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DEFENSIVOS E SEMENTES ELEVAM
CUSTO DA SAFRA 2014/15
A safra 2014/15 deve ficar mais
cara, para o produtor brasileiro de
soja, que a da temporada anterior.
Comparados os valores desembolsados para a próxima safra com o que
foi pago no mesmo período do ano
passado, os fertilizantes até registram queda de preço nas principais
regiões produtoras da oleaginosa,
mas os defensivos e sementes encareceram em proporção maior, o que
deve elevar o custo de produção.
O Cepea analisou a evolução dos
custos nas regiões de Cascavel (PR),
Carazinho (RS), Rio Verde (GO) e
Sorriso (MT). Foram considerados
coeficientes técnicos coletados em
painéis junto a produtores, técnicos
e consultores das regiões citadas.
Para comparativo dos custos, foram consideradas todas as compras
de insumos realizadas no trimestre
maio-junho-julho dos anos de 2013
e de 2014.
Na região de Sorriso, o gasto com
defensivos aumentou 12,3% em
relação à safra 2013/14. Os herbicidas provocaram maior impacto
nesse desembolso, uma vez que se
valorizaram 24,3% no período. Em
trajetória semelhante, os pacotes de
inseticidas e fungicidas da soja estão
10% mais caros. Com essas variações, o gasto com defensivos em

Sorriso foi calculado em R$ 420,78/
ha. As sementes também devem puxar os custos de soja, visto que estão
9% mais caras em relação à safra
passada. No contrabalanço, os fertilizantes, que registraram queda de
8,3% nos preços, acabaram freando
o aumento de custos.
Rio Verde foi a região onde os custos mais aumentaram de uma safra
para outra, com o desembolso do
produtor de soja chegando registrar
alta de 7,4%. Somente o reajuste no
valor das sementes foi de 30,1%,
sendo que o custo passou a ser de
R$ 255,20/ha contra R$ 196,15/ha
no ano passado. No grupo dos defensivos, o aumento do gasto foi de
12,3%. Os fungicidas encareceram
16,3%, os herbicidas, 13% e os inseticidas, 11%. Nessa região goiana,
os fertilizantes também impediram
que os custos se elevassem ainda
mais, registrando queda de 3% nos
gastos.
Em Cascavel, cálculos do Cepea
mostram que o produtor também
deve gastar cerca de 4,2% a mais
nesta próxima safra frente à anterior.
Na região paranaense, as sementes
foram responsáveis por boa parte do
aumento no desembolso, com encarecimento de 26,1% em relação
ao observado no ano safra anterior.
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Os gastos com
herbicidas e
inseticidas registraram alta de 15%
e de 10,6%, respectivamente. Já os
defensivos tiveram
aumento de apenas
1,3% nessa região do
oeste paranaense, visto que o gasto com a cesta
de fungicidas da soja se reduziu
7,5% no período. Novamente, os
fertilizantes também limitaram o aumento dos custos, já que se desvalorizaram 5,1% frente à safra anterior.
Na região de Carazinho, o custo do
produtor subiu 2,7% no trimestre
maio-junho-julho de 2014 em relação ao de 2013. As sementes encareceram 25,7% e os herbicidas,
18%, influenciando o aumento no
desembolso. Os inseticidas também tiveram seus custos elevados
em 2,5%. Do lado oposto da balança, os fertilizantes pressionaram
os custos para baixo, ficando 2,3%
mais baratos nesta safra em relação
à passada. Os fungicidas utilizados
na região gaúcha também caíram
2,7%. Mesmo assim, o custo pode
ficar ainda maior para aqueles produtores que não negociaram seus
insumos até agora, visto que, em

julho, todos os defensivos encareceram em relação ao mês anterior.
Segundo levantamento do Cepea,
produtores da região de Sorriso haviam praticamente finalizado a comercialização até o final de julho,
restando apenas compras de insumos não planejados anteriormente.
Ainda há possibilidade de aumento

de área de soja na região mato-grossense, ocupando áreas que seriam
destinadas ao algodão. Caso essa
mudança ocorra, produtores de MT
devem se preparar para custos mais
elevados. A preocupação maior fica
para as regiões de Cascavel, Carazinho e Rio Verde, que, até o final
de julho, estavam com aproximadamente 50% dos seus insumos

comprados.
Vale ressaltar, ainda, que o cálculo realizado pelo Cepea considerou o mesmo pacote tecnológico para as duas
safras analisadas. Assim, caso ocorra
problemas com doenças e/ou pragas,
que acabam exigindo uso mais intensivo de defensivos agrícolas, os custos
podem se elevar ainda mais.

Figura 1. Evolução dos custos operacionais (R$/ha) em Cascavel (PR), Carazinho (RS), Rio Verde (GO) e Sorriso (MT) considerando a compra de todos os insumos entre maio e julho de 2013 e 2014.
Fonte: Cepea (2014)

PREÇO MÍNIMO DA PLUMA PODE COBRIR CUSTO
DE PRODUÇÃO DA SAFRA 2013/14 EM MT
Enquanto produtores estão atentos
à colheita e ao beneficiamento do
algodão da safra 2013/14, os preços
da pluma em Mato Grosso despencam. Em julho, a média da pluma foi
de R$ 1,7100/lp (R$ 56,55/@), próxima ao mínimo governamental no estado, de R$ 1,6602/lp (R$ 54,90/@).
Segundo cálculos realizados pelo Cepea, esse valor mínimo cobre o custo
operacional de produção para safra
2013/14, com exceção do algodão
2ª safra 0,45 m. Para esse resultado,
o Cepea considerou a compra de insumos entre maio/13 e setembro/13,
período de maior comercialização de

produtos, e o valor mínimo governamental como receita. Quanto aos
cultivos, foram analisados os custos
do algodão 1ª safra com tolerância
ao glufosinato de amônio e resistente a insetos, o algodão 2ª safra 0,76
m com tolerância ao glufosinato e
resistência a lagartas e, por fim, o
algodão 2ª safra 0,45 m tolerante a
herbicida.
Algodão 1ª safra – o algodão com
tecnologia com tolerância ao glufosinato apresentou rentabilidade sobre o custo operacional (RRCO) de
5,6%, o que representa uma Receita Líquida Operacional (RLO) de R$
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345,40/ha. Para que o algodão safra
chegue a margem zero, o preço da
pluma precisaria cair para R$ 1,5720
(R$ 51,98/@). No caso do algodão
resistente a lagartas, o RRCO foi de
13,4% e a RLO, de R$ 777,49/ha. O
valor médio da pluma teria que ficar
inferior a R$ 1,4646/lp (R$ 48,43/@)
para não cobrir custos.
Algodão 2ª safra 0,76 m – o
cultivo de algodão com característica com tolerância ao herbicida glufosinato fechou com RRCO
de 14,8% nesta safra, enquanto a
variedade com resistência a insetos mostrou uma RRCO de 12%.

Para o primeiro, o preço que
zeraria a margem seria de R$
1,4467/lp (R$ 47,84/@) e, para
o segundo, de R$ 1,4824/lp
(R$ 49,02/@).

Algodão 2ª safra 0,45 m – O cultivo com tecnologia tolerante ao
herbicida glufosinato não conseguiu
cobrir o desembolso investido se a
pluma for vendida ao preço mínimo.

Dessa forma, a RRCO foi de -18,7%,
o equivalente a RLO de -R$ 898,72/
ha. O preço necessário para cobrir
os custos do cultivo dessa tecnologia
seria de R$ 2,0426/lp (R$ 67,55/@).

Figura 2. Receita Líquida Operacional (RLO) e rentabilidade sobre o custo operacional (rrco) do algodão em Mato Grosso considerando a venda ao preço mínimo (R$ 54,90/@ de pluma).
Fonte: Cepea (2014)
* OGM A: algodão tolerante ao herbicida glufosinato de amônio;
** OGM B: algodão resistente a insetos.
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