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Insumos mais caros e queda nos preços internacionais interrompem ciclo de alta dos 
preços. Símbolo do sucesso registrado pelo agronegócio nacional nas últimas safras, a 
cultura da soja entra em uma fase de desaceleração no ritmo de crescimento e 
interrompe um curto ciclo de alta do mercado. Custos de produção mais elevados e 
redução das cotações da oleaginosa no mundo estão freando os investimentos dos 
agricultores brasileiros para a safra 2004/05.  
 
No primeiro levantamento da intenção de plantio para a próxima safra, a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), indica um acréscimo de pouco mais de 1 milhão de hectares 
em área plantada. "O aumento de área verificado deve-se muito mais ao fato de não 
haver opção de troca para o produtor, do que, efetivamente, por estar atrativo plantar 
a soja. O milho, que é concorrente da soja, está com preços muito pouco estimulantes, 
não representando, portanto, uma opção de substituição que seja compensadora", 
informa o órgão em relatório divulgado no mês passado.  
 
A soja, no entanto, é o produto agrícola com a maior expectativa de expansão em 
terras cultivadas. Arroz, feijão e milho, por exemplo, devem reduzir as áreas de plantio 
em comparação ao período do ano anterior. "É uma estimativa realista e não otimista. 
Poderemos ter ajustes mais adiante", disse o ministro da Agricultura, Roberto 
Rodrigues, em relação ao total das culturas na safra 2004/05. "O uso de fertilizantes 
cairá em, pelo menos, 1 milhão de toneladas, passando de 22,8 milhões para 21,8 
milhões", informou o ministro. Com o menor uso de insumos agrícolas nas plantações, 
o ministro considera também uma queda no emprego de tecnologia.  
 
De acordo com avaliação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o 
agricultor deve enfrentar um arrocho financeiro e ainda correr riscos de endividamento 
na próxima safra. Insumos mais caros, como fertilizantes, defensivos, adubos, 
sementes e máquinas agrícolas, aliados à queda das cotações da commodity no 
mercado internacional, promovida pela expectativa da superprodução americana, estão 
pesando nas decisões dos produtores brasileiros de soja.  
 
Projeções da CNA indicam que a venda da colheita a preços baixos não vai gerar caixa 
suficiente para cobrir os gastos com o custeio da lavoura. O descompasso entre os 
custos para o cultivo de 21,2 milhões de hectares com soja na safra 2004/05, 
avaliados em R$ 33,19 bilhões, e as expectativ as de preços de venda no próximo ano 
devem resultar em uma descapitalização do produtor. De acordo com o estudo da 
CNA, a diferença entre os gastos de custeio e a remuneração da produção possa gerar 
um prejuízo de R$ 4,35 bilhões.  
 
A soja brasileira experimentou um acentuado crescimento ao longo de quatro décadas. 
Inicialmente, junto com o trigo, a commodity agrícola foi a grande responsável pelo 
surgimento da agricultura comercial no Brasil, de acordo com a Embrapa Soja, unidade 
de Londrina (PR) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Seu 
cultivo colaborou ainda para a aceleração da mecanização das lavouras brasileiras, 
modernização dos transportes, expansão da fronteira agrícola, profissionalização e 
incremento da agricultura brasileira no comércio internacional. Também foi 
responsável pela introdução do Centro-Oeste no processo de desenvolvimento do 
Brasil.  



 
Os ganhos de produtividade firmados, nos últimos anos, refletiram em um acentuado 
aumento de produção, com sucessivos registros de recorde. Contudo, fatores 
climáticos adversos e a incidência da doença ferrugem asiática nas lavouras brasileiras 
diminuíram o volume para 49,77 milhões de toneladas na safra 2003/2004. 
Estimativas preliminares indicavam patamar acima dos 60 milhões de toneladas, cujo 
total voltou a ser previsto para a safra 2004/05.  
 
Mesmo com o impacto de condições climáticas desfavoráveis, a produção brasileira de 
soja manteve-se em um patamar elevado na safra 2003/2004, com volume suficiente 
para suprir o consumo doméstico e a demanda externa. O setor também foi motivado 
pelas altas cotações internacionais da commodity, registradas ao longo de 2003 e por 
vários meses em 2004, a escoar a safra para diferentes mercados, sobretudo para 
atender à demanda chinesa.  
 
Na rota da liderança  
 
O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, atrás apenas dos Estados 
Unidos, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Usda). A 
julgar pela velocidade de crescimento do cultivo da oleaginosa no mercado brasileiro, 
salvo a incidência de condições climáticas inapropriadas, o País tem potencial para 
liderar a produção global em alguns anos.  
 
Entre o volume registrado na safra 2000/01 e a expectativa para a safra 2004/05, a 
colheita de soja no Brasil cresceu 63,3%. Nos Estados Unidos, a taxa de expansão, em 
igual período, foi de 12,75%. A maior eficiência dos agricultores brasileiros no manejo 
do cultivo dos grãos, aliada ao emprego de tecnologia avançada, resultou em 
sucessivos saltos de produção no País. Atualmente, o Brasil responde por 
aproximadamente 30% da soja existente no mundo.  
 
Do total dos 228,94 milhões de toneladas da oleaginosa previstos para a safra 
2004/05, o País será responsável pelo volume de 64,5 milhões de toneladas, segundo 
relatório de outubro de 2004 do Usda. A superprodução dos Estados Unidos está 
projetada em 84,56 milhões de toneladas. Há quatro lavouras, os americanos 
somaram produção de 75 milhões de toneladas de soja e o Brasil, 39,5 milhões de 
toneladas.  
 
Somada ao volume dos demais países da América do Sul, sobretudo ao da Argentina, a 
produção brasileira passou a exercer influência sobre os preços na Bolsa de Chicago. 
Especialistas do setor acreditam que, com a maior safra de soja originada dos países 
sul-americanos, a região pode gerar um maior peso na formação dos preços futuros da 
Chicago Board of Trade (CBoT). A oleaginosa é o segundo maior mercado do futuro no 
mundo, atrás apenas do petróleo.  
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Surge uma nova geração no campo 
 
  
Após anos de trabalho e de dedicação, uma nova geração de agricultores passou a 
comandar o desenvolvimento dos campos brasileiros. Em busca da realização de 
sonhos e de conquistas em terras desconhecidas, homens simples transformaram 
remotas áreas agrícolas em grandes empreendimentos rurais. Em pouco mais de duas 
décadas, largaram ferramentas rudimentares para comandar equipes de profissionais 
que operam máquinas altamente sofisticadas.  
 
São vários os exemplos do moderno empresariado do agronegócio brasileiro, 
sobretudo no Centro-Oeste, onde avança o plantio de diversas culturas, como soja, 
milho, algodão e arroz. A combinação de clima favorável, de obtenção de cultivares e 
de processos de plantio adaptados ao solo do cerrado fez da região uma nova fronteira 
agrícola.  
 
Um dos modelos mais emblemáticos da agricultura empresarial é o do próprio 
governador de Mato Grosso. Blairo Maggi plantou sua primeira lavoura de soja com 
apenas 13 anos de idade. Foi em São Miguel do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná, 
para onde seu pai André Antonio Maggi, em 1955, havia migrado do Rio Grande do 
Sul.  
 
"Meu pai começou no Paraná como empregado de uma madeireira. Depois montou sua 
própria empresa, mas eu não gostava de trabalhar com madeira. Gostava mesmo era 
de plantar", contou Maggi em entrevista ocorrida nos anos 90, quando sua atuação 
política ainda era um projeto. Em janeiro de 2003, Maggi tornou-se governador de 
Mato Grosso, além de ter papel importante como porta-voz da agricultura no Brasil.  
 
O Grupo André Maggi é considerado o maior produtor individual de soja do mundo. 
Além de soja, cultiva algodão e milho, cria gado, planta eucalipto e possui reservas, 
em uma propriedade de cerca de 170 mil hectares de terra cultivados na safra 
2003/04.  
 
Prefeito de Lucas de Rio Verde (MT), o produtor rural Otaviano Pivetta chegou à cidade 
no início da década de 80. Foi ajudar a transportar a mudança de um tio e viu lá a 
possibilidade de realizar um sonho antigo de adquirir, pelo menos, 200 hectares de 
terra. Comprou 600 hectares com a venda de seus bens em Sara ndi (RS), onde 
morava à época, e começou a plantar arroz na cidade mato-grossense. Com o 
desenvolvimento da cultura agrícola na região, Pivetta passou a cultivar também 
lavouras de soja, milho e algodão. Hoje, é proprietário de cerca de 80 mil hectares e 
criador de suínos, com várias fazendas em Mato Grosso.  
 
Controladora da Agropecuária Sachetti, a família Sachetti migrou de Santa Catarina 
para o oeste do Paraná e chegou, em 1983, a Mato Grosso. Inicialmente, os Sachettis 
trabalharam com terras arrendadas e, somente em 1986, compraram a primeira 
fazenda. Ao longo dos anos, a agropecuária tornou-se uma empresa aparelhada com 
pulverizadores com sistema GPS, aviões agrícolas, entre outros equipamentos.  
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Expansão do plantio nas regiões Sul e Centro-Oeste 
 
  
O mapa da soja no Brasil passou por grandes alterações nas últimas duas décadas. 
Disponibilidade de terra e condições climáticas mais favoráveis tornaram o Centro -
Oeste mais atrativo para a plantação do grão. Outro impulso da migração para as 
novas regiões foi resultado do desenvolvimento de germoplasma adaptado às 
condições tropicais, segundo a Embrapa Soja.  
 
A produção da soja está concentrada no Centro-Sul do País, de acordo com a Conab. O 
Centro-Oeste detém o maior volume nacional da oleaginosa, com uma soma de 24,61 
milhões de toneladas na safra 2003/04, o equivalente a 49,44% de participação no 
total. Em seguida, vêm os estados do Sul, que juntos respondem por 16,25 milhões de 
toneladas, ou uma parcela de 32,65%. Também são os locais com maior área plantada 
com soja. Em menor escala, estão as regiões Sudeste, Nordeste e Norte.  
 
Entre os estados produtores, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul representam 
mais de 60% do volume de soja no Brasil. De longe, o estado de Mato Grosso é o 
maior cultivador, com 15 milhões de toneladas colhidas na safra 2003/04. A 
expectativa para a próxima safra é de aumentar em 8,6% e chegar a 16,3 milhões de 
toneladas. Em igual período, a projeção é de o Paraná passar de 10 milhões de 
toneladas para 12,22 milhões. Mas a expectativa de um salto maior, de 5,56 milhões 
de toneladas para 9,41 milhões, é no Rio Grande do Sul, onde está concentrada a 
plantação de variedades de soja transgênica.  
 
O Nordeste cultiva soja principalmente nos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. No 
Norte, destacam-se Tocantins e Rondônia, cujo estado possui produtividade elevada 
das lavouras.  
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Novas variedades permitem aumento da área cultivada 
 
  
22 de Novembro de 2004 - O Brasil está na vanguarda mundial da tecnologia de 
produção de soja em regiões tropicais. O espírito empreendedor, a dedicação e os 
esforços dos agentes do setor e o desenvolvimento de cultivares adaptáveis ao cerrado 
nacional têm sido importantes fatores de ganhos de produtividade, de rentabilidade e 
de competitividade da oleaginosa brasileira. A Embrapa Soja, uma das 40 unidades da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), já desenvolveu mais de 200 
cultivares do grão.  
 
Até a década de 70, o cultivo brasileiro da soja era concentrado em regiões de clima 
temperado e subtropical, cujas latitudes estavam próximas ou superiores aos 30°, 
típicas da região Sul do País. Nos anos posteriores, com a crescente demanda da 
indústria de refino de óleo e do mercado internacional, novas fronteiras das lavouras 
de soja foram desbravadas no País.  
 
O avanço da soja pelo interior do Brasil foi impulsionado pelo desenvolvimento de 
germoplasma adaptado às condições tropicais. Nas últimas três décadas, a área 
cultivada com soja aumentou mais de oito vezes e o volume produzido, 



aproximadamente 30 vezes. Em 1970, menos de 2% da produção nacional de soja era 
colhida no Centro-Oeste. Em 1980, o percentual passou para 20% e, em 1990, para 
mais de 40%, segundo a Embrapa Soja. Mato Grosso, por sua vez, tornou-se líder 
nacional de produção e de produtividade do grão na última década.  
 
"Os esforços em pesquisas realizados pela Embrapa viabilizaram a soja no Brasil 
central, o que fez do estado de Mato Grosso o primeiro produtor", conta o professor 
Fernando Homem de Melo, da Universidade de São Paulo (USP). Além da Embrapa, a 
Fundação Mato Grosso (Fundação MT), localizada em Rondonópolis, ao norte do 
estado, também foi importante no desenvolvimento de cultivares na região.  
 
Além disso, a ocorrência de incentivos fiscais disponibilizados para a abertura de novas 
áreas de produção agrícola, como também para a aquisição de máquinas e construção 
de silos e armazéns, colaborou para o início do deslocamento do cultivo de soja para a 
região central brasileira. Outros fatores que estimularam o avanço da nova fronteira do 
grão foram o baixo valor da terra comparado ao da região Sul e o regime pluviométrico 
altamente favorável aos cultivos de verão, de acordo com a Embrapa Soja.  
 
Adversidades climáticas  
 
Apesar do empenho dos agricultores e dos institutos de pesquisas na busca pela 
melhor produtividade do grão, as condições climáticas exercem papel fundamental no 
desempenho da agricultura. O volume recorde esperado para a produção de soja, na 
safra 2003/04, foi abortado pelas adversidades do clima. Com as intempéries no 
período da colheita, o volume da oleaginosa colhido caiu para 49,77 milhões de 
toneladas, abaixo dos 52,017 milhões de toneladas somados na safra 2002/03.  
 
Em projeção divulgada no segundo levantamento da Conab, realizado em dezembro de 
2003, o volume de soja indicado era de 58,76 milhões de toneladas. No entanto, a 
ocorrência simultânea de estiagem e de chuvas em excesso em diferentes áreas 
produtoras, além do avanço da doença "ferrugem asiática" nos campos brasileiros, 
refletiu em uma revisão para baixo em mais de 8 milhões de toneladas.  
 
Para a safra 2004/05, a expectativa é de retomada na produção para um volume entre 
59,518 milhões de toneladas e 60,808 milhões, de acordo com o primeiro 
levantamento de intenção de plantio da Conab, realizado em outubro de 2004. A soja 
lidera a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do Brasil, com uma 
participação próxima a 46% de um total previsto de mais de 130 milhões de toneladas 
para a próxima safra.  
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Estudo discute gargalos na produção 
 
  
Panorama Setorial lança trabalhos sobre a cadeia agrícola. Todas as informações 
contidas nesta página foram extraídas do Estudo Especial "O Mercado da Soja", 
elaborado pelo Panorama Setorial .  
 
A logística como gargalo: o trabalho aborda os impactos das deficiências da logística 
nacional sobre o setor. Discute a carência de armazéns, os problemas nas rodovias e 
ferrovias, e a capacidade insuficiente dos portos para atender ao fluxo de mercadorias. 



O estudo apresenta investimentos que as empresas estão realizando para reduzir os 
custos logísticos.  
 
Cadeia de negócios: para detalhar a agroindústria da soja, o Panorama Setorial está 
lançando também os Estudos Especiais "Farelo e Óleo de Soja" e "As Processadoras de 
Soja". O prime iro mostra o desempenho da indústria esmagadora e a evolução 
comercial dos derivados da oleaginosa. O segundo reúne dados a respeito das 
operações e negócios realizados pelas processadoras que operam no setor. Nos 
próximos meses serão lançados os trabalhos "Soja: o Mercado Externo" e "O Avanço 
da Soja Transgênica".  
 
Análise da agroindústria: nos últimos dez anos, com mais de 20 estudos publicados, o 
Panorama Setorial vem retratando a revolução implementada no "agribusiness". 
Informação como insumo: a cadeia da soja é uma das mais avançadas do agronegócio 
brasileiro. É o melhor exemplo do processo de transformação da atividade meramente 
agrícola em atividade empresarial. Nesse cenário, a informação analítica e precisa 
passou a ser um importante insumo para o gerenciamento do agribusiness.  
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