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CONSEQUÊNCIA DA ALTA DO DÓLAR NA 

LUCRATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL 

 
O cenário econômico brasileiro tem passado por um período crítico nos 

últimos meses, devido, principalmente, à instabilidade política, ao desestímulo da 

economia chinesa e à falta de credibilidade passada ao investidor externo. Esses 

fatores acabaram influenciando uma alta significante do dólar, a qual afetou a 

maioria dos setores da economia, inclusive o agronegócio (setor bastante sólido). 

De acordo com Samuel Lopes, consultor e sócio da consultoria corporativa 

TIEX, entrevistado pela revista EXAME, as empresas têm buscado professionais 

modernos, que “vistam a camisa” com atitudes inovadoras, as quais podem ser 

essenciais em momentos de crise. Samuel indicou cinco características muito 

valorizadas pelos recrutadores: 

Nesse cenário em geral, tal alta, aliada à inflação, implica em menores 

investimentos, já que uma situação de elevação continua e generalizada dos 

preços na economia acaba por reduzir o poder de compra da população, 

causando uma redução da demanda agregada e, portanto, elevando o risco dos 

empreendimentos e desacelerando o mercado como um todo.   

Para o empresariado  brasileiro, o qual é composto por boa parte de 

empresários rurais e comerciantes ou investidores que dependem da moeda da 

nação mais rica do mundo,  a elevação do dólar traz  feridas  muitas vezes 

irreversíveis aos negócios. A desvalorização da moeda brasileira frente à 

norteamericana reduziu as importações, já que tais produtos ficaram mais caros. 

Até mesmo para os produtores agrícolas, que no início da alta (ano de 2015) 

auferiram lucros, a valorização cambial se mostra um risco, conforme segue 

abaixo.   

A desvalorização do real levou os produtores de soja a investirem de 

maneira conservadora. De acordo com esses, a venda da safra de 2014/2015 foi 

favorecida com as cotações altas. No entanto, as perdas por essa mesma elevação 

já são sentidas no plantio da safra de 2015/2016, na qual, já iniciada, pode-se 

perceber que os custos cresceram de 8% a 12% em relação ao ano passado.  

Em contra partida, o favorecimento da venda da safra passada foi de 

grande importância, a enorme produção de soja nos Estados Unidos fez com que 

o valor das commodities caísse vertiginosamente, o que viria a inviabilizar a 

produção brasileira, caso o câmbio não tivesse aumentado.   
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Em razão de o cenário econômico apresentar riscos mais elevados, 

algumas ações podem ser feitas para reduzi-los. Uma dessas ações é realizar 

negociações “casadas”, operação a qual consiste em comprar insumos e vender 

produtos no mesmo dia com a mesma cotação do câmbio, reduzindo assim o 

impacto da moeda no lucro.  

Produtos como soja, milho, café e (inclusive) o boi podem ser favorecidos, 

desde que operem com uma boa gestão, vendendo produtos antecipados, por 

exemplo, para garantir preços altos. Uma alta do dólar no curto prazo e uma 

sequente queda pode vir a acarretar grandes prejuízos (elevação dos preços dos 

insumos e baixos preços de venda).  

Por fim, enquanto o câmbio continuar elevado, maiores possibilidades de 

lucro no agronegócio estarão com aqueles que exportam (maior competitividade 

mundial), e assim, o setor tende a crescer mais do que os outros e permanecendo 

como a “locomotiva” da economia nacional. A desvalorização cambial, em geral, 

pode trazer mais benefícios que malefícios, no entanto, deve ser feito com cautela 

para que isso não se transforme em uma crise do setor. 


