
%HermesFileInfo:B-18:20121028:

B18 Economia DOMINGO, 28 DE OUTUBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

● O produtor Argino Bedin, de 62
anos, dos quais 33 anos cultivan-
do soja na região de Sorriso, no
Mato Grosso, sentiu segurança
para expandir a área plantada
com o grão e renovar o parque
de máquinas. Neste ano, ele plan-
tou 15,5 mil hectares com soja,
mil hectares mais do que na sa-
fra passada, e comprou 12 máqui-
nas agrícolas novas.

Também ampliou o quadro de
funcionários da fazenda. Com 50
empregados atualmente, ele ad-
mitiu cinco trabalhadores este
ano e planeja novas contratações
para o ano que vem. “As expecta-

tivas são muito boas”, diz Bedin.
Ele já vendeu 30% da próxima
safra por um preço recorde entre
R$ 43 a R$ 47 por saca e tem
mais 40% da produção compro-
metida para venda. “Restam 30%
para ver o vai acontecer até lá.”

No ano passado, nesta mesma
época, ele tinha comercializado
apenas 10% da produção e por
um preço bem menor: R$ 37 por
saca. Bedin expandiu a área plan-
tada em terras adquiridas em
2011 e está renovando parte da
frota de máquinas com recursos
próprios e a outra parte usando a
linha de crédito do BNDES, cujos
juros estão bem menores agora:
2,5% ao ano. “Apesar das condi-
ções atuais serem muito favorá-
veis ao produtor, não se pode
ficar muito empolgado”, reco-
menda Bedin. / M.C.

No rastro dos bons resultados
da soja, lojas de eletrônicos, de
materiais de construção e empre-
sas especializadas em móveis
planejados criaram uma nova
forma de financiamento, batiza-
da de “plano safra”. Elas fecham
a venda e entregam as mercado-
rias hoje e só recebem o dinheiro
no dia 20 de março, quando o
produtor recebe o grosso da re-
ceita da safra de soja.

Sobre a venda desses itens
atrelada à receita futura da soja
incide uma taxa de juros de 3%
ao mês, conta José Roberto Cor-
cine, gerente da loja Gazin em
Sorriso (MT), maior município
produtor de soja do País. A cida-
de responde por 3% da safra na-
cional de soja.

A rede Gazin, com 170 unida-
des espalhadas entre Paraná e
os Estados das Regiões Centro-
Oeste e Norte, é especializada
em eletrônicos e eletrodomésti-
cos. O gerente da loja de Sorriso
explica que, para usar essa for-
ma de financiamento, o cliente
precisa estar ligado à agricultu-
ra. Isto é, ser produtor rural ou
comprovar que trabalha na ativi-

dade. Nesse caso, o patrão acaba
sendo o avalista da compra, ex-
plica.

Corcine diz que, desde o fim
de abril, as vendas da sua loja
deram um salto, impulsionadas
pelos bons preços da soja. “En-
tre março e outubro, o fatura-
mento cresceu, em média, 24%
na comparação com os mesmos
meses de 2011. Em agosto, au-
mentou 45%”, exemplifica. Já
em janeiro e fevereiro, as taxas
foram mais modestas, com altas
anuais entre 10% e 12%.

“Sem sombra de dúvida, a soja
tem impacto no comércio lo-
cal”, diz ele. Corcine conta que
no município de Sorriso há 1.135
fazendas e 99% desses fazendei-

ros têm casa na cidade. Com-
pram, portanto, móveis e eletro-
domésticos.

Entre os itens mais vendidos
nos últimos tempos na loja da
cidade estão os modelos mais so-

fisticados de TVs LCD (tela de
cristal líquido, na sigla em in-
glês), geladeiras side by side e
cama box. “O tíquete médio da
nossa loja hoje é de R$ 780, 70%
maior que a média da rede (R$
450)”, conta Corcine.

A loja de Sorriso é a primeira
da rede em vendas entre as cida-
des entre 50 mil e 100 mil habi-
tantes. Na rede inteira, ela está
entre a terceira e a quarta posi-
ção.

Máquinas. Capitalizados e be-
neficiados por taxas de juros me-
nores, os produtores de soja de
Sorriso estão também aprovei-
tando para renovar as máquinas
agrícolas. Na Agrobaggio, reven-
da de máquinas agrícolas da mar-
ca John Deere em Sorriso, as ven-
das de tratores, colhedeiras e ou-
tros equipamentos aumenta-

ram neste ano 10% em número
de unidades em relação a 2011.

Alencar Lanzana, gerente da
loja de Sorriso, explica que,
além dos preços favoráveis da
soja, a taxa de juros de 2,5% ao
ano cobrados nas linhas de crédi-
to para máquinas agrícolas ofe-
recidas pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) contribuiu pa-
ra esse movimento. “O juro está
barato”, diz ele, lembrando que,
no ano passado, a taxa era de
5,5% ao ano.

A maior demanda por máqui-
nas fez com que a compra de al-
guns modelos esteja sujeita a lis-
ta de espera. E a revenda, que já
tem seis lojas na região centro-
norte do Mato Grosso, planeja a
inauguração da sétima unidade
no município de Alta Floresta,
no ano que vem. /M.C.

Comércio cria o crediário ‘plano de safra’

Soja e milho devem
garantir outro ano
de receita recorde
Quebra da safra aqui e lá fora, investidores financeiros e câmbio
podem repetir e ampliar resultado positivo no campo em 2013

Confiante, produtor
amplia plantação
em mil hectares

Márcia De Chiara

Os efeitos da crise internacio-
nal atingiram boa parte da
agricultura brasileira, mas
eles estão camuflados pelo ex-
celente desempenho da soja e
do milho. Os preços desses
produtos foram impulsiona-
dos pela quebra da safra passa-
da de soja dos Estados Unidos,
dos Estados do sul do Brasil e
da Argentina.

Também ajudaram o volume
significativo de investidores fi-
nanceiros apostando nos merca-
dos futuros de grãos e a valoriza-
ção do câmbio. Com isso, milho
e soja, que já garantiram uma re-
ceita recorde para a agricultura
neste ano, devem repetir e am-
pliar esse resultado em 2013.

A safra de grãos que está sendo
plantada no centro-sul do País, e
será colhida em março do ano
que vem, e as produções de café,
cana, fumo e laranja devem so-
mar um faturamento bruto para
os agricultores de R$ 257 bilhões
em 2013, segundo projeções da
RC Consultores. A cifra é 7%
maior que a embolsada neste

ano, de R$ 239,7 bilhões. Os cál-
culos da consultoria conside-
ram dados de produção e preços
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) e da
Fundação Getúlio Vargas.

Quase a totalidade do cresci-
mento da receita agrícola de R$
17,3 bilhões projetada para o ano
que vem, em relação a de 2012,
virá da soja, com R$ 13,2 bilhões,
e do milho, com R$ 3,9 bilhões,
observa o sócio da consultoria e
responsável pelas projeções, Fa-
bio Silveira. “Nos demais culti-
vos não há avanço, o que mostra
que a crise atingiu um bom peda-
ço da agricultura. Ainda bem que
a soja e o milho continuam cres-
cendo, o que deve irrigar a econo-
mia do interior do País, o consu-
mo e a arrecadação de impos-
tos”, diz o economista.

Em Mato Grosso, o principal
Estado produtor de soja e que de-
ve colher cerca de um terço da
safra nacional projetada em 78,5
milhões de toneladas, mais de
60% da soja já está vendida, con-
ta o presidente da Associação
dos Produtores de Soja do Mato
Grosso (Aprosoja-MT), Carlos

Fávaro. No ano passado, nesta
mesma época, a venda antecipa-
da de soja correspondia à meta-
de da produção do Estado.

Soja verde. Esse movimento
de forte venda da soja verde para
aproveitar os preços elevados se
repete em todo o País, aponta
um levantamento da consulto-
ria Safras &Mercados. No início
deste mês, 46% da próxima safra
nacional de soja estava comercia-
lizada, ante 30% em igual perío-
do do ano passado e 23% da mé-

dia histórica.
Fávaro explica que os preços

em alta fizeram com que o produ-
tor ampliasse a venda da soja ver-
de. Neste ano, a saca de 60 quilos
está cotada em US$ 24, bem aci-
ma da média histórica, que osci-
la entre US$ 18 e US$ 20.

“A liquidez na soja é muito
grande, é dinheiro vivo no bolso
do produtor ”, afirma o pesquisa-
dor do Instituto Brasileiro de
Economia (Ibre) da FGV, Mauro
Rezende. Ele explica que a valori-
zação de preços reflete, além de
fatores objetivos, como a quebra
de safra dos EUA, do Brasil e da
Argentina, que levaram os esto-
ques aos níveis mais baixos dos
últimos tempos aqui e no exte-
rior, uma “financeirização” dos
mercados agrícolas com fundos
investindo em commodities.
“Há uma sobreposição de fato-
res”, ressalta Silveira, da RC.

Mas o presidente da Aprosoja-
MT acrescenta outro fator, além
dos já conhecidos, que melho-
rou as perspectivas da soja: o
câmbio. No ano passado, o dólar
estava cotado nesta época do
ano a R$ 1,7 e fechou sexta-feira
em R$ 2,02. Isso significa que os
preços da soja subiram tanto em
dólar como em reais. “A soja está
sendo favorecida pela seca e pe-
lo câmbio. Mas existe um proble-
ma pela frente que é logística pa-
ra escoar a maior produção”,
alerta Fávaro.

Afetada pela expansão da soja,
a área plantada com milho deve
recuar na safra de verão e na safri-
nha, diz o consultor da Safras &
Mercados, Paulo Molinari. Sem
grandes avanços na produção e
com estoques baixos, a perspec-
tiva é que os preços do milho,
puxados pelas exportações re-
cordes neste ano, continuem fir-
mes até março. A partir daí, en-
trará no mercado a nova safra de
milho da Argentina e as cotações

podem mudar. Hoje o preço da
saca de milho oscila entre R$ 33 e
R$ 32, ante um patamar bem
mais baixo no mesmo período
do ano passado: entre R$ 26 e R$
27 por saca, observa o consultor.

Em baixa. Enquanto soja e mi-
lho serão mais uma vez as estre-
las da safra, algodão e café, entre
outros produtos, por exemplo,
mostramo impacto da crise mun-
dial. Nas contas da RC Consulto-
res, a receita bruta dos produto-
res de algodão e café em reais de-
ve encolher 8,7% e 17%, respecti-
vamente, em 2013 na compara-
ção com a obtida neste ano.

No caso do algodão, que é usa-
do basicamente na fabricação de
roupas, a oferta da fibra cresceu
e a demanda mundial desacele-
rou, diz Silveira. “Os asiáticos
perderam mercado na Europa
com a retração da economia, os
estoques subiram e o preço desa-

bou.” Com isso, produtores de
algodão migraram para a soja.

No café, o movimento é seme-
lhante. Depois da crise de 2008,
houve um movimento de recupe-
ração de todas as matérias-pri-
mas agrícolas e também do café,
com os preços do produto atin-
gindo o ápice em 2011. Em maio
daquele ano, a saca chegou a va-
ler R$ 560 no sul de Minas.

Mas a partir de meados do ano
passado, diz o consultor da Sa-
fras & Mercados, Gil Barabach,
quando a crise mundial se agra-
vou e ficou claro que os países
ricos, grandes consumidores de
café, como Estados Unidos, Ja-
pão e o bloco da União Europeia,
não iriam crescer como se espe-
rava, os preços caíram e hoje es-
tão 30% menores. “E o quadro
piorou este ano, quando o Brasil,
o maior produtor mundial, co-
lheu safra recorde de 54,9 mi-
lhões de sacas.”

ARQUIVO PESSOAL

● Força do campo

● Bom momentoLojas fecham a venda
e entregam mercadorias
hoje para receber em
março quando produtor
recebe receita da safra

R$ 257 bi
é a projeção do faturamento
bruto para os agricultores
no ano que vem com a safra
de grãos e a produção de café,
cana, fumo e laranja

7%
maior do que o faturamento
embolsado este ano de
R$ 239,7 bilhões

Fé no campo. Argino Bedin, que cultiva soja na região de Sorriso (MT), expandiu a área plantada, comprou 12 máquinas agrícolas novas e contratou novos trabalhadores para a sua fazenda

JOSÉ ROBERTO
CORCINE
GERENTE DA LOJA GAZIN
EM SORRISO (MT)
“Entre março e outubro, o
faturamento cresceu, em média,
24% na comparação com os
mesmos meses de 2011.
Em agosto, aumentou 45%.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




