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Alta do câmbio

José Maria Tomazela
SOROCABA

O agricultor Emílio
Kenji Okamura, de
Capão Bonito, no su-

doeste paulista, deixou de la-
do o real e está vendendo em
dólar a soja que ainda vai

plantar na safra verão, a partir
de outubro deste ano. “Vendi as
primeiras 5 mil sacas que vou
entregar em abril de 2014 a US$
28,10 a saca”, disse, na sexta-fei-
ra, após fechar o negócio. Até a
semana anterior, ele só tinha
trabalhado em real: havia co-
mercializado 5 mil sacas a R$ 66

e outras 5 mil, dias depois, a R$
69. O produtor espera colher 70
mil sacas do grão. “O preço da
soja está subindo em função do
câmbio favorável ao dólar, en-
tão achei melhor parar com o
real e contratar a venda em moe-
da americana.”

De acordo com Okamura, co-
mo a economia dos Estados
Unidos está se estabilizando, a
tendência é de que a moeda
americana continue valorizada.
“Acho que o governo brasileiro
não vai conseguir segurar a alta
do dólar. Além disso, os defensi-
vos e outros insumos já têm o
preço dolarizado.”

Ainda são poucos os produto-
res que estão conseguindo fe-
char as vendas na moeda ameri-
cana, mais por resistência dos
compradores. A maioria dos ne-
gócios no mercado futuro de so-
ja tem como referência o real.
“Como o dólar está subindo, o
pessoal fica indeciso em ven-
der. Quem fechou a R$ 66 na
semana passada já se arrepen-
deu, pois agora já se vende a R$
70 a saca posta no porto”, disse
o gerente-geral da Cooperativa
Agrícola de Capão Bonito, Luis
Carlos Mariotto.

Nesse caso, quem consegue
contratar em dólar tem apenas

de torcer pela estabilidade da
moeda americana ou sua va-
lorização ante o real. De uma
forma geral, a alta do dólar
está sendo benéfica para os
agricultores, segundo Ma-
riotto. “Quem antecipou as
compras dos insumos está
em vantagem, pois comprou
com o dólar mais baixo.”

Segundo Mariotto, 80%
dos agricultores da região fi-
zeram as compras entre mar-
ço e abril com o dólar na faixa
de R$ 2. O produtor Nelson
Schreiner comprou semen-
tes e fertilizantes para plan-
tar 900 hectares de soja em
sua fazenda, em Itapeva,
quando a cotação do dólar es-
tava a R$ 2,18.

Há uma semana, ele ven-
deu 20% da futura produção
fechando o preço do grão
com a cotação da moeda ame-
ricana a R$ 2,38. Assim, ape-
nas na variação do câmbio
ele garantiu um ganho adicio-
nal de R$ 5 por saca de soja.
“Até aqui, a dança do dólar só
me ajudou”, disse.

Schreiner acompanha as
mudanças na cotação à espe-
ra do melhor momento para
vender mais uma parte da
produção, mas não esconde
certa ansiedade: “É preciso fi-
car de olho, pois uma chuva
nos EUA pode derrubar o pre-
ço da soja”.

A alta do dólar é considera-
da benéfica também pelo
agricultor Ricardo Ghirghi,
do grupo agrícola Água Cla-
ra, que planta 1,6 mil hecta-
res em Taquarivaí, no sudoes-
te. “Com o dólar alto, o ga-
nho com a soja é imediato,
mas há o risco de termos de
comprar os insumos mais ca-
ros no ano que vem.”

● A recente elevação de preços
da soja, provocada pela subida
do câmbio combinada com o pro-
vável estrago da seca na safra
dos EUA, deve ter impacto nos
custos dos alimentos, nos pre-
ços da comida e, portanto, na in-
flação. A soja é insumo básico
para ração de aves e suínos.

Além disso, o óleo é um item im-
portante da cesta básica. Mas,
por enquanto, a escalada do pre-
ço do grão pago ao produtor não
apareceu no atacado. Segundo a
última apuração do Índice de
Preços ao Produtor Amplo Merca-
do, que responde por mais da
metade IGP-M, em agosto o pre-
ço da soja em grão no atacado
caiu quase 4%, depois de ter subi-
do cerca de 5% em julho. O preço
da soja foi principal fator de defla-
ção nas matérias-primas brutas,
segundo a FGV. / M. C.

O agronegócio continuará
crescendo nos próximos pe-
ríodos. Entretanto, o cená-

rio a ser enfrentado será um pouco
mais difícil. Destaco a seguir os pon-
tos que me parecem mais importan-
tes:

1 - Os EUA vão liderar a recupera-
ção econômica mundial, voltando a
crescer sem inflação. Com isso, o dó-
lar continuará a se valorizar frente
às moedas emergentes, os juros vol-
tarão a subir e o país vai liderar a
atração do fluxo de capitais. Não é
fora de propósito a taxa do papel do
Tesouro de dez anos atingir 3% até o
final do ano.

Para nosso país, a implicação é evi-
dente: continuará a tendência de
desvalorização do real e de elevação
do custo do crédito para o Brasil.
Esse último fator deverá ser reforça-
do pela provável redução na nossa
classificação de risco nos próximos
meses. Ressalto que o Brasil conti-
nuará com o grau de investimento,
apenas no piso mínimo.

2 - A revolução colocada pelo gás

de rocha (shale gas) vai implicar na au-
tossuficiência energética dos EUA até
2020. Com isso, existirá uma tendên-
cia à queda de preços do petróleo, as-
sim que o risco político do Oriente Mé-
dio se reduzir.

Implicações mais importantes des-
se fato para o agronegócio: o custo de
transporte internacional deve cair,
bem como o de fertilizantes nitrogena-
dos. Entretanto, o custo do transporte
interno seguirá dependendo do contro-
le de preços do diesel. Neste ano, como
se sabe, os fretes explodiram pela com-
binação da elevação nos preços do die-
sel, pela Lei do Caminhoneiro e pela
calamidade do sistema logístico nacio-
nal. Dada a desvalorização do real, o
transporte local não irá se reduzir.

3 - O rebalanceamento da economia
chinesa implica numa redução do cres-
cimento do país, para a faixa de 6,5% –
7,5%. Nessas condições, a demanda de
petróleo e alimentos deve se manter
positiva, embora o super ciclo de com-
modities não exista mais. Além disso,
o coeficiente de importações de ali-
mentos da China deve continuar a cres-

cer lentamente, especialmente por
crescentes importações de milho e, lo-
go mais adiante, de carnes.

4 - O cartel do potássio se rompeu. A
empresa russa Uralkali rompeu com a
Belaruskali e decidiu vender o produto
mais barato. As duas companhias re-
presentavam juntas algo como 45% da
oferta global. Os preços desse nutrien-
te devem cair logo, passando de US$
400 para algo como US$ 300.

5 - A economia brasileira deverá cres-
cer em torno de 2% até 2015. Ainda as-
sim, a inflação seguirá na faixa de 6%, o
que está levando o Banco Central a au-
mentar a Selic até 9.5%. Como conse-
quência, o custo do financiamento pa-
ra a expansão das empresas vai cres-
cer, tanto por causas externas como
por internas. É indispensável que as
empresas do agronegócio sejam caute-
losas quanto à estrutura de capital ade-

quada para financiar sua expansão.
6 - A piora do balanço de pagamen-

tos seguirá inexorável. Com isso, te-
mos duas razões para a desvalorização
do real: a recuperação americana e o
nosso déficit em conta corrente. O dó-
lar dificilmente virá abaixo de R$ 2,30
neste ano, podendo atingir R$ 2,40 e
R$ 2,50 proximamente.

7 - As taxas reais de salário deixarão
de crescer como no passado recente,
fruto da baixa expansão do PIB, da in-
flação e da perda do valor do real. A
pressão da mão de obra será menor.

8 - O BNDES não terá mais a folga
orçamentária desses últimos anos. Co-
mo consequência, seu crédito ficará
mais difícil. Não é demais repetir que
as empresas terão de ter muito mais
cuidado na equação financeira de su-
porte ao seu crescimento.

9 - A folga do orçamento público aca-
bou. Depois da eleição, a expansão dos
gastos públicos terá de ser muito mais
limitada, o que afetará o agronegócio,
de diversas maneiras.

10 - A ineficiência do gasto público
continuará alta. Poucas são as esperan-
ças de melhora na infraestrutura a cur-
to prazo, inclusive no que tange às con-
cessões.

11 - A safra 2012/13 mostrou os limi-
tes de crescimento da produção agríco-
la no que depende da logística. As re-
giões mais distantes terão reais dificul-
dades para expandir a área cultivada e
a produção, especialmente da safri-
nha. O Paraná terá elevado o seu prê-
mio de proximidade dos portos.

12 - Nas culturas de café, açúcar e
laranja, a desvalorização do real provo-
ca alguma queda nas cotações interna-
cionais, o chamado efeito do país gran-
de. Isto reduz em parte o benefício da
desvalorização.

13 - Nos outros produtos, a desva-
lorização será apropriada pelos pro-
dutores, melhorando as margens,
ainda que parte dos custos sofra au-
mento. É claro que safras muito
abundantes derrubam preços, co-
mo é caso do milho neste momento.
O inverso seguirá ocorrendo em ca-
so de a oferta curta no mundo conti-
nuar a elevar preços, como o que es-
tá ocorrendo com o leite.

14 - A explosão no custo de trans-
portes e o congestionamento dos
portos machucaram de forma im-
portante os mecanismos de compra
antecipada da safra pelos processa-
dores (soja verde, “barter”). Não é
possível fazer hedge de custo de
transporte e de atraso no embarque
de navios. O financiamento do se-
tor (curto e longo prazo) será afeta-
do.

As perspectivas do agronegócio
brasileiro continuam muito boas. O
mercado global vai continuar cres-
cendo, a desvalorização do real be-
neficia o setor (cem por cento da
receita é beneficiada e apenas parte
da despesa é referida ao dólar) e o
segmento é o único relevante da eco-
nomia brasileira que tem na melho-
ra técnica e na elevação da produtivi-
dade uma realidade diária. Entretan-
to, estamos atravessando um perío-
do de turbulências que exige certa
cautela. Devemos também lembrar
que em momentos como estes, es-
tratégias e modelos de negócios de-
vem ser muitas vezes alterados ou
ajustados, o que definirá os vencedo-
res de amanhã.
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EUA animam o campo brasileiro
Preço da soja exportada pelo Brasil sobe 15% com a alta do dólar e produtores podem ganhar mercado com a seca nos EUA
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‘Não é possível fazer hedge
de custo de transporte e de
atraso no embarque de navios’

Impacto deve
ser sentido
na inflação

Impactos do cenário
econômico na agricultura

PRODUTOR TROCA
REAL PELO DÓLAR
Negócio é fechado para safra de soja de 2014

Márcia De Chiara

Às vésperas do plantio da sa-
fra de grãos, a alta do dólar e a
seca, que castiga as lavouras
nos Estados Unidos, muda-
ram o cenário de preços para
a soja, que mais uma vez será
a estrela do agronegócio. Em
apenas 20 dias, a cotação do
grão vendido no Porto de Pa-
ranaguá (PR) subiu 15% em
reais, quase o triplo da desva-
lorização do câmbio em agos-
to. Isso deu uma injeção de
ânimo nos produtores do Ma-
to Grosso e do Paraná, os prin-
cipais polos de produção.

“O que era uma safra de incer-
tezas tornou-se uma safra com
certa tranquilidade”, afirma o
presidente da Associação dos
Produtores de Soja e Milho do
Estado de Mato Grosso, Carlos
Fávaro. Quase a metade da pro-
dução de soja do Mato Grosso
de 2014, que começa a ser plan-
tada em meados deste mês, já
foi vendida antecipadamente.

A venda do grão antes do plan-
tio é praxe no setor, mas neste
ano estava devagar, diante da
perspectiva de desvalorização
das commodities em geral. “O
movimento se acelerou nas últi-
mas duas semanas por causa da
combinação dos efeitos da alta
do câmbio com os estragos da
seca nas lavouras dos EUA”, diz
Fávaro. O Mato Grosso deve
plantar 8,3 milhões de hectares
com soja na safra 2013/2014,
com aumento de 4% a 5% em
relação a ano anterior.

Apesar de não ter tempo há-
bil para comprar mais insumos
nem área disponível, no caso do
Paraná, para ampliar o cultivo,
os produtores de soja não têm
do que reclamar com o novo ce-
nário de preços. Só no Mato
Grosso, Estado afetado na últi-
ma safra pela falta de infraestru-
tura de transporte e armazena-
gem, o ganho do produtor au-
mentou 50% nos últimos 30
dias, nas contas da MB Agro.

Ana Laura Menegatti, analis-
ta da consultoria, observa que a
margem do produtor do Mato
Grosso, que era de R$ 18,8 por
saca de soja no fim de julho, su-
biu para R$ 28,1 no fim de agos-
to, levando em conta os custos,
o preço para o produto na Bolsa
de Chicago para março de 2014.
“A margem para o produtor des-
contado o custo, que era 60%,
subiu para 89%”, diz Ana.

Sorte. Na opinião de Fávaro,
os produtores de soja foram be-
neficiados mais por “sorte” do
que por “juízo”, fazendo refe-

rência aos problemas de infraes-
trutura que continuam sem so-
lução e encarecem os custos, es-
pecialmente no Centro-Oeste.

Cerca de 40 produtores de so-
ja da Cocamar Cooperativa

Agroindustrial, de Maringá, no
norte do Paraná, e 20 técnicos
estão nos EUA checando as con-
dições das lavouras do Estado
de Illinois, que fica no cinturão
de grãos. Segundo relatos de
produtores americanos à comi-
tiva brasileira, na região de
Champaign faz seis semanas
que não chove e o calor intenso
deve provocar perdas na soja,
que foi plantada muito tarde
por causa de chuvas. Mas não é
só a seca que preocupa. A chega-
da do frio em setembro no He-
misfério Norte pode trazer gea-
das e afetar a produção.

Por causa desse fatores, os

produtores de soja dos EUA da
região visitada esperam colher
entre 90 a 110 sacas por alquei-
re, quando o normal é 160 sacas,
informa a Cocamar.

O último relatório do Depar-
tamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USDA) aponta
que a safra de soja dos EUA, o
maior produtor mundial, será
de 89 milhões de toneladas.

Ana Laura, da MB Agro, diz
que a consultoria trabalha há al-
gum tempo com a estimativa de
88 milhões para a safra america-
na, mas já apareceu no mercado
projeção de 82 milhões, que co-
locaria mais pressão nos preços.

JOSÉ ROBERTO
MENDONÇA DE BARROS

Vantagens e riscos. Ganho com a soja é imediato, mas insumos podem ficar mais caros em 2014, diz Ricardo Ghirghi

● Margem

R$ 28
é a ganho do produtor por saca
de soja de 60 quilos, levando em
conta o dólar cotado a R$ 2,47
em março de 2014 e preço do
bushel na Bolsa de Chicago a
US$ 13,39 na mesma data
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 set. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




