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>> grãos

Soja avança
em Minas
PIERRE SANTOS VILELA

As primeiras informações sobre as
próximas safras brasileira e mineira
de grãos, recentemente divulgadas
pela Conab (Companhia Nacional
de Abastecimento), confirmam
as expectativas dos agentes de
mercado: aumento da produção de
soja em detrimento do milho.

preços, os estoques de passagem recuaram
12,8%. O consumo vem se mantendo acima da
produção desde a safra 2011/12.

ÚLTIMA SAFRA

PRÓXIMA SAFRA

A safra 2012/13 registrou queda na produção mundial de milho e trigo e aumento na
de soja, segundo dados do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês). Ainda sob os respingos dos
problemas climáticos observados no Brasil e
nos Estados Unidos em 2012, os preços do
milho e da soja mantiveram-se elevados até
a confirmação de que a produção seria recuperada em 2013, dando início à trajetória de
queda ao longo deste ano.
A produção de soja cresceu 12,8% no
ciclo 2012/13, com discreto aumento do
consumo. Desta forma, os estoques de passagem, que haviam caído drasticamente na
safra 2011/12, se recuperam (+12,1%). A safra de milho registrou queda de 2,7% e a alta
de preços pressionou o consumo, que caiu
1,3%. Os estoques ao final da safra 2012/13
recuaram 7%.
No trigo registrou-se a maior queda na
produção (-6%). Mesmo com a diminuição
de 2,3% no consumo, devido à elevação dos

Para o ciclo 2013/14, segundo o último levantamento do USDA feito em setembro, a produção mundial de milho deve crescer 11,2%, a
de soja, 5,3%, e a de trigo, 8,2%. O dado já contabiliza a expectativa de encolhimento da safra
brasileira de milho este ano, fruto de desestímulo
dos preços e dificuldades de escoamento e estocagem, após o recorde anotado no ciclo anterior.

BRASIL
A próxima safra brasileira de grãos deverá
flutuar entre 192 e 195,5 milhões de toneladas,
de acordo com a primeira estimativa da Conab.
Com melhores perspectivas que o milho, a soja
deve crescer 9%. Também merecem destaque o
algodão, com crescimento esperado de 26% na
produção, estimulado pelos preços deste ano, e
o feijão primeira safra (+27%), baseado em recuperação de perdas em 2013. O milho aparece
nas estimativas como destaque negativo, com
queda prevista de 2,5% na produção total, puxada pela expectativa de recuou da área plantada e
da produção na primeira safra.

MINAS
Para Minas Gerais, a previsão da Conab é
de que a safra de soja será 6% maior, com aumento de 1,3% na produtividade e, principalmente, de 5% na área plantada. Esse ganho
de área vem, certamente, do recuo da intenção de plantio do milho primeira safra, com
queda esperada de 5% na área plantada e na
produção. O dado mineiro acompanha o nacional, onde se prevê queda de 5,7% na produção de milho no primeiro ciclo. Outro destaque no estado é o forte aumento esperado
na produção de feijão primeira safra (+41%),
apesar da expectativa de recuo da área plantada (-3,5%), com base na recuperação da
produtividade depois de quebra de cerca de
30% da produção em 2013.

CLIMA
A nova safra se inicia com o ciclo de chuvas normal no estado, fato que não foi observado nos dois últimos anos. Apesar de baixos
volumes em algumas áreas em setembro, as
chuvas se intensificaram em outubro. A ausência dos fenômenos El Niño e La Niña no
final de 2013 deve manter as chuvas próximas
do esperado, mas traz preocupações quanto
a risco de veranicos no início de 2014.
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>> pecuária

Conjuntura favorável
WALLISSON LARA FONSECA

Preços estáveis, favorecidos pela
valorização do dólar, e tendência de
aumento no volume da produção
mantêm o PIB (Produto Interno Bruto) do
agronegócio crescente e sustentando a
economia nacional. No último trimestre,
o setor acumulou 10,5% a mais que no
mesmo período de 2012. O resultado dá
continuação ao crescimento registrado no
primeiro semestre, quando houve alta de
3,13%, na comparação com o ano anterior.
A pecuária deu uma contribuição expressiva para esse desempenho. Nos primeiros seis
meses de 2013 apresentou elevação de 7,06%,
puxada pela avicultura, bovinocultura e suinocultura. Em Minas Gerais também houve crescimento do PIB do agronegócio no primeiro semestre,
1,14%, impulsionado pelo avanço de 1,09% da
pecuária. E as perspectivas para 2014 são de
continuar o crescimento.

Valor da produção
O cenário positivo deste ano e a relevância
da pecuária para o setor estão refletidos no VBP
(Valor Bruto da Produção). De acordo com dados
da Seapa (Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais), a
estimativa é encerrar dezembro em R$ 416,9 bilhões – resultado 9,6% maior que em 2012. A
participação da pecuária nesse resultado está
prevista em R$ 146,6 bilhões – 10,8% mais do
que no ano passado.
No estado a contribuição da pecuária é ainda
mais expressiva. Até o momento, os produtos de
origem animal representam 43,3% do Valor Bruto
da Produção Agropecuária mineira. Leite, bovinos, frango, suínos e ovos já alcançaram VBP de
R$ 20,9 bilhões. Desempenho 18,5% maior que
o conquistado no mesmo período do ano passado.

Balança comercial
O agronegócio também registrou resultados
positivos na balança comercial do país. De janei-

ro a setembro gerou saldo de US$ 65,33 bilhões,
aumento de 10% em relação ao mesmo intervalo
de meses do ano passado. Nesse período as exportações somaram US$ 78 bilhões - aumento
de 9,5% comparado com as vendas dos nove
primeiros meses de 2012 – e as importações
chegaram a US$ 12,67 bilhões, crescimento de
5,3%.

Desafios
Os indicadores do agronegócio demonstram
não só um desempenho positivo como também
perspectivas otimistas, principalmente no que se
refere à pecuária. Entretanto, o contexto favorável não é motivo para acomodação. A conjuntura
externa pode influenciar negativamente os resultados do setor e quebrar o período de bonança.
Os recentes acordos comerciais entre nações
concorrentes do Brasil e importadoras dos produtos nacionais, e os constantes embargos a
produtos brasileiros têm poder de comprometer
nossos negócios, especialmente os que envolvem carnes.

“Os produtores mineiro
e nacional devem adotar
uma gestão mais afirmativa
para sobressaírem em um
cenário de concorrência
mais acirrada”

Valor bruto da produção pecuária mineira
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balanço comercial de carnes em Minas Gerais e no brasil
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O agronegócio brasileiro pode ser considerado
a maior força de exportação da América do Sul. O
país destoa dos companheiros de Mercosul em seu
ritmo de crescimento econômico, político e da infraestrutura, diferenças que têm atrapalhado na busca
por acordos comerciais, essenciais para que o setor
continue nesse compasso. Por isso, está em negociação a possibilidade de o Brasil liderar os acordos
do bloco com a UE (União Europeia).
Exercer esta liderança é fundamental, uma vez
que o Mercosul encontra-se sob ameaça, devido ao
acordo de livre comércio entre o Canadá e a UE e
que em muito poderá prejudicar o Brasil. Só a Europa absorve hoje 20% das exportações brasileiras,
das quais os principais produtos são agropecuários.
Existe ainda a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e UE, que pode acarretar a imposição
de padrões globais para exportação. Tais acordos
poderão restringir a demanda por produtos brasileiros, pois aumentam a competitividade dos produtos
das nações norte-americanas.
Outro ponto relevante são os embargos, que invalidam planejamentos de produção e desregulam o
mercado interno. Ucrânia e Rússia impuseram suas
restrições à carne brasileira este ano. A lista aumenta com impedimentos na China, Japão e África do
Sul. Os questionamentos brasileiros junto à OMC,
não minimizam os prejuízos, com interferência negativa direta nos resultados das exportações. Por isso
é fundamental atenção em tempo integral.
Por esses motivos os produtores mineiro e nacional devem adotar uma gestão mais afirmativa
para sobressaírem em um cenário de concorrência
mais acirrada, sendo competitivo no seu negócio, e,
ao mesmo tempo, buscando uma produção economicamente sustentável, atenta às boas práticas de
fabricação e aos mercados interno e externos cada
vez mais exigentes.
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A suspensão dos embargos vai ao encontro
dos anseios de todas as cadeias do agronegócio,
ou seja, a consolidação de uma área estratégica
fundamental para o país: a defesa agropecuária.
Entretanto, o sistema responsável pela fiscalização
da produção brasileira necessita de estruturação,
capacitação, fortalecimento e investimento. Esta
é uma responsabilidade do governo federal, que
precisa repassar bônus e não somente ônus aos
órgãos de fiscalização. A qualidade e segurança
alimentar são fundamentais para a continuidade do
agronegócio brasileiro e para o rompimento de barreiras sanitárias e comerciais.
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>> cafeicultura

Queda no faturamento das exportações
ALINE DE FREITAS VELOSO

A crise que afeta a cafeicultura
nacional não inibiu o crescimento das
exportações. O volume de café vendido
internacionalmente pelo Brasil aumentou
mais de 15% entre janeiro e outubro deste
ano, se comparado com as vendas no
mesmo período de 2012. Apenas em
outubro, saíram do país 182.817 toneladas
do produto, o equivalente a 3,05 milhões
de sacas, 17% a mais do que setembro.
Minas Gerais, principal estado produtor, viu
as exportações do grão se expandirem e chegarem ao patamar de 904,4 mil toneladas (mais
de 15 milhões de sacas), em 2013. Um aumento de 19%, se comparado com o volume exportado entre janeiro e outubro do ano anterior
(757,3 mil toneladas).
Na contramão do volume exportado, a receita está caindo, justificada pela queda vertiginosa das cotações do grão em 2013. Em Minas, observa-se queda de 17% no valor auferido
com a comercialização internacional, passando
de US$ 3,087 bilhões para US$ 2,57 bilhões.
O grão verde continua sendo o principal
produto destinado ao mercado internacional
este ano (15,05 milhões de sacas), seguido do
café solúvel (18,55 mil sacas) e do café torrado
e moído (6,66 mil sacas). Verifica-se decrésci-

mo no volume exportado dos produtos de maior
valor agregado da ordem de 27,3%, no período
de janeiro a outubro de 2013. Essa queda é um
dos entraves a ser transposto pela cadeia produtiva.
É preciso que haja esforços no sentido de
romper barreiras comerciais com o mercado
europeu, principal comprador brasileiro e mineiro, além de ampliar os canais de distribuição no
exterior e diversificar os compradores internacionais. Antes disso, prioritariamente, o estado
precisa fomentar o processamento e a inclusão
de inovações tecnológicas no setor, favorecendo a agregação de valor ao produto.
Nesse sentido, a CNA (Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil) enviou missão
à China para promover produtos agropecuários
brasileiros, dentre eles o café.
De acordo com dados do MDIC (Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), os principais destinos do café mineiro são:
a União Europeia (respondendo por 59,22% do
volume exportado), América do Norte (20,7%),
Ásia (10,5%).
Alemanha, EUA, Itália e Japão são responsáveis pela importação de 531,3 milhões de
toneladas do café mineiro, o que corresponde
a 58,82% de todo o café comercializado internacionalmente pelo estado. Países que estão
aumentando sua participação na compra do
produto mineiro são principalmente da Ásia.

“O estado precisa fomentar o
processamento e a inclusão de
inovações tecnológicas no setor,
favorecendo a agregação de
valor ao produto.”

Impresso
Especial

Mineira
AGROPECUÁRIA

Av. Carandaí, 1115, 30 andar – cep 30130-915 – Tels: (31) 3074-3000 e 3074-3074
Fax: (31) 3074-3030 – www.sistemafaemg.org.br
facebook.com/SistemaFaemg – Twitter: @sistemafaemg

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais

I

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural AR-MG

FAEMG – presidente Roberto Simões
SENAR MINAS – presidente do conselho administrativo Roberto Simões – superintendente Antônio do Carmo Neves
INAES - superintendente Pierre Santos Vilela
editado pela assessoria de comunicação social

Av. Carandaí, 1115, 3 andar – Cep 30130-915 – Tels: (31) 3074-3105 e 3074-3017
0

Lauro Diniz
Carla Medeiros, Ciara Albernaz, Flávio Amaral, Ludymila Marques e Silvana Matos

assessor de comunicação social
jornalistas

Assessoria Técnica da FAEMG – coordenadora Aline de Freitas Veloso
Claudia Mara Oliveira e Wallisson Lara Fonseca

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

9912235103/2009-DR/MG
FAEMG

////CORREIOS////

////CORREIOS////

MUDOU-SE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O N0 INDICADO
FALECIDO
DESCONHECIDO
RECUSADO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
OUTROS: ____________________________
_______________________________________
INFORMAÇÃO PRESTADA PELO
PORTEIRO OU SÍNDICO
REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM ___/___/_____
DATA:

RUBRICA:

