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grãos

Cenário e perspectivas
Caio César Coimbra*

A

safra 2015/16 começou
com boas expectativas
de produção. Sob a influência
do fenômeno El Niño – o mais
forte visto nos últimos anos –
era esperado não somente um
recorde de produção em Minas
Gerais, mas também que o
volume fosse consideravelmente
superior ao da safra passada.
Com as chuvas abundantes na
primeira safra, as estimativas iniciais
de colheita ultrapassaram a casa dos
13 milhões de toneladas de grãos.
No entanto, a escassez hídrica e as
altas temperaturas registradas em
abril causaram grandes estragos no
estado, reduzindo a perspectiva para
um volume inferior a 12 milhões de
toneladas, segundo o IBGE.

Safra 2016/17
A próxima safra mineira de grãos
deve seguir a mesma tendência observada nos anos anteriores, ou seja,
o plantio de soja deverá prevalecer na
safra de verão, devido à maior liquidez da cultura. Porém, os altos valores
de comercialização da saca de milho
no estado e a demanda aquecida pelo
cereal deverão inibir a migração dos

produtores que o cultivam na primeira safra para a soja.
No que tange ao cultivo da soja,
na safra 2015/16, 1,47 milhão de
hectares foram plantados em Minas.
O volume colhido foi de aproximadamente 4,7 milhões de toneladas,
35% mais do que no ano passado. A
área a ser cultivada na próxima safra
deve ter leve alta e a produtividade
dependerá do clima.
Já o milho foi semeado em 1,135
milhão de hectares, mas a estimativa
inicial de colher 7 milhões de toneladas não se concretizará. Agora,
esperam-se 5,96 milhões de toneladas, 14% menos do que nas primeiras
estimativas de colheita. Tal como em
nível nacional, a queda brusca na
segunda safra impactou o preço dos
produtos pecuários e, consequentemente, os custos de produção. Em
muitos locais, a saca de milho dobrou
de valor quando comparado ao mesmo período de 2015.
O feijão esteve em bons patamares de preço pago ao produtor este
ano, em virtude da quebra de safra
no Paraná – maior produtor do país.
Em Minas a produção teve leve crescimento – aproximadamente 2% – e
a expectativa é de que os preços altos
fomentem o plantio da cultura no
estado, com tendência de aumento
da área cultivada.

Desafios
Além da instabilidade gerada pela
conjuntura político-econômica do
país, os produtores rurais devem
observar atentamente o clima para
o cultivo da safra 2016/17. O monitoramento da temperatura das águas
do oceano Pacífico mostra que existe
anomalia. Institutos de meteorologia
apontam que a temperatura oceânica está entre 0,5º C e 1ºC abaixo
do normal, o que pode influir para
ocorrência do La Niña.
Esse fenômeno climático tem
características inversas ao El Niño.
A incidência leva maior umidade às
regiões Central, Norte e Nordeste do
Brasil. Já a região Sul e parte do Sudeste poderão sofrer com a escassez
hídrica, principalmente nos meses de
janeiro e fevereiro de 2017.

Tudo isso mostra a
necessidade do bom
planejamento das diversas
etapas de cultivo e da
importância de estarmos
atentos aos fenômenos
climáticos que possam,
eventualmente, interferir nas
lavouras.
* Engenheiro agrônomo (UFV); practitioner em
Programação Neurolinguística (PNL); área de
atuação: fruticultura, olericultura e grãos.
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política pública

A nova lei da integração
Aline de Freitas Veloso*
Wallisson Lara Fonseca**

A

s cadeias produtivas
agropecuárias mudam
e se aperfeiçoam a cada dia.
Espécies animais geneticamente
melhoradas e mais adaptadas,
rações balanceadas para
o rebanho, automação de
instalações rurais, gestão de
custos e dos indicadores de
produtividade e o cumprimento
dos requisitos sanitários. Estes
são só alguns exemplos das
inovações tecnológicas que
ocorreram nos últimos anos,
especialmente nas granjas
de suínos e aves, buscando
a competividade das cadeias
produtivas.

Para esses segmentos do agronegócio, onde estão inseridas principalmente pequenas e médias propriedades, os
contratos de integração com a indústria
são bem comuns. Portanto, no mesmo
sentido que as técnicas produtivas,
a legislação deve seguir, evoluindo e
contribuindo para o melhor desenvolvimento das atividades no campo.
Nessa modalidade o fornecimento
de animais, insumos, ração e matéria-prima para o produtor rural é feito
pela agroindústria. No Brasil, esse tipo
de parceria surgiu no sul do país, por
volta dos anos de 1960. Por quase seis
décadas, tanto o poder econômico
quanto a assimetria de informações
causaram distorções nas relações entre
as partes, sendo necessária mais clareza
nas negociações.
A solução veio recentemente, em
consenso, para aproximar e harmo-

nizar as questões contratuais da integração sob a forma de uma legislação
mais clara para regulamentar esses
acordos. O respaldo da lei torna a
relação entre produtores integrados e
agroindústria integradora mais equilibrada, com simetria das informações,
maior repartição de riscos e responsabilidades, maior equidade na distribuição dos resultados e no poder decisório
entre as partes.

NOVA REGRA
Em maio foi publicada a Lei
nº 13.288. A nova regra foi amplamente
discutida durante cinco anos e para
as representações dos produtores integrados, o ponto principal da lei – o
benef ício alcançado – é a maior transparência na relação contratual com a
agroindústria. É princípio orientador
da aplicação e interpretação da Lei
nº 13.288 que a relação de integração se
caracterize pela conjugação de recursos e esforços e pela distribuição justa
dos resultados.

...

Agora, também a
empresa integradora
deve apresentar de forma
detalhada requisitos para a
produção integrada, após
cada ciclo, cada entrega
de lotes de animais, por
exemplo.

...

A partir desses relatórios, o produtor terá dados e poderá barganhar,
sob seu controle, e programar-se com
informações pré-contratuais.
O contrato deve ser escrito com
cláusulas claras, precisas e lógicas, com
garantia de boa fé, tais como:

• As características gerais do sistema de integração;
• As exigências técnicas e legais
para os contratantes;
• As responsabilidades e as obrigações (...);
• Os parâmetros técnicos e econômicos indicados ou aceitos pelo
integrador com base no estudo de
viabilidade econômica e financeira do
projeto;
• Os padrões de qualidade dos insumos fornecidos pelo integrador para
a produção animal e dos produtos a
serem entregues pelo integrado;
• As fórmulas para o cálculo da
eficiência da produção, com explicação detalhada dos parâmetros e da
metodologia empregados na obtenção
dos resultados;
• As formas e os prazos de distribuição dos resultados entre os contratantes;
• As condições para o acesso às
áreas de produção;
• As obrigações (...) no cumprimento da legislação de defesa agropecuária
e sanitária;
• As obrigações (...) no cumprimento da legislação ambiental.

REMUNERAÇÃO
Outro aspecto importante é a nova
forma de remuneração do produtor.
Antes, as especificações das fórmulas
para pagamento da produção eram
definidas e calculadas exclusivamente
pela agroindústria e, agora, o produtor
rural poderá contribuir na discussão
dos critérios da remuneração que
receberá.
É um novo canal de diálogo para
definição das fórmulas e das formas
que serão utilizadas, paritário entre
as partes.
Essa conversação acontecerá por
meio dos Fóruns Nacionais de Integração (Foneagro) de cada setor do
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agronegócio e participarão, além das
empresas e produtores, as entidades
representativas nos níveis estadual e
federal. Desse modo, serão discutidas
as políticas e diretrizes e, também, a
harmonização da relação contratual,
estabelecendo a metodologia adequada
para cada cadeia produtiva.
Hierarquicamente abaixo, também
existirão as Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, as Cadecs, que
atuarão para melhor definição das
características e qualidade dos insumos
entregues/recebidos pelos parceiros,
entre outros pontos.
Isso significa que a partir do momento em que estiver estabelecido bilateralmente o modelo de remuneração,
caso os insumos recebidos pelo produtor não estejam dentro dos padrões de
qualidade – o que pode resultar em baixa conversão alimentar pelos animais e
redução da eficiência – o produtor não
poderá ser penalizado.
No estabelecimento prévio das
especificações nutricionais da ração
recebida, o produtor – com acompanhamento técnico – terá condições
de entregar à agroindústria produtos
com qualidade realmente certificada.
Assim, nenhuma das partes fica a
descoberto; as informações são compartilhadas, bem como os resultados
produtivos e econômicos.

GANHA-GANHA
Durante cerca de cinco anos, da
discussão até a regulamentação pelo
Congresso Nacional, foi elaborado um
projeto de lei com requisitos mínimos.
Comparada a outras legislações, esta
pode ser interpretada como tendo
sido de definição rápida. Importante
destacar que – como é um processo
consensual desde o início – é um
acordo ganha-ganha entre produtor e
agroindústria.
Para benef ício das agroindústrias,
ficou caracterizada a relação entre
empresários, afastando questões judiciais que poderiam ser interpretadas
erroneamente como patrão versus
empregado.

...

Na relação contratual
estabelecida, muitas
responsabilidades são
conjuntas, como as
possíveis necessidades de
regularização de passivos
ambientais e, até mesmo,
a gestão ambiental da
propriedade.

...

Há, então, um compartilhamento
de responsabilidades no cumprimento
do código florestal, uma divisão de
riscos inerentes à atividade rural, não
pesando somente para o produtor.
Juntamente com isso, e como estratégia para evitar improbidades, há a
possibilidade de inserção de melhores
tecnologias, mais adaptadas para o
tratamento de dejetos, por exemplo.
A partir do cumprimento da legislação ambiental, a depender da cadeia
produtiva, haverá menor ou maior
complexidade na implantação e desenvolvimento dos projetos.

ADAPTAÇÃO
Em todo o processo de estabelecimento da legislação pode ser destacada
como de grande valia a participação
das associações de produtores e suas
mais diversas representações. Com
isso, agora, com as definições postas e
a vigência da lei, destaca-se a importância de levar essas informações de
volta às bases.
Portanto, por meio deste marco fundamental para a estabilidade da cadeia
produtiva, seja ela avícola ou suinícola,
trabalhamos muito forte para chegar a
este cenário que traz sustentação jurídica a todo o processo e proporciona
tranquilidade para que o setor funcione
e cresça com sustentabilidade. Necessitávamos desta segurança.
Nesse sentido, a CNA, juntamente
com as Federações de Agricultura,
estão buscando o fortalecimento do

3

associativismo e estruturando capacitações para que os produtores saibam
negociar os termos contratuais nas
Cadecs. Para tanto, o Projeto Campo Futuro, que levanta os custos de
produção em diversas praças para
vários produtos, é uma metodologia
que pode auxiliar nos trabalhos e na
disseminação de informações corretas
aos produtores.
Há todo um processo de adaptação à recém-publicada lei da integração e é somente com informações
compartilhadas entre agroindústrias
integradoras e produtores rurais que
poderemos consolidar todo o trabalho
desenvolvido e alcançar os objetivos
econômicos da negociação. É um recomeço nas relações contratuais das
cadeias produtivas do agronegócio, um
grande avanço.
Vislumbrando o ajuste entre integrados e integradores, somado ao
crescimento da população mundial,
prevista para superar 9 bilhões de
pessoas até 2050, com hábitos alimentares diversificados, serão promovidos
muitos desafios, entre eles a produção
sustentável e a segurança alimentar.

Enfim, vale ressaltar a importância
da harmonização das cadeias
produtivas de aves e suínos,
provedoras de alimentos, e inserilas no segmento que lhes compete
no cenário mundial como player
competitivo na oferta de proteína
animal, gerando divisas para o país,
e especialmente Minas Gerais, que
se destaca nesses segmentos.

* Mestre em Agronegócios (UFMS); economista
(Faculdades Newton Paiva) e bacharel em Gestão
do Agronegócio (UFV); coordenadora da Assessoria Técnica da FAEMG; área de atuação: crédito e
seguro rural, energia elétrica e análise econômica.
** Zootecnista (UFV), especialista em Bovinocultura Leiteira (Ufla); MBA em Gerenciamento de
Projetos (FGV); coordenador do Programa Balde
Cheio em Minas Gerais (FAEMG); área de atuação:
pecuária.
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floresta plantada

Eucalipto: ecologicamente viável
Ana Carolina Alves Gomes*

O

consumo de madeira
tende a aumentar nos
próximos anos, bem como a
demanda por papel e outros
produtos derivados. Para atender
a esse crescimento e evitar a
degradação de florestas nativas,
a solução pode ser o que, até
então, era considerado como um
dos vilões da sustentabilidade:
as florestas plantadas, mais
especificamente o eucalipto.
Argumentos de que a cultura “seca
rios” por ter raízes longas dificultam
sua inserção no mercado. Mas ao
contrário do que tem sido divulgado,
o cultivo de eucalipto é benéfico ao
ambiente. Bem manejada, uma floresta plantada conserva água, solo e
biodiversidade, e serve como fonte
de fibras e madeira – poupando as
florestas nativas. Nas áreas cultivadas
o solo sofre menos exposição à luz e
a altas temperaturas, o que se torna
um indicador de sustentabilidade da
produção, principalmente em terrenos mais antigos, uma vez que as
florestas agem como uma espécie de
protetor solar.

Outro aspecto de sua sustentabilidade é a possibilidade de as plantações
de eucalipto serem entremeadas por
áreas de espécies nativas, formando
corredores que favorecem a preservação da fauna e da flora, oferecendo
abrigo, alimentação e reprodução para
várias espécies. Também podem ser
utilizadas na formação de sistemas
agroflorestais (SAFs), nos quais são
combinadas com culturas agrícolas
e criação de animais, de forma simultânea ou em sequência temporal,
promovendo benef ícios econômicos e
ecológicos ao possibilitar a conservação do solo e diminuir a pressão pelo
uso da terra para agricultura.

OPORTUNIDADE
Minas Gerais é o maior produtor
nacional de florestas plantadas, com
área de 1,49 milhão de hectares, em
sua grande maioria composta de eucalipto (97%) e pínus (3%). A produção é
destinada à indústria de papel e celulose, carvão vegetal, madeira serrada,
produtos de madeira sólida e madeira
processada, além da borracha. As florestas plantadas fornecem 93,4% da
madeira utilizada no estado. O uso de
madeira oriunda de vegetação nativa
é mínimo, principalmente após 2007,
ano em que foi incentivado o fomento
de plantio florestal.
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PONTOS POSITIVOS
O eucalipto tem mais de 700
espécies, a maioria de origem
australiana. Uma vantagem
bastante interessante da planta é
a menor retenção de água: suas
raízes alcançam até dois metros
e meio de profundidade e não
chegam aos lençóis freáticos.
Também diminui a evaporação
para a atmosfera, o oposto do
que ocorre com algumas árvores
nativas, cujas copas são mais
densas.
Além de possuir excelentes
qualidades mecânicas, o
eucalipto tem rápido crescimento
volumétrico e potencialidade
para produzir árvores com boa
forma, facilidade de adaptação
a programas de manejo e
melhoramento, elevada produção
de sementes e propagação
vegetativa. Aliado a essas
características, apresenta ótima
adequação aos mais diferentes
usos industriais e tem ampla
aceitação no mercado.
* Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Unioeste) e bacharel em Gestão do
Agronegócio (UFV); coordenadora do Programa
Café + Forte; área de atuação: silvicultura, café e
cana-de-açúcar.
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