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>> SAFRA 2012/2013

Boas expectativas de
produção e de preços
PIERRE SANTOS VILELA

As expectativas quanto à produção brasileira
de grãos no ciclo 2012/13 seguem bastante otimistas, apesar do início um pouco tenso devido ao
atraso do período de chuvas nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste do país. As estimativas divulgadas no
início de fevereiro apontam para a produção de 185
milhões de toneladas, crescimento de 11,3% em
relação à safra anterior, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).
Em Minas Gerais, as estimativas também são
favoráveis para a soja, indicando forte crescimento
na produção (10%). A oleaginosa acabou tomando
espaço do milho, que deve ter a oferta reduzida na
primeira safra (-4,4%).
A colheita da soja começou em janeiro, principalmente no sul do país, com o mercado oscilando
muito a cada nova informação sobre a safra. No
início dos plantios, notícias sobre as condições climáticas desfavoráveis no Cerrado geraram especulações de redução da produtividade. Nos últimos
dias, chuvas frequentes no Mato Grosso e baixa
umidade no sul do Brasil e em boa parte da Argentina também agitaram as cotações da soja, que
vinham em um ritmo constante de queda desde as
primeiras previsões para a safra 2012/13.
O cenário para o milho apresenta-se um pouco
mais firme em razão das expectativas de produção
ao redor do mundo. A exemplo do Brasil, a soja
está nos planos da maioria dos produtores, o que
deve promover uma oferta menor do cereal que o
consumo projetado, levando à redução dos estoques mundiais de passagem no final do atual ciclo.
Reforça a expectativa de bons preços para o
milho, o atraso ocorrido no plantio da soja no verão.
Algumas regiões terão uma colheita muito tardia,

gerando redução de produtividade do milho na safrinha. As estimativas, até o momento, são de queda
na produção da safrinha de 4,4% em relação ao ano
passado.
Tanto para o milho quanto para a soja, há expectativa de que os preços recebidos pelos produtores mineiros sejam superiores aos observados no
período de pico da colheita do ano passado, entre
abril e maio. Reforça essa posição, o crescimento
das vendas antecipadas com contratos baseados
em preços mais elevados, verificados no segundo
semestre de 2012.
Com os custos relativamente comportados em
decorrência da banda informal de cotação do dólar
trabalhada pelo Banco Central, a lucratividade média das lavouras deve ser superior à do ano anterior,
devido à boa produtividade esperada, em torno de
6 toneladas por hectare para o milho e 3 toneladas
para a soja, na média estadual. Falta, apenas, a colaboração do clima.

Preços diários da saca de soja e milho no Triângulo Mineiro
(março/12 a janeiro/13)
Fonte: CEPEA / USP.
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>> PECUÁRIA DE CORTE

Reposição de animais em xeque
WALLISSON LARA FONSECA

Mais um desafio para o pecuarista. Desta vez, é o mercado
do boi gordo que apresenta peculiaridades. A combinação do excesso de oferta – devido ao abate crescente de fêmeas – com a
descapitalização da população neste início de ano faz com que
o preço da arroba caia e a margem do produtor fique reduzida.
O cenário é consequência do ano de 2012, quando ocorreu estreitamento da margem e diminuição no valor pago pela
arroba em relação aos anos anteriores. Com isso, houve queda
nos investimentos e no número de bovinos confinados, devido ao
aumento dos preços de insumos.
O abate de fêmeas é crescente e mantém a oferta alta, pela
proximidade do valor da fêmea com o valor do macho, ou seja,
devido ao custo de oportunidade de manter a vaca no pasto. Esse cenário foi agravado pelo atraso das chuvas na safra
2012/13 e, também, pela constância delas no início das entressafras nos anos anteriores, fatores que atrapalharam o ciclo das
fêmeas, provocando uma taxa maior de repetição de cio.

Segundo dados do IBGE, até o terceiro trimestre de 2012 os abates formais de fêmeas representaram 43,2% dos animais abatidos.
No mesmo período de 2011, a proporção foi de 41,3% (gráfico 1). A
expansão da participação de fêmeas no abate total indica que o ciclo
pecuário está em baixa.

Ciclo pecuário em baixa
Os números apresentados significam que os criadores estão descartando seu rebanho – motivados pela falta de liquidez – e, consequentemente, estão aumentando a oferta de cabeças abatidas,
reduzindo o preço da arroba.
O resultado é o estreitamento da margem da atividade e uma
situação mais apertada para o produtor que, independentemente das
condições de mercado – quedas ou picos, precisa cumprir seus compromissos financeiros. É preciso agir com cautela para evitar perdas
e otimizar ganhos.
A vantagem é que, com tantas dificuldades, haverá desistência de
pecuaristas despreparados para continuar na atividade, o que propiciará oferta menor de animais na entressafra.

Gráfico 1 – Evolução do abate de vacas e novilhas (2008-2012)
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE).

1.350.000
1.200.000
1.050.000
Número de cabeças

2

900.000
750.000
600.000
450.000
300.000
150.000
0

Período

FEV
2008

NOV
2008

AGO
2009

MAI
2010

FEV
2011

NOV
2011

AGO
2012

AGROPECUÁRIA MINEIRA

l

Janeiro/Fevereiro 2013

Gráfico 2 – Relação de troca BOI GORDO 16,5 @ / BEZERRO 5,5 @ em Minas Gerais (2012)
Fonte: Scot Consultoria e ASTEC FAEMG.
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Mercado de reposição
Neste contexto, o mercado de reposição sentiu o impacto
da queda nos preços do boi gordo e da falta de perspectivas
positivas em 2012. Além disso, irá demorar um pouco até que
o mercado sinta alguma redução na oferta desta categoria, pois
os bezerros desmamados a serem vendidos em 2013 ainda são
aqueles oriundos da estação de monta iniciada no fim de 2011.
A fase de cria é a que tem maior dependência de tecnologia.
No Brasil, a produtividade atinge 60%. Comparando com a Austrália, que tem 80%, fica evidente que esse índice precisa ser melhorado. Porém, o cenário atual desestimula investimentos nessa
fase, podendo provocar, nos próximos anos, a falta de bezerros
para reposição do ciclo de produção e, concomitantemente, alta
dos preços de animais desta categoria.
Conforme análise da Scot Consultoria, a relação de troca ainda é positiva, pois a desvalorização dos animais de reposição foi
mais acentuada que a dos animais terminados. Portanto, mesmo
com a redução dos preços do boi, há aumento do poder de compra do recriador. Esse contexto se configura em oportunidade a
ser explorada por quem tem flexibilidade de trabalhar com recria
e engorda em um giro rápido.

Perspectivas

A oportunidade a ser
explorada é para quem tem
flexibilidade de trabalhar
com recria e engorda em
um giro rápido.

Para 2013, a previsão é de margem de lucro estreita, com
preços comedidos para a arroba, e de continuidade de alta nos
custos dos insumos. Ressalta-se que a pecuária é uma atividade
de longo prazo, onde as mudanças demoram a acontecer, tanto
nos momentos de preços em alta quanto de baixa.
Mais uma vez, o mercado demanda persistência do produtor rural e as oportunidades aparecem para quem estiver melhor preparado. Mas, ainda será preciso responder à questão:
havendo falta de bezerros para reposição, de onde poderíamos
importar esses animais?
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>> café

Clima e tratos culturais determinarão
a qualidade da nova safra
CLAUDIA MARA OLIVEIRA

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) divulgou, em janeiro, a primeira estimativa de produção brasileira de café para a
safra 2013/14. A produção nacional irá variar
entre 46,98 e 50,16 milhões de sacas, com
redução de, no máximo, 7,6%, em comparação com a safra passada, causada principalmente pela baixa bienalidade do grão. Em
Minas Gerais, a estimativa de safra está em
torno de 25 milhões de sacas, com média de
24,16 sc/ha.
O quadro mostra um comparativo da produção em anos de baixa bienalidade de café
no Brasil, em milhões de sacas beneficiadas.

Clima e preços
A distribuição de chuvas ocorreu de forma irregular no período pós-colheita (a partir
de setembro do ano passado). No entanto,
foi suficiente para o pegamento das floradas.
No sul e no Cerrado mineiros as floradas
foram satisfatórias e a falta de chuva não

comprometerá a produção. Já na Zona da Mata,
a escassez de precipitações em dezembro e no
início de janeiro, deixou os produtores preocupados com a qualidade dos grãos.
No mercado físico, as negociações de café
continuam em ritmo lento. Em Minas Gerais,
as cotações médias de janeiro foram R$ 329,
R$ 338 e R$ 340, na Zona da Mata, sul e Cerrado, respectivamente. Em fevereiro, já foram
verificados preços menores, influenciados pela
desvalorização do grão no mercado internacional
e pela demanda das torrefadoras nacionais por
arábica de menor qualidade (café rio) e robusta
para composição de seus blends.
De acordo com a ABIC, esses cafés estavam
com preços mais atrativos nas safras 2010/11 e
2011/12, fazendo com que as torrefadoras aumentassem a participação do café robusta, por
exemplo, de 20% para 40% nos blends, ao longo
de 12 anos.
Quanto aos mercados futuros, a confirmação
das chuvas nas regiões produtoras fez com que
a tendência de alta verificada no início de janeiro
se revertesse. No começo de fevereiro, as cotações na bolsa de valores de Nova York caíram,

pressionadas pelas vendas de contratos por
especuladores. Entretanto, há preços flutuantes e negociações em ritmo lento.

Tratos culturais
Quando o preço do café está em baixa ou
o volume de negociações é pequeno, como
tem ocorrido nesta safra, muitos produtores
desanimam de investir na lavoura. Todavia, o
retorno das chuvas favorece o aparecimento
de doenças, como a ferrugem do cafeeiro,
obrigando a pulverização dos cafezais com
fungicidas, o que exige investimentos.
Os tratos culturais, a começar pelas pulverizações pós-colheita, ajudam no pegamento da florada evitando doenças, como a
phoma e o chumbinho, causadas por chuva e
ventos frios, responsáveis pelo abortamento
floral.
Práticas adequadas de manejo e adubação corroboram a quantidade e a produtividade. Somados às condições de mercado e
clima, que não podem ser controlados pelo
produtor, os tratos culturais têm igual peso na
pujança da próxima colheita.

CAFÉ BENEFICIADO – Evolução da produção em anos de baixa bienalidade
(Em milhões de sacas beneficiadas)				
SAFRA
ARÁBICA
CONILON
TOTAL

2003
20,08
8,74
28,82

2005
23,82
9,12
32,94

2007
25,1
10,97
36,07

2009
28,87
10,6
39,47

Fonte: Conab.

		

2011
32,18
11,3
43,48

2013 (*)
36,23
12,34
48,57

(*) Ponto médio.
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