acender o sinal de alerta
no mercado do commodity, mas

não deve ter impacto imediato na renda do
produtor. “A euforia nas regiões produtoras
vai se arrefecer no segundo semestre. O mer-
cado vive hoje do efeito retrovisor dos preços
excelentes do passado”, afirma o sócio da RC
Consultores, Fabio Silveira.

Nos últimos meses, o açúcar atingiu na Bol-
sa de Nova York a 30 centavos de dólar por
libra peso, a maior cotação desde 1981. Na
semana passada, o produto ficou em torno de
17 centavos de dólar por libra peso. Apesar de
a cotação ser bem inferior à registrada no
passado recente, ela é suficiente para cobrir o
custo de produção, que está em 13 centavos
de dólar por libra peso.

Na opinião do analista da Safras&Merca-
dos, Miguel Biegai, o problema da queda de
preço do açúcar deve ter forte reflexo no se-
tor em 2011 e 2012. “As cotações do mercado
futuro já sinalizam essa queda”, diz. Para este
ano, no entanto, ele não acredita que a renda
do setor seja fortemente afetada porque a
maior parte da produção foi vendida no mer-
cado futuro a preços favoráveis antes mesmo
de a cana ter sido colhida.

Silveira diz que a queda nas cotações do
açúcar reflete a saída do mercado de fundos
especulativos . Além disso, a expectativa de
safra recorde de cana do Centro-Sul, a recupe-
ração da Índia e a retomada da produção euro-
peia jogam a favor da queda de preços.

No caso do café, a outra estrela da safra, a
perspectiva é de que os preços se sustentem
nos próximos meses, segundo o analista da
Safras&Mercados, Gil Carlos Barabach. A co-
tação média de R$ 280 a saca de 60 quilos
registrada neste ano é a maior da década. Ele
pondera que safra brasileira será gigantesca,
entre 50 e 55 milhões de sacas. Mas a questão
é que os estoques estão muito baixos e o con-
sumo crescente, o que sustenta os preços.

FABIO SILVEIRA
ECONOMISTA E SÓCIO DA
RC CONSULTORES
“Um aumento de 10% da safra
brasileira de cana-de-açúcar
previsto para este ano e a
retomada da Índia não justificam
a retração de 40% nos preços
em dólar no mercado
internacional da commodity em
menos de 60 dias. Isso mostra a
artificialidade que rege os
mercados futuros”

● Produção forte

● Efeito especulação

CELIO MESSIAS/AE

JÚNIOR/DIVULGAÇÃO

Projeções de volumes da safra
agrícola de grãos no Brasil:

67 milhões de toneladas
de soja

52,5 milhões de toneladas
de milho

Regiões produtoras
de açúcar vivem da
euforia do passado

Márcia De Chiara

A dobradinha cana de açúcar-
café vai garantir o crescimen-
to da renda agrícola neste ano
e a volta da receita do campo
ao nível pré-crise. Entre
grãos, algodão, café, cana e la-
ranja, os produtores devem
embolsar R$ 175,5 bilhões em
2010 com a venda da safra, nas
contas da RC Consultores.

Em 2009, a receita total foi de
R$ 164,9 bilhões e, em 2008, de
R$ 174,2 bilhões. Neste ano, a ca-
na e o café, juntos, vão contribuir
com R$ 10,1bilhões para o cresci-
mento da receita. A cifra pratica-
mente equivale à perda da renda
do campo que ocorreu em 2009
por causa da crise.

Ao contrário dos últimos anos
em que os grãos, sustentados pe-
la soja e o milho, foram os respon-
sáveis pela expansão da receita
agrícola, agora duas lavouras per-
manentes, a cana e o café, são as
estrelas da safra.

Os preços da cana estão em al-
ta por causa da redução da oferta
de açúcar no mercado interna-
cional. No caso café, apesar da
grande safra, os estoques mun-
diais estão baixos e o consumo
crescente. Na soja, safras abun-
dantes nos principais produto-
res derrubaram os preços.

“O ano será mais favorável às
lavouras permanentes”, observa
o sócio da consultoria e respon-
sável pelas projeções, Fabio Sil-
veira. Numa série iniciada em
1994, ele observa que o compor-
tamento mais frequente da ren-
da agrícola foi de expansão da re-
ceita com grãos e recuo das la-
vouras permanentes, aquelas
que são plantadas uma única vez
e colhidas durante muitos anos.
Neste ano, o quadro se inverteu.

A renda projetada para a cana
é de R$ 34,1 bilhões, com acrésci-
mo de R$ 7,1 bilhões na compara-
ção com 2009, segundo o estudo
da consultoria, que considera da-
dos de produção do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e preços no atacado
pesquisados pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV).

Para o café, a perspectiva é de
que a receita atinja R$ 18,9 bi-
lhões, com expansão de R$ 3 bi-
lhões sobre a de 2009. Enquanto

isso, as rendas da soja e do milho
devem encolher R$ 2,3 bilhões e
R$ 1,3 bilhão, respectivamente.

Efeito no interior. A mudança
no dinamismo da receita agríco-
la, da soja para a cana e o café, já
tem impacto no comércio das ci-
dades do interior. Em Ribeirão
Preto, por exemplo, que fica no
interior do Estado de São Paulo e
é principal polo de produção de
cana do País, o mercado imobiliá-
rio está a todo vapor.

“Em dezembro, vendemos
um loteamento de padrão médio
com 310 terrenos em apenas oito
horas”, conta André Lopes, dire-
tor comercial do Grupo WTB, in-
corporadora imobiliária. Em
meados de março, a empresa lan-
çou um loteamento de alto pa-
drão com 180 terrenos que cus-
tam, em média, R$ 200 mil cada,
e já vendeu 80% do estoque.

Lopes conta que a maioria dos

compradores está ligada direta
ou indiretamente aos negócios
do açúcar e do álcool. O produ-
tor de cana André Zaccherini, de
37 anos, dos quais 15 no setor su-
croalcooleiro, conta que com-
prou nos últimos seis meses
meia dúzia de lotes urbanos.
“Vou construir num dos terre-
nos e os outros ficam para inves-
timento.” Ele ressalta que fazia
tempo que a cana-de-açúcar não
tinha um ano tão favorável.

Marco Mattar, presidente da
construtora Trisul, é outro em-
presário que atesta o bom desem-
penho do mercado imobiliário
da região. Ele conta que, no fim
de 2008, lançou dois prédios de
apartamentos de alto padrão, na
faixa de R$ 500 mil. “Na crise, as
vendas pararam, mas agora, com
o impulso dado pela boa fase da
cana, está quase tudo vendido.”

Luiz Feijó, diretor comercial
da New Holland, fabricante de

tratores, diz que, no curto prazo,
o mercado para tratores destina-
dos às lavouras de cana é o que
registra maior acréscimo no vo-
lume de vendas.

Werner Santos, diretor de ven-
das da John Deere, uma das maio-
res fabricantes de máquinas agrí-

colas, conta que o mercado ficou
aquecido no primeiro bimestre
deste ano.

Dados da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Máquinas (Abi-
maq) mostram que houve acrés-
cimo de 28% no número de uni-
dades vendidas em janeiro e feve-
reiro, na comparação com igual
período de 2009. “O setor su-
croalcooleiro voltou a investir
em máquinas”, comemora.

Café. O comércio das cidades
localizadas em polos produtores
de café também está pegando ca-
rona no bom desempenho da la-
voura. Em Varginha, por exem-
plo, município do sul de Minas
Gerais, onde o café é pilar da eco-
nomia local, concessionárias de
veículos registram crescimento
de vendas para produtores ru-
rais, que já gastam por conta da
safra que começa a ser colhida.

Na revenda Callis, da Volks, as

vendas de utilitários, a maioria
para produtores rurais, cresce-
ram no primeiro trimestre quase
40% em relação a igual período
de 2009 e 130% na comparação
com os mesmos meses de 2008.
“Em um dia, vendi dois utilitá-
rios que foram pagos com dinhei-
ro obtido por meio da Cédula do
Produtor Rural (CPR) do Banco
do Brasil”, conta o consultor da
revenda Eduardo Vitor da Silva.

Em Patrocínio, região de pro-
dução de café do cerrado minei-
ro, as lojas também se preparam
para embolsar a renda da safra.
Pesquisa da Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (CDL) da cidade re-
vela que os empresários do co-
mércio vão ampliar, nos próxi-
mos meses, em 20% os estoques
de mercadorias, principalmente
de eletrodomésticos e eletrôni-
cos. Além disso, pretendem con-
tratar 300 trabalhadores tempo-
rários para atender a demanda.

Cotação do grão em reais
cai cerca de 30% em
12 meses e causa
estagnação do comércio
nas regiões produtoras

A todo vapor. Chuva não impede colheita de cana em SP

Aquecimento. Puxada pela renda da cana, a venda de lotes residenciais de alto padrão em Ribeirão Preto (SP) está acelerada

● Em alta
As vendas de
máquinas agrí-
colas cresce-
ram 28% no
primeiro bi-
mestre deste
ano, segundo a
Abimaq, e fo-
ram impulsio-
nadas pela re-
tomada dos
investimentos
na produção
de cana
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




