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cana-de-açúcar

Um passo para trás?
Ana Carolina Alves Gomes*

A

moagem de cana em Minas
Gerais se aproxima do fim.
Até setembro deste ano, as usinas
moeram 52,06 milhões de toneladas
de cana, 79% do estimado para
esta safra e 6,92% mais do que o
volume moído na safra anterior. O
processamento segue com notável
estimulo à fabricação de açúcar –
motivada pela elevação dos preços
– em detrimento do etanol.
O volume de açúcar nesta safra já
é 31,05% maior do que o fabricado no
mesmo período de 2015, e o de etanol
anidro (aquele que é adicionado à gasolina), superou os números do ano anterior
em 13,74%.
Os bons preços e o consequente aumento de produção tiveram influência
na balança comercial mineira este ano.
Entre janeiro e setembro, as exportações
de açúcar aumentaram 58,2% em faturamento e 49,1% em volume, na comparação com o mesmo período de 2015,
respondendo por 15% dos embarques
totais do agronegócio no estado.

Contramão
Contrariamente, o etanol hidratado
(combustível utilizado diretamente no
carro) tem perdido mercado para a gasolina em razão dos preços. Até setembro
obteve rendimento 12,12% menor que
o da safra anterior, segundo dados da
Siamig (Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais).

De acordo com o Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes), a queda nas vendas de etanol
hidratado reflete o comportamento
da demanda e, também, o momento
econômico do país. E, graças à oferta
menor, os preços do biocombustível subiram nas usinas e tiraram um pouco da
competitividade do produto em relação
à gasolina. Atualmente, o único estado
que mantém o etanol competitivo em
relação ao combustível fóssil é o Mato
Grosso (paridade 66%).

Competitividade
Tramita na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) o Projeto de
Lei 3810/2016, que visa a retornar com
o ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços)
do etanol dos atuais 14% para a casa
dos 20%, e o da gasolina de 29% para
30%. O reajuste deve comprometer a
competitividade do etanol em relação
à gasolina, impactando na demanda.
Vale recordar que a redução do
imposto em março de 2015 permitiu
ganhos para a cadeia da cana-de-açúcar
– e um fôlego para os produtores – ao
estimular as vendas do biocombustível,
que chegou a um percentual recorde
de consumo: 138,8% entre janeiro e
dezembro de 2015, segundo dados da
ANP (Agência Nacional do Petróleo e
Biocombustíveis). Antes dessa medida,
Minas Gerais era o quarto estado em
consumo de combustíveis e, no último
ano, passou a ser o segundo, atrás apenas de São Paulo.

concorrência
Outro ponto debatido nos últimos dias
é a nova política de preços da gasolina e
do diesel apresentada pela Petrobras, que
passará a estabelecer o valor conforme o
mercado internacional. No longo prazo o
cenário é positivo na avaliação do setor
sucroenergético, pois há muitos anos o controle governamental sobre o preço desses
combustíveis influencia negativamente o
mercado de etanol. Com mais previsibilidade reduzem-se os riscos regulatórios.
Porém, no curto prazo, toda queda de preço
da gasolina torna o preço do etanol menos
competitivo.
Mas ainda é cedo para uma avaliação
de como essa queda da gasolina vai afetar
o mercado de etanol, até porque antes de
o desconto chegar ao consumidor final há
uma extensa cadeia (refinaria, distribuidores e postos).
O que precisa ser pensado no momento é a discussão sobre o pagamento pelas
externalidades negativas geradas pelo consumo da gasolina em detrimento do etanol,
como a CIDE (Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico), considerado
um imposto ambiental, para equiparar os
preços e proporcionar competitividade ao
combustível verde.
A contribuição está em vigor numa versão parcial desde 2015, e o governo federal
pretende abrir diálogo com o setor sucroalcooleiro sobre políticas de incentivo aos
biocombustíveis, e poderá avaliar se a CIDE
permanece parcial ou se torna flutuante, de
acordo com o preço do petróleo.
* 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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pecuária de leite

Cenário nebuloso
Wallisson Lara Fonseca*

A

pesar de melhorar a
confiança na economia
brasileira, o cenário geral ainda
é incerto para a pecuária leiteira
nacional. Existem vários fatores
atormentando os produtores,
e um deles é o impacto da alta
dos custos de produção em
2016, puxado pelo aumento dos
preços do milho e do farelo de
soja – principais componentes
do concentrado para ração –
que, por sua vez, correspondem
em torno de 40% dos custos.
Outro fator prejudicial são
as importações nocivas e
generalizadas de matéria-prima.
Por último, mas não menos
impactante, os pecuaristas
tiveram que lidar com a
Instrução Normativa 26, que
originalmente permitia reidratar
leite em pó importado.

Somam-se aos fatos mencionados
os estoques maiores de leite longa
vida e a consequente queda nos preços pagos ao produtor, além do nível
de consumo oscilante. Todos fatores
preponderantes que colaboram para
a queda dos preços de lácteos no atacado. (Gráfico 1)
Em suma, a maioria dos produtores de leite está esmorecida com
a atividade. Desestimulados pela
insensibilidade e, também, pela falta
de conhecimento dos governos e suas
políticas públicas.
Diante da pressão do setor produtivo, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
reeditou a IN 26, permitindo a
reidratação do leite em pó em leite
UHT e leite pasteurizado apenas pela
indústria brasileira e com produto
nacional; medida paliativa, tendo em
vista que os produtores almejam a
revogação total da normativa.

Balança comercial
A balança comercial de lácteos
chegou ao final de 2015 com saldo
negativo de US$ 100,09 milhões, o

que equivale a 651,6 milhões de litros
de leite. Em comparação com 2014,
as importações cresceram 26,24%. Já
as exportações diminuíram tanto em
volume quanto em receita: 10,67% e
7,61%, respectivamente. (Gráfico 2)
No acumulado de 2016, o saldo
da balança comercial de lácteos tem
causado desconforto para a economia brasileira e, consequentemente,
para toda a cadeia produtiva. Nos
primeiros nove meses do ano fechou
negativa, com o montante de US$
362,5 milhões e o volume de 146 mil
toneladas. (Tabela 1)

Concorrentes
O principal fornecedor de produtos lácteos, em valor, é o Uruguai
com 57,5% do total das importações.
Analisando durante os sete primeiros meses deste ano, o país vizinho
ainda teve a competitividade para
comercializar o leite em pó 42% mais
barato (US$ 2,490/tonelada) do que
o preço do produto no mercado doméstico, cujo valor médio negociado
foi de US$ 4,295/tonelada. O segundo
país em volume de importações é a

Gráfico 1 – preço pago ao produtor x custo OPERACIONAL EFETIVO
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Gráfico 2 – evolução da balança comercial de lácteos
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TABELA 1 – SALDO da balança comercial de lácteos
Janeiro a setembro 2016
Valor (mil US$)
Exportação
Importação
Saldo

Peso líquido (t)

2016

2015

Variação (%)

2016

2015

Variação (%)

120.051
482.578
-362.527

229.185
323.264
-94.079

-47,6%
49,3%
285%

39.468
185.496
-146.028

54.850
98.803
-43.953

-28,0%
87,7%
232%

Fonte: MDIC.

Argentina, com 34%, seguida pelos
Estados Unidos, com 3,8%.
Um anseio dos produtores brasileiros é que seja estabelecido um
acordo com os uruguaios, que cesse a
avalanche de importações de leite em
pó, a exemplo do que ocorreu com a
Argentina a partir do ano de 2009,
pois com este acordo haverá benef ícios como a previsibilidade para a
balança comercial e proteção contra
surtos de importação.

Importações
Analisando somente as importações, quando se comparam os
negócios celebrados entre janeiro e
setembro deste ano com o mesmo período de 2015, o país importou 87,7%
a mais em volume e 49,3%, em valor.

Os principais produtos importados
foram: leite em pó, com aumento de
85,5% em volume e 48,8% no valor;
seguido pelos queijos, com aumento
de 79,1% em volume e 28,3% em valor.

Rentabilidade
A margem líquida da atividade
leiteira foi achatada. Desmotivado,
o produtor investiu pouco, o que resultou na queda da captação em 5%
no estado e 6,3% no Brasil, ao longo
do primeiro semestre, com previsão
de fechar 2016 com decréscimo de
4% na produção, se comparado ao
desempenho de 2015. Na contramão,
o custo de produção acumula alta de
19,7%, preocupando os pecuaristas
em relação às margens de lucro da atividade e aos preços do leite em queda.

Perspectivas
Com a demanda internacional fraca, principalmente devido à redução
das compras pela China, existe uma
tendência de desaceleração na oferta
global e de que o cenário de preços
apresente ligeira recuperação ao longo de 2017.
Já internamente, soma-se à
conjuntura de lucros reduzidos a
entrada da safra, que se inicia com
o período de chuva nas regiões Sul
e Sudeste, sinalizando o abastecimento dos laticínios; um contexto
que gera desconforto e aumenta a
desmotivação do setor produtivo
com a atividade. Um fôlego poderia
surgir com o estabelecimento de
acordo para limitar as importações
oriundas do Uruguai.

* 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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Agroquímicos

Importantes para a qualidade
Caio César Coimbra*

O

s agroquímicos são produtos
essenciais na produção
agrícola, principalmente em
regiões tropicais. As pragas e
doenças que atacam as lavouras
e reduzem a produtividade
se multiplicam rapidamente
nos trópicos, causando danos
econômicos que podem
inviabilizar os cultivos. O controle
fitossanitário com a utilização
desses produtos é uma poderosa
arma para o combate a tais pragas
e para o sucesso da atividade.

Para alimentar uma população
superior a 200 milhões de pessoas
e ainda exportar, a produção brasileira deve ser eficaz, sendo a alta
produtividade e os custos reduzidos
dois indicadores fundamentais para
garantir acesso a alimentos de qualidade e com preços baixos. Apesar
de haver diversos benef ícios no uso
de agroquímicos há setores da sociedade civil, da mídia, artistas e falsos
intelectuais que pregam contra esses
produtos, sem ter o mínimo conhecimento científico sobre o assunto,
prestando um grande desserviço à
população brasileira.

Desde que utilizados de forma correta, seguindo as recomendações dos
fabricantes e as técnicas de Manejo
Integrado de Pragas e Doenças (MIPD)
– que têm bases científicas sólidas – os
agroquímicos são benéficos. Auxiliam
também no controle de perigosas
substâncias produzidas por algumas
espécies de fungos: as micotoxinas.

MICOTOXINAS
As micotoxinas são metabólitos
tóxicos, que podem contaminar os
alimentos. Segundo a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer
(IARC – sigla em inglês), existem cinco toxinas fúngicas consideradas de
maior risco à saúde humana e animal:
aflatoxina, ocratoxina A, zearalenona,
desoxinivalenol e fumonisina.
Os efeitos das micotoxinas são diversos e ainda não foram bem esclarecidos.
No entanto, é sabido que, em alguns
casos, a ingestão em excesso pode causar câncer e até mesmo ser letal para o
ser humano. No gado, a aflatoxina pode
ocasionar inibição de ganho de peso,
bem como danos no f ígado e nos rins.
Já a ocratoxina pode causar câncer em
animais de laboratório e em suínos.
Para exemplificar a complexidade do
assunto, a ocratoxina é suspeita de ser
causa parcial de câncer urinário e de
danos nos rins registrados na população
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do leste europeu, segundo o artigo
“Micotoxinas em Alimentos”, estudo
realizado por Beatriz Iamanaka e outros autores, publicado nos Anais da
Academia Pernambucana de Ciência
Agronômica, vol. 7, p.138-161, 2010.
Por ser de dif ícil controle, a melhor
forma de evitar a produção de micotoxinas é agir preventivamente. É
necessário deixar bem claro que nem
todos os fungos produzem tais compostos, mas a ausência dos mesmos
é a maneira mais eficaz de impedir a
contaminação.
Nos locais onde são armazenados grãos, a temperatura e umidade
adequadas e controladas, bem como
a ausência de danos causados por
insetos evita o surgimento de fungos
oportunistas. Desse modo, o controle
de pragas e doenças via agroquímicos
é de extrema importância e contribui
para que os alimentos estejam livres
ou com baixa concentração de micotoxinas. Assim, a cevada, os cereais
matinais à base de milho, o leite, o
queijo, os ovos, entre vários outros
importantes alimentos presentes na
mesa do brasileiro tornam-se adequados para o consumo e trazem
segurança alimentar.
* Engenheiro agrônomo (UFV); practitioner em
Programação Neurolinguística (PNL); área de
atuação: fruticultura, olericultura e grãos.
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