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Ag ro n e g ó c i o s

Grãos têm alta na bolsa de Chicago
Mariana Caetano
De São Paulo

Exportações americanas maio-
res que as esperadas na semana
passada impulsionaram as cota-
ções da soja ontem na bolsa de
Chicago. Embora o cenário ma-
croeconômico não tenha se mos-
trado positivo, com quedas nas
bolsas europeias e baixa do pe-
tróleo, os contratos do grão com
vencimento em julho (que ocu-
pam a segunda posição de entre-
ga, normalmente a de maior li-
quidez) fecharam a US$ 14,21 por
bushel, alta de 7,50 centavos.

Segundo o Departamento de

Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), as exportações do país
alcançaram 33,2 mil toneladas
na semana encerrada em 12 de
abril, enquanto as estimativas
variavam de 23 mil a 30 mil.
“Houve ainda o anúncio da com-
pra de 110 mil toneladas de soja
pela China, o que ajudou a dar
suporte ao mercado”, afirma
Bruno Perottoni, analista da cor-
retora Terra Investimentos.

A revisão para baixo da colheita
de soja e milho na Argentina, di-
vulgada ontem pelo Ministério da
Agricultura do país, também teve
seus reflexos, mas em menores
proporções. “O fato é que essa no-

tícia já estava bem ‘p r e c i f i c a d a’ pe -
lo mercado”, diz Perottoni. Por
conta da seca, a produção de soja
do país foi ajustada de 44 milhões
para 42,9 milhões de toneladas. Já
a estimativa para colheita argenti-
na de milho caiu de 21,2 milhões
para 20,3 milhões de toneladas.

Em Chicago, os papéis do cereal
para entrega em julho, que vi-
nham de uma sequência de que-
das por conta de realização de lu-
cros, encerraram o pregão em alta
de 18 centavos, a US$ 6,12 por
bushel. O dia foi marcado por um
elevado volume de compras dos
fundos na bolsa de Chicago, que
totalizaram 15 mil contratos.

Safra 2011/12 Algodão, milho, café e pecuária também sofreram perdas

Afetado pela seca, rendimento
da soja pode cair 16% na Bahia

RICARDO PRADO/DIVULGAÇÃO

Walter Horita, presidente da Aiba: “preços altos da soja amenizam perdas

Carine Ferreira
De São Paulo

A seca que atinge a Bahia desde
o início do ano deve provocar per-
das de 10% a 15% na produção de
soja e algodão, concentrada no
oeste do Estado, importante re-
gião produtora de grãos do país. A
estimativa é da Associação de Agri-
cultores e Irrigantes na Bahia (Ai-
ba). Já no noroeste, na região de
Irecê, quase tudo que foi cultivado
de milho, feijão, sorgo e mamona
no fim de 2011 se perdeu.

Walter Horita, presidente da Ai-
ba, disse que agricultores perde-
ram até 50% da produção em algu-
mas localidades, embora essas
áreas sejam pouco representativas
em relação ao total cultivado no
oeste baiano.

A área plantada com soja na re-
gião somou 1,15 milhão de hectares
na safra atual (2011/12), um aumen-
to de 9,5% ante os 1,05 milhão da
temporada anterior. Mas a produti-
vidade deve cair para 47 sacas por
hectare, um recuo de 16% sobre as 56
sacas do período 2010/11. Com isso,
a produção da oleaginosa no oeste
baiano, que foi de 3,5 milhões de to-
neladas no ano passado, deve recuar
7,1% e somar 3,25 milhões de tonela-
das. A colheita está sendo finalizada.

Mas Horita pondera que a que-
da estimada tem como base de
comparação um volume recorde.
A produtividade registrada em
2010/11, de 56 sacas por hectare,
foi superior à média da região, de
52 sacas. A Bahia é o 6o maior pro-
dutor de soja do país.

A situação não é tão alarmante,
na avaliação dele, porque os pro-

dutores estão recebendo um preço
melhor pelo grão — em torno de
R$ 50 por saca, na região de Luís
Eduardo Magalhães, contra R$ 40 a
R$ 42 no mesmo período do ano
p a s s a d o.

As cotações , balizadas pela bol-
sa de Chicago, subiram em função
da seca no Sul do Brasil e em outros
países da América do Sul. “Boa par-
te dos produtores que não comer-
cializou toda a safra pode conse-
guir esses valores”, afirma Horita,
que diz ser difícil saber a parcela
exata das vendas antecipadas.

No caso do algodão, que está em
fase final de desenvolvimento e cuja
colheita começa no início de junho,
há sinais de perdas médias entre 10%
e 15%, segundo a Aiba. A média de
produtividade na temporada passa-
da foi de 270 arrobas por hectare.
Agora, a entidade prevê entre 230
arrobas (recuo de 14,8% sobre a safra
2010/2011) e 245 arrobas (queda de
9,2%). Na safra 2011/12, a área ficou
estável em cerca de 385 mil hectares,
que devem produzir de 500 mil a
540 mil toneladas de algodão em
pluma, contra 620 mil toneladas do
período anterior. O Estado é o 2o

maior produtor nacional da fibra.
O milho, outro produto impor-

tante do oeste baiano, não foi afe-
tado. Segundo Horita, o plantio foi
feito antes do período de seca. Já
outras partes do Estado registram
prejuízos maiores.

Na região do Planalto, de maior
representatividade na cultura do
café da Bahia, o 4o maior produtor
nacional do grão, a situação se
agravou no último mês. A Associa-
ção de Produtores de Café do Esta-
do, que em março estimava perdas

médias de 30% e aguardava a che-
gada das chuvas, agora contabiliza
50% de quebra em algumas áreas.
A estimativa inicial era colher na
região 1,3 milhões de sacas.

João Martins, presidente da Fede-
ração de Agricultura e Pecuária da
Bahia, pontua que os pequenos pro-
dutores são os mais afetados, espe-
cialmente os do centro do Estado.
Sem citar números, ele estima que a
pecuária bovina de corte e de leite
será fortemente afetada. Na sua ava-
liação, a queda de produção só será
recuperada em dois anos e há pro-
blema de desabastecimento de leite
e de carne nas cidades do interior.
“Nós ficamos mais preocupados
porque não vemos nenhuma políti-
ca pública para orientar o pequeno
produtor ”.

Martins também relata que al-
gumas regiões de fruticultura fo-
ram prejudicadas, pois faltou água
para irrigação.

José Carlos Oliveira de Carvalho,
presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Irecê, no noroes-
te baiano, diz que a região está há
mais de 90 dias sem chuva. Segun-
do ele, o que foi cultivado entre no-
vembro e dezembro do ano passa-
do — feijão, milho, sorgo e mamo-
na — teve perda total. A Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrí-
cola (EBDA) prevê quebra entre
90% e 95% e observa que o plantio
foi bem menor no fim do ano pas-
sado já em função de pouca umi-
dade. Foram cultivados com mi-
lho, um dos principais produtos
do local, 79,25 mil hectares, quan-
do normalmente são plantados
mais de 100 mil hectares na única
safra do cereal por ano. A região,

que já foi uma das maiores produ-
toras de feijão do país, com mais
de cem mil hectares, perdeu espa-
ço nos últimos dez anos e cultivou
pouco mais de 23 mil hectares do
produto no fim de 2011.

Marco Antônio dos Santos, me-
teorologista da Somar Meteorolo-
gia, acredita que esta é a pior seca
nos últimos 30 anos na Bahia. De
acordo com ele, todo o Estado vem
sendo afetado desde o começo do
ano e até agora ocorreram apenas
chuvas pontuais, insuficientes pa-
ra amenizar a situação. Santos
alerta que não existe previsão de
chuvas significativas para os próxi-
mos dias, reforçando um cenário
desanimador. O Estado inicia tra-
dicionalmente o período de estia-
gem, que deve durar até setembro.
Chuvas de inverno só ocorrerão
mesmo na região leste.

Fonte: Cepea/Esalq. Elaboração: Valor Data
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De forma geral, o mercado de etanol
em 2011 teve pouca oscilação de preços
durante a safra, o que tende a se repetir
este ano, segundo o presidente da SCA
Trading, Martinho Seiiti Ono. “A emoção
da safra 2011/12 ficou para aqueles que
acreditaram que os preços oscilariam
muito na entressafra”. Segundo o
Cepea/Esalq, o preço médio do hidratado
em 2011/12 foi de R$ 1,18 por litro, sendo
que o pico foi em abril de 2011 (R$ 1,38) e
o menor valor no mês seguinte (R$ 0,96).

CLAUDIO BELLI/VALOR

Tarsilo Rodrigues: em meio à concorrência, usinas pequenas buscam parcerias

Comercializadoras de etanol ampliam negócios
Ag ro e n e rg i a
Fabiana Batista
De São Paulo

As grandes empresas especia-
lizadas em comercializar etanol
estão ampliando nesta safra sua
base de clientes com usinas de
pequeno porte. A SCA Trading,
que responde por 18% do etanol
negociado no Centro-Sul do país,
inicia a temporada 2012/13 com
três novos clientes, dois deles usi-
nas pequenas. A Bioagência, que
movimenta 10% do biocombus-
tível da região, também incorpo-
rou em sua carteira, formada por
23 usinas, a destilaria Denusa, de
Goiás, cuja moagem chega a 1,5
milhão de toneladas de cana.

“Em meio à concorrência com
as gigantes, as usinas pequenas
estão buscando parcerias para
ganhar e se beneficiar de esca-
las”, diz o diretor da Bioagência,
Tarcilo Rodrigues. Há pouco
mais de dois anos, a comerciali-
zadora chegou a ter em sua car-
teira de clientes 30 usinas, com
capacidade para processar entre
60 milhões e 62 milhões de to-
neladas de cana-de-açúcar.

Com a queda da própria produ-
ção de etanol no Centro-Sul nos úl-

timos dois anos — de 25 bilhões
para 20 bilhões de litros — e com o
forte movimento de consolidação
de empresas ocorrido no mesmo
período, a Bioagência perdeu al-
guns clientes de médio porte.

Entre eles, as duas usinas de São
Paulo do grupo Cerradinho, que
foram vendidas em 2011 para a
trading Noble Group, que assumiu
a comercialização do biocombus-
tível. “O nosso share naquela épo-
ca de expansão do setor foi de 12%.
Agora estamos de volta aos 10%,
participação que vem se manten-
do há alguns anos”, diz Rodrigues.

Com o baixo crescimento espe-
rado na colheita de cana para este
ciclo 2012/13, não deixa de ser sur-
presa o menor avanço das comer-
cializadoras. A expectativa da
Bioagência, por exemplo, é nego-
ciar entre 1,9 bilhão e 2 bilhões de
litros do biocombustível, bem pró-
ximo dos 1,9 bilhão de litros reali-
zados no ciclo anterior, o 2011/12.

A C o p e r s u c a r, maior comer-
cializadora de açúcar e etanol do
país, prevê movimentar em
2012/13, 4,5 bilhões de litros do
biocombustível, 7% mais que os
4,2 bilhões da safra 2011/12.

Já a SCA Trading, que representa
60 usinas com capacidade conjun-
ta para moer 109 milhões de tone-

ladas de cana, espera negociar nes-
te ciclo 4 bilhões de litros de eta-
nol, 4% acima dos 3,83 bilhões de
2011/12. “Todas as usinas querem
produzir mais do que no ano pas-
sado, mas neste ano haverá pouco
c r e s c i m e n t o”, afirma o diretor da
SCA Trading, Martinho Seitti Ono.

Juntas, Copersucar, SCA Trading
e Bioagência comercializam eta-
nol de indústrias que representam
moagem de 250 milhões de tone-
ladas de cana, metade da produ-
ção total do Centro-Sul, que repre-
senta 90% da produção nacional.

Entre as novas associadas da SCA
Trading está uma usina do grupo
To n o n , que tem como sócios a fa-
mília de mesmo sobrenome e o
fundo de private equity FIP Terra
Viva, administrado pela DGF Inves-
timentos. A unidade fica em Bocai-
na (SP) e processa 3,1 milhões de
toneladas de cana e produz 125 mi-
lhões de litros de etanol.

Já as duas de pequeno porte
são a Água Bonita (Tarumã-SP),
que processa 1,5 milhão de tone-
ladas e produz 50 milhões de li-
tros de etanol, e a Destilaria Bran-
co Peres (Adamantina-SP), com
moagem de 1,3 milhão de tone-
ladas e produção de 60 milhões
de litros do biocombustível.

No total, as novas sócias da SCA
Trading somam processamento de
6 milhões de toneladas de cana-
de-açúcar e produção de 235 mi-
lhões de litros do biocombustível.

O modelo de negociação de
etanol por meio de comercializa-
doras existe há algum tempo, mas
nos últimos anos ganhou força
como alternativa ao forte movi-
mento de consolidação tradicio-
nal — fusões e aquisições. “Ve n d e r
etanol via empresas de comercia-
lização ajuda a trazer mais equilí-
brio de forças na negociação com
o concentrado mercado de distri-
buição de combustíveis”, afirma o
diretor da SCA Trading.

Já no ciclo 2010/11, a volatilidade foi
maior. O preço médio do hidratado na
safra foi de R$ 0,96, com teto de R$ 1,63 e
piso de R$ 0,70 por litro. Em 2011/12, a
produção de etanol no Centro-Sul atingiu
20,5 bilhões de litros e o consumo interno,
18,5 bilhões. As exportações alcançaram
1,85 bilhão de litros e as importações, 1
bilhão. Para 2012/13, iniciado neste mês,
a União da Indústria da Cana-de-açúcar
(Unica) prevê produção de etanol 4,58%
maior, de 21,4 bilhões de litros. (FB)

Balanço
A Anaconda Industrial, empresa
que representa cerca de 5% da
moagem de trigo do país, obteve
em 2011 um lucro líquido de R$
57,788 milhões, queda de 5,2%
sobre os R$ 60,958 milhões de
2010. Segundo o diretor-
presidente da empresa, José
Honório Gonçalves de Tófoli, o
resultado foi menor em razão das
dificuldades da empresa repassar
o aumento dos custos de
aquisição da farinha, matéria-
prima para o produto final.
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Fusões e aquisições
O primeiro trimestre de 2012 foi o
melhor para o Brasil em relação a
fusões e aquisições, segundo uma
pesquisa realizada desde 1994 a
cada três meses pela empresa de
autoria KPMG. No começo deste
ano foram realizadas 204
operações no país, 22% a mais do
que no mesmo período do ano
passado. As empresas estrangeiras
tiveram forte participação nesses
processos: 99 operações
envolveram organizações de fora
do país, segundo a KPMG.

va l o r. c o m . b r/u /26 24 0 1 0

Subsídios
Pressionada pela alta dos preços
em um contexto de oferta
interna apertada, a União
Europeia decidiu cortar em 33%
os subsídios à exportação de
carne bovina, conforme
comunicado da Comissão
Europeia. Com a medida, o
reembolso para a carcaça do
produto cai de US$ 320,3 para
US$ 214 por tonelada. A
redução dos subsídios entra em
vigor nos próximos dias, com a
publicação da decisão no Diário
Oficial da União Europeia.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Empresas, p. B14.




