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>> feijão

Clima e pragas alteram safra
PIERRE SANTOS VILELA

A instabilidade climática durante o verão
e o início do outono e a recente adoção do
vazio sanitário para a cultura do feijão devem
mudar sensivelmente os números da safra
mineira do grão este ano.

2013

Evolução dos preços médios mensais recebidos pelos produtores de feijão
‘Carioquinha’ em Minas Gerais – (R$/saca), no período de janeiro a abril de 2012 e 2013

236,66
219,55

1ª SAFRA
Considerando-se apenas a primeira safra, plantada até o final de 2012, as perdas
computadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) na produção mineira atingiram 30,2% em relação à colheita do
mesmo período do ano passado. Foram 153
mil toneladas este ano, contra 219 mil em
2012, com perdas de 9,6% da área plantada
e de 22,8% na produtividade das lavouras.
A quebra da safra manteve os preços
recebidos pelos produtores mineiros no primeiro quadrimestre deste ano bem acima
dos observados no mesmo período do ano
passado.

DEMAIS SAFRAS
Os dados da segunda e terceira safras
no estado apontam, até o mês de abril, estabilidade na produção em relação a 2012.
As estimativas são de 200 mil toneladas na
segunda safra e 215 mil, na terceira.
Para a segunda safra é esperada uma revisão atenta dos números, devido ao veranico
entre fevereiro e março e ao excesso de chuvas entre o final de março e o início de abril.
A elevação da temperatura, acompanhada
de estiagem, certamente afetou algumas
produções. Outras foram prejudicadas pela
abundância de águas. Ambos os fenômenos
comprometeram colheitas e produtividade, a
exemplo do ocorrido em plantações de soja.
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VAZIO

OUTRAS MEDIDAS

O vazio sanitário do feijão foi implantado
em Minas Gerais por meio da Portaria 1.037,
publicada em 11 de maio de 2013. Fundamentado na Resolução nº 1.251, de 8 de maio
de 2013, da Seapa (Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o vazio sanitário será obrigatório em 18 municípios
das regiões do Alto Paranaíba e noroeste do
estado.
A Portaria estabelece que, entre 15 de setembro e 25 de outubro, não poderá existir nenhuma planta viva de feijão em propriedades
nas áreas determinadas. Isso significa que o
plantio deve ser feito até 15 de junho para que
no início do vazio a safra já tenha sido colhida.
Portanto, os dados da terceira safra podem ser bastante alterados, devido a esse
prazo limite teórico para finalizar a semeadura. O fechamento da atual safra mineira, que
já contabiliza 10% de redução em relação a
2012, deve ficar abaixo das 570 mil toneladas
previstas até agora.

O Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Programa
Nacional de Controle de Lagartas
e Mosca Branca, criado pelo Mapa
(Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento), deverá apresentar,
até final de junho, uma proposta que
afetará todos os responsáveis pela
produção agrícola de vegetais hospedeiros. Poderemos então, ainda
este ano, conhecer novas medidas
que afetem a produção de feijão em
Minas Gerais.
O alastramento da mosca-branca e o agravamento da incidência da
virose do mosaico-dourado do feijoeiro justificam as ações emergenciais
implantadas até o momento; sem
elas poderíamos sofrer exigências,
em breve, de períodos mais longos
de vazios ou mesmo a limitação definitiva do cultivo em certas regiões.
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>> CRÉDITO RURAL

Plano Safra 2013/14: será que
ALINE DE FREITAS VELOSO

O novo Plano Safra vem gerando expectativas
nos produtores rurais. Em maio foi anunciada a
disponibilização de R$135 bilhões para financiar o
agronegócio nacional, 17% mais que na safra passada.

A

o que tudo indica, o Mapa (Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) criará a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural – prometida há mais de um ano – para influenciar
o produtor a plantar culturas mais rentáveis,
garantindo a segurança alimentar, a preços
baixos para os consumidores. Pelas palavras
do ministro Antônio Andrade: “Temos de fazer
com que nosso produtor seja informado do
que ele deve plantar na próxima safra”.
As regras de mercado são claras: quando
a oferta de um produto é alta, seu preço cai.
Como garantir que a cultura será rentável se
o preço é definido no futuro, no momento da
colheita, e a informação disponível na época
do plantio é o preço do passado? Por consenso de mercado, o preço mínimo se apresenta
como resposta.
Com revisões anuais e regionalizadas até
à escala de microrregiões estaduais, seria
possível estruturar uma política de sustentação e de garantia do produtor. Para o ministro, com essa metodologia, o preço mínimo
de alguns produtos será alterado, influenciando a propensão dos produtores em investir
nas culturas.
Mas, não é o que está acontecendo com
o café. Recentemente foi divulgado o preço
mínimo para o produto (R$307,00), bastante
diferente do pleito do setor produtivo e menor do que o custo de produção levantado
pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Gargalos
Não raro, condições climáticas e pragas interferem na produção agrícola. Por
isso, outro foco do governo deverá ser a
ampliação do volume de recursos para a
subvenção ao seguro rural, como forma de
evitar perda de rentabilidade e minimizar
os prejuízos dos produtores. Atualmente,
a cobertura do seguro não chega a 5% da
área de produção no país.
O Mapa sugeriu ao governo federal
que disponibilizasse R$ 800 milhões para
o PSR (Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural) no próximo ano.
Esse pleito é defendido pelos produtores
e faz valer o Plano Trienal do Seguro Rural, divulgado pelo próprio Ministério no final de 2012. Mas, não é só de orçamento
que o programa carece. Faz-se necessária
a desburocratização do processo de credenciamento das seguradoras e o fortalecimento e adequação à base nacional
dos programas estaduais de seguro rural,
como o Programa Minas + Seguro.

“Atualmente, a
cobertura do seguro
rural não chega
a 5% da área de
produção.”

IRRIGAÇÃO
Outro ponto importante a ser
implementado é o incentivo à irrigação. A alocação de recursos
permitiria minimizar o impacto dos
efeitos climáticos e auxiliaria o ordenamento da produção agrícola,
intensificando-a. Para tanto, já foi
publicada lei que sanciona o Plano
Nacional de Irrigação. Agora são
esperadas ações com foco nos
estados, que transcendam os perímetros irrigados já existentes.
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e vem mudanças por aí?
INFRAESTRUTURA
Da porteira para lá, o produtor vê todo seu esforço em produzir mais e melhor sendo
jogado fora. A infraestrutura do país, há tanto tempo sucateada, já não é condizente
com o crescimento da produção agrícola, e obriga a concentração do escoamento
por transporte rodoviário. Soma-se a isso a interferência da legislação, que diminuiu a
jornada de trabalho dos caminhoneiros, e a falha ao não se discutir a questão produtiva
com objetividade durante a recente votação da nova lei dos portos. Esses fatores já
afetam as exportações e deixam em xeque a competitividade do país e o cumprimento
dos contratos.
Com isso, sobra para o produtor investir em armazenagem na própria fazenda, possibilitando o escalonamento da comercialização, enquanto alternativas de escoamento
da produção não são estruturadas. Nesse sentido, a Conab planeja aumentar a quantidade e a capacidade de armazéns públicos e o governo prepara o aporte de R$ 5
bilhões para financiamento de armazéns particulares, a juros diferenciados no próximo
Plano Agrícola e Pecuário.
Pleitos do setor produtivo também se concentram nas áreas de defesa agropecuária, inovações tecnológicas, segurança jurídica, comércio exterior. Em meio a tudo isso,
o setor produtivo ainda aguarda as adequações do Código Florestal, que não tem foco
somente na área rural, como muitos pensam.

“A infraestrutura
do país não é
condizente com
o crescimento
da produção
agrícola.”

SOLUÇÃO
Importante mesmo é ordenar uma
Agenda Positiva para que o setor que
mais emprega e gera divisas para o país
possa continuar garantindo sustento ao
produtor rural e alimento a baixo preço
para o consumidor. Uma forma de garantir o crescimento é planejando políticas
públicas, guiando os rumos, em vez de
apenas trabalhar demandas imediatistas,
ainda que o cenário não possa ser modificado na velocidade necessária.
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>> café

Mercado exige gestão eficiente
CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL

CLAUDIA MARA OLIVEIRA

O negócio do café é marcado pela
volatilidade dos preços. Assim, a gestão
individual e coletiva dos processos produtivos apresenta-se como solução para os
cafeicultores brasileiros. A superação dos
desafios impostos pelo mercado está na
administração aliada a boas práticas de
manejo da lavoura.
O conhecimento do custo de produção e a gestão da propriedade são ferramentas que auxiliam na tomada de decisão sobre o momento certo para vender
e a remuneração do preço de mercado.
Determinam, ainda, as diretrizes para a
produção no curto, médio e longo prazos.

SAFRA
A segunda estimativa de safra da
Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) traz uma produção nacional de
48,59 milhões de sacas beneficiadas de
café - quase 75% arábica - e expansão
de 0,54% da área plantada. Em Minas
Gerais, a estimativa de produção é 25,49
milhões de toneladas, com produtividade
média de 24,62 sacas por hectare. Os
dados indicam a redução de bienalidade
no país, uma vez que a safra atual deve
ficar apenas 4,5% abaixo da safra alta de
2012.

MERCADO
As condições mercadológicas são preocupantes para o produtor. Aqueles que carregaram estoques na última safra a procura de
melhores preços encontram um mercado com
negociações lentas.
Os preços seguem baixos, próximos a
R$ 282 por saca. Nos mercados futuros as
quedas são acentuadas pela ausência de
compradores, atingindo os menores níveis de
preço em três anos: US$ 112,80 por saca. O
mercado registrou queda de 6,8% nos preços
em maio e acumula perdas de 15,6% desde o
início do ano.
A gradual substituição do café arábica pelo
conilon nos blends é outra realidade que preocupa o produtor. A indústria, estrategicamente, não informa o percentual de cada espécie
nos produtos, mas é fato que tem aumentado
gradualmente o percentual de conilon. Dados
do setor indicam que o percentual de conilon
subiu de 20% para até 50%.

No mercado internacional, a concorrência se acirra. Há expectativas de
recuperação da produção colombiana,
segundo maior produtor de arábica da
América Latina, já nesta safra. No médio
prazo, o Vietnã se prepara para aumentar a produtividade e reduzir os custos
de produção. Segundo maior produtor
mundial de conilon, o país anunciou a
liberação de US$ 144 milhões para financiar a renovação das lavouras entre
2013 e 2015.
O mercado, portanto, não aponta
para altas consideráveis de preços nos
próximos meses e a tendência é de
aumento da oferta internacional. Desta
forma, se o preço de venda estiver acima dos custos de produção, a melhor
estratégia é não manter estoques, promovendo vendas diluídas para tentar
melhores resultados.
Neste cenário, a ferramenta mais
efetiva que o produtor possui é a gestão eficiente dos custos de produção da
lavoura, administrando os recursos com
foco em maior rentabilidade. Produtores
eficientes economicamente se mantêm
competitivos na época de baixa e garantem maior lucratividade na alta dos
preços.
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