
A venda dos ativos da Cargill
Agrícola S/A no Brasil à Cutra-
le e à Citrosuco/Fischer, anun-
ciada em 2 de julho de 2004,
deve ser julgada pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) no próxi-
mo dia 23, informou ontem o
presidente da Câmara Seto-
rial da Citricultura, Flávio Vie-
gas. Ele disse, porém, que a
Câmara vai tentar adiar o jul-
gamento, por achar que o tem-
po de análise foi insuficiente.

Os Estados Unidos serão os
grandes concorrentes do Bra-
sil no mercado internacional
de álcool. Esta competição já
será sentida a partir de 2005,
segundo estimativa de Chris-
toph Berg, analista de com-
modities da F.O. Licht. Segun-
do ele, este ano as exporta-
ções brasileiras de álcool de-
vem cair para um volume em
torno de 1,5 bilhão de litros,
ante 2,3 bilhões em 2004. O
principal motivo da queda é a
falta da demanda americana.
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Os membros da Comissão
Técnica Nacional de Biossegu-
rança (CTNBio) liberaram on-
tem o plantio comercial de
uma variedade de algodão
transgênico desenvolvida pela
multinacional americana Mon-
santo. O algodão é resistente
a insetos. A decisão foi critica-
da pelo Greenpeace, por ter
sido tomada sem que a Lei de
Biossegurança, recém-aprova-
da, tenha sido sancionada.

O Ministério da Agricultura
liberou R$ 500 milhões para o
financiamento da colheita e
estocagem da safra atual de
café. De acordo com o ministé-
rio, também foi aprovada uma
linha especial de crédito para
a comercialização de café ará-
bica e robusta. “Essas medi-
das têm como objetivo permi-
tir o escoamento do café de
forma desconcentrada e propi-
ciar mecanismos adequados
de planejamento da atividade
dos produtores”, disse o minis-
tro Roberto Rodrigues.

Representantes da cadeia do
trigo serão convidados a parti-
cipar de audiência pública na
Comissão de Agricultura da
Câmara dos Deputados. A
audiência deve acontecer na
última semana de março. Se-
gundo o deputado Moacir Mi-
cheletto (PMDB-PR), autor
do requerimento que propõe
a audiência, uma das propos-
tas é saber por que a Associa-
ção Brasileira da Indústria do
Trigo (Abitrigo) não está obe-
decendo acordo fechado em
2004 com os produtores.
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Abitrigo vai à Câmara
discutir importação

Cade julgará compra de
ativos da Cargill dia 23

EUA devem ser maiores
concorrentes do Brasil

CTNBio libera plantio de
variedade transgênica

Governo libera para a
safra R$ 500 milhões
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Custos mais altos, dólar mais bai-
xo, falta de chuvas. Apesar de tu-
do isso, 2005 poderá não ser tão
ruim para o agricultor brasileiro.
Uma inesperada e aguda recupe-
ração dos preços dos grãos nos úl-
timos 30 dias está forçando ana-
listas a refazer os cálculos para o
setor.

No início do mês, o ministro
da Agricultura Roberto Rodri-
gues anunciou um pacote de me-
didas de auxílio ao agricultor em-
presarial. O pacote, aprovado
quarta-feira pelo Conselho Mo-
netário Nacional, prevê a renego-
ciação caso a caso das dívidas de
linhas de investimento que vence-
riam em 2005.

Do dia 2, data do anúncio do
pacote, até 16, quando foi ratifica-
do, soja e milho tiveram forte al-
ta. O indicador da soja calculado
pela Esalq acumulou alta de
15,77%, atingindo R$ 38,24 por
saca no dia 16. O preço do mi-
lho, segundo a Fundação Getúlio
Vargas, acumulou ganhos de
10,98%, sendo calculado em R$
20,20 por saca.

Os preços da soja no Brasil su-
biram por causa da alta no merca-
do internacional. Na Bolsa de
Chicago, por exemplo, os contra-
tos para maio acumularam alta
de 7,37% entre os dias 2 e 16 de
março. A alta foi provocada pe-
los problemas climáticos na
América do Sul e por um forte
movimento de compra especula-
tiva por fundos de investimen-
tos. A alta do dólar também aju-
dou: no câmbio comercial, acu-
mulou alta de 4,6% no mesmo
período. Já os preços do milho
sobem principalmente pelo cli-
ma no Brasil. Além de a seca ter
quebrado a safra gaúcha, está afe-
tando o plantio da segunda safra
no Paraná.

Com o cenário mais favorável
de preços, o presidente da Abag,
Carlo Lovatelli, acredita que a
ajuda do governo será canalizada
para agricultores que perderam a
safra de safra com a seca. Segun-
do ele, a renda parece recupera-
da, neste momento, nas áreas on-
de não houve perda climática.
“A ação do governo deverá ser re-
gionalizada, em favor do Rio
Grande do Sul especialmente”,
reconhece.

QUEBRA
De fato, a seca foi devastadora
para o Sul do Brasil: em relatório
divulgado semana passada, a Co-
nab estima quebra de 20% para a
produção de milho e de 24% pa-

ra a soja, na comparação com a
expectativa de produção em outu-
bro do ano passado. A situação é
verdadeiramente dramática para
os gaúchos. A safra de milho do
Rio Grande do Sul é estimada
em 2,162 milhões de toneladas, e
a de soja, em 5,562 milhões de to-
neladas – e a Conab calcula que-
bra de 54% para a safra de milho
e de 40% para a soja.

Em valores monetários, a Con-
sultoria Céleres estima as perdas
da região Sul por causa da estia-
gem em US$ 1 bilhão. Por outro
lado, algumas regiões que não so-
freram com a seca são beneficia-
das pelos preços. No Mato Gros-
so, a recuperação de preço deve-
rá dar receita adicional de R$
695 milhões, segundo os consul-
tores. E no Nordeste, a renda ex-
tra será de R$ 300 milhões.

A alta de preços também faz
as consultorias refazerem os cál-
culos para as exportações de so-
ja. Amaryllis Romano, analista
da consultoria Tendências, acre-
dita que o complexo soja deverá
render US$ 9,21 bilhões em divi-
sas para o Brasil em 2005. Embo-
ra menos do que os US$ 10,05 bi-
lhões de 2004, o número já é
mais otimista do que os US$
8,31 bilhões projetados anterior-
mente. Em relatório divulgado es-
ta semana, a analista atribuiu a re-
visão das exportações aos preços
mais elevados da soja no merca-
do internacional.

O preço melhora, mas o ce-
nário para o agricultor conti-
nua complicado em 2005, ava-
lia o analista Glauco Carva-
lho, da MBAssociados. A con-
sultoria estima que os preços
da soja em grão deverão fe-
char o ano em média 19% me-
nores do que em 2004. E os
custos dos agricultores subi-
ram de 17% a 20% no último
plantio. “Será um ano de mar-
gens mais estreitas e os agricul-
tores do Sul que tiveram que-
bra vão enfrentar prejuízos.”

Os preços menores projeta-
dos para Chicago se explicam
pela relação estoques/consu-
mo em termos mundiais. Na
safra 2003/04, a relação foi de
18%. Na safra atual, a MB As-
sociados projeta 23%, já consi-
derando que a safra brasileira
vai ficar em apenas 54 mi-
lhões de toneladas. E Carva-
lho considera que os preços
mais firmes em Chicago este
mês poderão convencer os
americanos a plantar mais so-
ja do que o inicialmente plane-
jado. “É preciso ver se a inten-
ção de plantio nos EUA não
irá crescer, porque isso pode
afetar os preços.”●
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Auxílio a agricultor melhora
cenário de um ano muito ruim
Pacote do governo e recuperação do preço dos grãos fazem analistas reverem previsões

Não-transgênicos
vão para a Europa
Grupo Agrenco fornecerá farelo
de soja para Carrefour da França
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TEMPO AJUDOU – Problemas climáticos na América do Sul ajudaram na alta do preço domilho, que acumulou ganhos de 10,98% em 14 dias
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Vera Dantas

O Carrefour na França vai com-
prar farelo de soja brasileiro não-
transgênico para ser utilizado
por fornecedores da rede de car-
ne suína, aves e ovos. O Grupo
Agrenco, multinacional franco-
brasileira, fechou contrato com
a companhia varejista para ven-
der até 300 mil toneladas do pro-
duto da Imcopa. É o primeiro
acerto para o fornecimento do
produto livre de modificação ge-
nética, após a aprovação da Lei
de Biossegurança, que liberou o
cultivo e a venda de soja transgê-
nica no País. O contrato terá du-
ração de um ano, mas poderá ser
renovado.

“O mercado europeu é o prin-
cipal consumidor do não-trans-
gênico, mas temos demanda tam-
bém nos mercados japonês, tai-
landês e australiano”, diz o dire-
tor da Agrenco na França, Fred
Humberg. A França, explica, é o
país com maior potencial para o
farelo de soja brasileiro no mun-
do e consome por ano 4,5 mi-
lhões de toneladas.

O Carrefour decidiu, desde
2000, vender apenas produtos li-
vres de modificação genética. O
farelo de soja será utilizado em

rações de suínos e aves co-
mercializados na rede. O prê-
mio pago pela soja não-trans-
gênica representa 4% do va-
lor do produto, segundo Hum-
berg. “O mercado cobra um
prêmio para o produto livre
de modificação genética”,
diz. Ele é certificado, tem ar-
mazenagem e embarque sepa-
rados.

É a primeira exportação da
Agrenco para o Carrefour,
mas o grupo já é fornecedor
das redes Tesco e Asda ( do
Wal-Mart), no Reino Unido,
e da Coop e Migros, na Suí-
ça. Além da soja, a exportado-
ra vende na Europa milho, gi-
rassol e canola. A empresa
tem faturamento mundial de
US$ 471 milhões e é líder na
distribuição de grãos não ge-
neticamente modificados e
de alto valor de proteína na
Europa e Ásia.

“É claro que quando o va-
lor do prêmio para o não-
transgênico subir e chegar a
10% do valor do produto, te-
remos uma queda de deman-
da. Mas ainda assim será uma
mercado importante na Euro-
pa de, no mínimo, 2 milhões
de toneladas.”●

BALANÇO DAS COMMODITIES

Boi

Os preços do boi no mercado físico
continuam caindo pressionados por
uma maior oferta de animais no
mercado físico e por falta de
demanda por carne no atacado. A
arroba é negociada a R$ 58 à prazo
no interior paulista

Açúcar

Os preços do açúcar voltaram a
subir para um patamar acima de
9 cents, atingindo 9,20 cents nos
últimos dias, impulsionados por
compra de fundos e por expectativa
de nova demanda vinda da Rússia
e da Ásia

Trigo

Os preços do trigo seguem em alta,
sustentados pela recuperação dos
preços nas bolsas dos EUA. Outros
fatores são a redução dos estoques
na Argentina e a prorrogação das
dívidas de custeio dos agricultores
no Brasil

Período de 11 a 17 de março

Suco de laranja

Depois de disparar 8% com a queda
da safra 04/05 na Flórida, a cotação
do suco de laranja congelado ficou
estável na última semana na Bolsa
de Nova York. O contrato de maio
se estabilizou em torno de
US$ 1 por libra-peso

Café

O governo liberou R$ 500
milhões para colheita e vai leiloar
na próxima quarta-feira 100 mil
sacas da safra 2002/03, vinculadas
ao exercício das opções. Os preços
seguem firmes. No sul de MG,
grão de boa qualidade a R$ 350
a saca

Soja

O mercado interno segue firme,
apesar de os futuros de Chicago
terem fechado em leve baixa nos
últimos dois dias. A queda da safra
na América do Sul e a alta do dólar
no Brasil têm favorecido a soja
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