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>> pecuária de corte

Foco na competitividade e inovação
WALLISSON LARA FONSECA

Abate x cotação – A estiagem e as
temperaturas mais severas deste ano deixaram as pastagens com baixa capacidade de
suporte, desmotivando o produtor a investir
na reposição. Porém este é o momento de os
pecuaristas adquirirem bezerros. A série histórica do ciclo pecuário mostra que estamos vivenciando um volume de abates bem próximo
ao recorde registrado em 2006, e as fêmeas
representam 47% dos animais abatidos.
Preço – No entanto, mesmo com a grande oferta de animais, o preço da arroba tem-se
mantido firme, graças à exportação e ao consumo interno crescentes. Em Minas Gerais, o
preço médio pago ao produtor fechou agosto
em R$ 91,55/@. A variação positiva no estado,
comparada ao mês anterior, foi de 0,14%. No
acumulado de 2013, ficou em 0,47%, e nos últimos 12 meses corresponde à 5,57%.
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Fonte: IBGE, Conab, Secex.

Elaboração: Astec/FAEMG.

Excedente de produção e exportações – A conjuntura é positiva para os
exportadores, que são compensados pela desvalorização cambial. E a tendência é que o dólar
continue favorecendo nossos produtos. O Brasil
exporta 20% do que produz: carne de qualidade,
a preço baixo – e o volume de exportações tem
crescido. Chile, Venezuela e China são alguns
dos países que se destacam pelo aumento das
compras. No entanto, é preciso estar atento aos
mercados mais exigentes, como Estados Unidos,
Coreia do Sul e Japão.
Mercado futuro: oportunidade
de ganhos – Os produtores que optaram por
confinar os animais em julho para entregar a partir de outubro, com preços pré-fixados na bolsa
de valores, devem ter um retorno de até 2,43%
sobre os investimentos iniciais. A taxa de retorno
já considera os custos da atividade, tais como
compra do boi magro, custos administrativos e
de nutrição, segundo os dados do Cepea-Esalq/
USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo).
Estimativas para o segundo semestre – Consultores da MB Agro calculam
que o consumo per capita de carne bovina al-
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O Brasil reúne condições favoráveis ao
desenvolvimento e sustentabilidade das cadeias produtivas. Há disponibilidade de grandes áreas agricultáveis e para a produção de
carnes. O clima é tropical. As políticas agrícolas oferecem créditos de investimento, custeio e comercialização. A defesa agropecuária
é eficiente. Produtos agroquímicos e tecnologias que otimizam o uso do solo são aplicados adequadamente. Todos esses fatores
propiciam o que há de mais relevante: produtores encorajados, ávidos por um aumento
da produção, investimento de capital e riscos
assumidos. O resultado é um agronegócio
bem-sucedido, com uma pecuária de corte
que não fica para trás.
A questão é buscar as oportunidades
adequadas a cada momento. Isto porque,
apesar de todos os fatores positivos citados,
o país passa por mudanças climáticas que
interferem na produção, principalmente no
período da entressafra.

balanço de oferta e demanda no brasil

(*) Estimativa: MB Agro.

cançará 39,5 kg ainda este ano, ou seja, será
4,8% superior ao de 2012 – crescimento
impulsionado basicamente pela melhoria de
renda da população brasileira. Espera-se
ainda um incremento de 6% na produção,
com o total de equivalente carcaça próximo
a 9,4 mil toneladas, tendo como excedente
para exportação mais do que 1,6 mil toneladas equivalente carcaça, aumento de 8% se
comparado ao ano passado.
Diferencial – A vantagem competitiva do Brasil irá sobressair à medida que nossa produção for sustentável, atenta às boas
práticas e ao aproveitamento otimizado das
terras, por meio do uso das tecnologias disponíveis. Além disso, o pecuarista deve lançar
mão de outras ferramentas como as compras
no mercado futuro, que podem diminuir os
riscos na aquisição de insumos e melhorar a
margem de lucro na venda do seu produto.
Desafio – Mas o essencial para manter
a situação favorável é aumentar a produtividade por hectare, o que exige investimentos. Para voltar à margem de lucro
da década de 70, os pecuaritas deveriam
produzir dez arrobas por hectare ao ano e,
atualmente, produzem quatro.
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>> banana

A quem interessa importar do Equador
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Estudos da FAO (Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura) demonstram que de
cada unidade monetária (dólar, euro, etc.) de banana
vendida a um consumidor no mundo, o trabalhador
equatoriano fica com 1,5% e o proprietário da fazenda,
se equatoriano, com 10%. As grandes empresas comerciais, todas norte-americanas, em um negócio que
movimenta mais de US$ 8 bilhões por ano, ficam com
31%. Portanto, a quem interessa um mercado como o
brasileiro? Quem se beneficiará efetivamente?

Fonte: IBGE 2012.

Pará

Sob o suposto argumento de melhorar o equilíbrio
da balança comercial entre os dois países, bastante favorável ao Brasil, o Itamaraty e a Casa Civil resolveram
simplesmente ignorar toda a argumentação técnica.
Aguardam apenas a análise de risco sanitário - meramente para cumprir a legislação - a fim de liberar a entrada.

2012 (em toneladas)

687.293

QUEM GANHA

produção de banana por estado

Minas Gerais

Até então, pesquisadores de diversas instituições
públicas conseguiam demonstrar os riscos que a bananicultura nacional poderia correr com a livre circulação
de frutos importados no mercado interno. Os problemas
sanitários no Equador permanecem e tornam a banana
de lá um dos produtos que mais utilizam agrotóxicos no
mundo. O que mudou então?

689.836

As tentativas do governo equatoriano de convencer seu par brasileiro a liberar a entrada da fruta não
são recentes. Desde a década de 90 há incursões, mas
vinham sendo rechaçadas com base nos vários problemas sanitários que a bananicultura equatoriana enfrenta
e que poderiam ser trazidos ao país.

Consequentemente, em pouco tempo todo o mercado terá novos patamares de preços. Os produtores da mesma variedade, que não tiverem
custos compatíveis, poderão ser simplesmente alijados dos negócios. As
demais variedades terão que acompanhar as cotações da banana importada, para manter seus consumidores. O mercado brasileiro, então, passa
a acompanhar as tendências e variações do internacional, sobre o qual
não temos nenhuma influência ou condições de intervir: um processo de
“comoditização” da banana. Perde o consumidor, que não vai entender
por que a fruta subiu ou caiu de preço, independentemente de quanto
produzimos aqui.

Santa Catarina

LONGA CONVERSA

Os impactos sobre a bananicultura nacional são imprevisíveis e vão
além dos riscos sanitários. Os equatorianos só produzem bananas do subgrupo Cavendish, equivalentes à nossa caturra ou nanica. Pode-se imaginar, portanto, que em um primeiro momento o grande poder econômico
das empresas comerciais norte-americanas facilitará a entrada de frutas a
baixo custo, até mesmo abaixo do custo de exportação, visando a abrir
mercado.

1.081.126

Novo capítulo de um amplo, gradual
e silencioso processo de abertura do
mercado brasileiro para diversos produtos
agrícolas, a liberação da importação de
bananas provenientes do Equador saiu do
campo técnico para o político.

QUEM PERDE

Bahia

PIERRE SANTOS VILELA
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O Brasil é autossuficiente.
Produzimos o bastante para
atender ao mercado interno
e exportamos o excedente.

OUTROS PRODUTOS
Decisões similares já foram tomadas e esclarecem bem a realidade atual de alguns produtos
no país. Ainda no regime militar, o governo brasileiro decidiu que o trigo seria um produto de troca
para negociações internacionais. Temos tecnologia
e área, mas há a decisão política de não estimular
a produção interna, mantendo as importações em
cerca de 50% da demanda nacional. Gastamos, em
2012, US$ 1,9 bilhão com trigo importado.
Em outra decisão de troca, o governo “ofertou”
o mercado de alho nacional aos chineses. Em 2011,
por exemplo, as importações brasileiras de alho
alcançaram US$ 250 milhões, para um volume de
163,7 mil toneladas. A produção nacional no mesmo ano foi de 143,3 mil toneladas, com valor bruto
de produção estimado em US$ 282 milhões.
Mais recentemente, sob o argumento de controle da inflação, o feijão também entrou na lista de
produtos sujeitos a importação, beneficiando a China e outros países. Em 2011, importamos 108 mil
toneladas de feijão, cerca de 3% da safra nacional
daquele ano, com despesa de US$ 77 milhões. No
ano seguinte, a importação alcançou 345 mil toneladas – 12,2% da produção nacional – com despesa
de US$ 285 milhões.

Banana Cavendish
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Produção de banana prata na região do Jaíba, em Minas Gerais

A banana é o único produto agrícola plantado
nos 27 estados e dela dependem economicamente
muitas regiões. Decisões atropeladas e desmedidas
da diplomacia brasileira como esta não consideram
os dois elos da cadeia que sempre perdem com
isso: o produtor e o consumidor brasileiro. Vamos
exportar divisas que poderiam favorecer pequenos
e médios agricultores nacionais. O ganho será dos
traders norte-americanos, que certamente estão
aplaudindo mais este capítulo vergonhoso de nossa
história.

A produção nacional de banana em
2013 deve chegar a 7,3 milhões
de toneladas, crescimento de 6,2%
em relação a 2012, de acordo com
estimativas do IBGE.
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>> cana-de-açúcar

Safra maior favorece produção de etanol
CLAUDIA MARA OLIVEIRA

A expectativa de que haja reajuste no
preço da gasolina deu ânimo à produção de
etanol anidro. Da safra passada para esta a
produção aumentou mais de 50%, o que alavancou a oferta do biocombustível em 33%
e o fez ser o principal produto de destino da
cana-de-açúcar.
O aumento da produtividade aliado ao
clima favorável proporcionou um crescimento de 21,85% no total de ATRs (Açúcar Total
Recuperável) e de 0,96% no ATR por tonelada de cana na região Centro-Sul, de acordo com relatório divulgado pela Unica (União
da Indústria de Cana-de-Açúcar) na primeira quinzena de agosto. Como a cotação da
cana é dada pela quantidade de ATRs e também pelo preço dos produtos finais (açúcar
e álcool), o aumento do volume e da qualidade da colheita trará melhor remuneração
aos produtores nesta safra do que trouxe na
anterior.
Ambos os crescimentos foram motivados por São Paulo, principal estado produtor

(tabela 1). Em Minas Gerais a expectativa é de
que haja um incremento de 8,2% em área plantada e 7,7% em produtividade, de acordo com dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Estas estimativas indicam que os preços
pagos aos produtores mineiros também deverão
ser melhores que os recebidos no passado.
Preço – Porém, as expectativas em relação
às cotações do biocombustível são contraditórias.
De um lado poderão sofrer influência negativa da
conjuntura externa. Uma grande safra de soja é
esperada nos Estados Unidos e a tendência é
que o excedente seja utilizado na produção de
biocombustível, o que pode provocar a redução
dos preços. De outro, um aumento no preço da
gasolina torna mais competitivo o etanol, gerando
tendência de alta.
Açúcar – A valorização do dólar deverá manter a atratividade do negócio para
os produtores nacionais que exportam. Consequentemente, a parcela da safra que não
está comprometida em contratos realizados
há mais de um ano, deve ser destinada ao
produto. Isso porque a cotação do dólar pró-

xima aos R$ 2,40 mudou a prioridade de
mercado, passando de interno para externo – o que não ocorria há quatro meses –
tornando atrativa a produção do açúcar.
Câmbio – A alta da moeda norte-americana pressiona os preços das commodities
para baixo, mas os produtores brasileiros são
compensados na hora da conversão para reais. Porém, no mercado interno, o efeito positivo da valorização do dólar só será sentido a
partir de 2014, uma vez que os contratos são
de médio e longo prazo. Este ano, o produtor
vai ter que lidar com o aumento no preço dos
insumos importados.
Financiamento – Outra vantagem
para o setor é o custo do crédito para investimento. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou
a redução das taxas de juros dos recursos
destinados à implantação e renovação de canaviais para 5,5% ao ano. Também alterou o
período de carência, que passou a ser de 18
meses para todos os beneficiários independentemente do porte.
Fonte: Unica.

safra em números

Produtos		Centro-Sul			 São Paulo		
		

2012/2013 2013/2014

Cana-de-açúcar (mil ton)
Açúcar (mil ton)
Etanol anidro (milhões litros)
Etanol total (milhões litros)
ATR (mil ton)
kg ATR / tonelada de cana
Mix
Açúcar
Etanol

261.096
15.324
3.688
9.957
33.041
126,55
48,68%
51,32%

Var. (%)

2012/2013

2013/2014

Var. (%)

155.949
10.146
2.228
5.283
19.666
126,11
54,14%
45,86%

193.142
11.710
3.510
7.260
24.715
127,97
49,73%
50,27%

23,84
15,41
57,54
37,42
25,67
1,47

315.101
20,68
16.749
9,29
5.533
50,02
13.291
33,40
40.259
21,84
127,77
0,96
43,66%		
56,34%		
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