
 

CRISES AFETAM A DEMANDA E 

RENTABILIDADE DO GRÃO 

A internacionalização do setor e o modelo de exportação adotado, faz com que a rentabilidade 

seja em função do desempenho dos países importadores. 

 

  Por Matheus Zani 

  

m constante exposição ao mercado 

internacional, o agronegócio há algum 

tempo deixou de se preocupar apenas 

com a produtividade das lavouras. A 

internacionalização do setor e o modelo de 

exportação adotado, faz com que a rentabilidade 

seja em função do desempenho dos países 

importadores.  

O ano de 2015 iniciou-se em um novo ambiente 

caracterizado pelo declínio nas cotações do 

petróleo, pelo contínuo arrefecimento do 

crescimento do PIB da China e pela manutenção 

da política de austeridade na zona do euro. E, 

internamente, o País sofre com a crescente 

inflação e ajuste fiscal. 

A safra 2014/15, que está sendo colhida 

enquanto escrevo esse artigo, tem futuro 

duvidoso. De um lado temos São Pedro, que 

colabora com chuvas, ora sim e ora não, 

afetando a produtividade das lavouras em 

diversos estados produtores. De outro temos a 

movimentação da moeda americana, que tem 

intensa valorização frente ao real, porém com 

tendência de reverter este cenário a médio-

prazo. Acrescenta-se ainda neste lado, a questão 

problemática da demanda pelo produto. As 

safras recordes nas Américas inundaram e 

inundarão o mundo com soja, e aproveitando a  

 

 

 

 

 

cotação barata, diversos países importadores 

aproveitam o momento para regularizar seus 

estoques. A questão a ser solucionada é se a 

demanda continuará crescente, em virtude das 

crises que os principais países importadores 

estão passando. 

Os embarques com maiores volumes do grão são 

para China e Holanda. A primeira vem 

comprando elevados volumes da soja americana, 

recuperando seu estoque. A segunda é a porta de 

entrada para Europa, a recessão na Grécia, 

Espanha e Portugal, freiam o consumo. Os 

demais embarques para Indonésia, Irã, Rússia, 

Venezuela - que representam uma parcela 

significativa – são economias altamente 

sensíveis à volatilidade do petróleo.  

Portanto, é hora de ter cautela e de minimizar 

riscos, os produtores que já tomaram ciência de 

que o ambiente para negócios arrefeceu, OK! Os 

que ainda não se atentaram, terão que tomar 

medidas contingenciais para evitar perdas 

futuras. 
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