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>> CAFÉ

Mercado lento,
cotações voláteis
ALINE VELOSO e CLAUDIA OLIVEIRA

A produção de café no Brasil, de acordo com a segunda estimativa
de safra da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), deverá atingir 50,45 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado este ano,
sendo considerada a maior safra dos últimos dez anos. Serão colhidas
38,1 milhões de sacas somente do café arábica. Minas Gerais, maior
estado produtor do grão, responde por 52,9% do total (26,64 milhões
de sacas).
Além da bienalidade da cultura – a safra atual é considerada de ciclo
alto –, outro fator apontado para o bom desempenho no campo foi a
intensificação da mecanização e irrigação, principalmente na região do
Cerrado. Além disso, os preços no decorrer do ano de 2011 apresentaram-se remuneradores e acima das médias históricas, levando os produtores a investir também em melhores tratos culturais.

CLIMA E COLHEITA
Em Minas, fenômenos climáticos adversos afetaram
diversas regiões produtoras. No entanto, os impactos
sobre a produção só poderão ser efetivamente
avaliados no decorrer da colheita, que já começou e deve se estender até outubro.
No Sul de Minas e Zona da Mata, tanto
a estiagem no mês de fevereiro quanto as
chuvas de maio e início de junho preocupam os produtores. No Sul ocorreu, ainda,
chuva de granizo no início de junho em alguns municípios.
Nessas regiões pode haver perdas na
quantidade produzida, pois parte da produção
caiu antes de ser colhida, e na qualidade do grão.
Problemas como o apodrecimento dos grãos no solo ou
mesmo no terreiro estão sendo verificados. Com a qualidade
menor, a preocupação será o preço no momento da comercialização.
Na Chapada, a forte estiagem no mês de janeiro pode reduzir consideravelmente o potencial produtivo, devido a problemas na granação,
com alta incidência de grãos chochos, cascudos e mal formados. No en-

tanto, o acréscimo de lavouras irrigadas pode sustentar positivamente a previsão de produtividade,
se comparado com a produção do ano passado.
No Cerrado Mineiro, o veranico de meados
de fevereiro e março causou pouco impacto
sobre as lavouras. Devido aos preços favoráveis
no último ano, observou-se intensificação de investimentos por parte dos produtores em todas as fases
do processo produtivo, o que refletiu na produtividade
(previsão de 33,86 sacas/hectare).
Apesar dos fatores climáticos negativos, a expectativa de produção ainda é de safra maior que a de 2010,
principalmente devido ao aumento da área plantada, de
mais de 3% no estado, e da renovação dos cafezais.

INDICADORES
Dados do IPR/MG (Índice de Preços Recebidos) pelos produtores, calculado pelo SISTEMA FAEMG, mostram que o preço da
saca de café, nos cinco primeiros meses de 2012, caiu 22,68%
em relação ao fechamento de 2011. Em maio, o preço médio
no estado ficou em R$ 384,90, superior ao do mês anterior (+1%),
mas em junho recuou para a faixa de R$ 350 por saca.
Na perspectiva dos produtores, os estoques de café estão reduzidos e
isso geraria aumento de preço. Na visão dos compradores, a demanda no
mercado internacional de café está em queda. De fato, registra-se neste
início de safra um pequeno número de negócios, com grande volatilidade
de preços. As exportações nos cinco primeiros meses do ano caíram em
volume (24,5%) e valor (21,6%) ante o mesmo período do ano passado.
As expectativas quanto à concretização da colheita desta safra,
traduzida em volume de produção; a demanda efetiva das indústrias e,
principalmente, quando ela ocorrerá de fato; e a crise econômica, por
hora, são os motores da volatilidade. A ordem de ocorrência e intensidade desses fatos será fundamental para a determinação dos preços nos
próximos meses. Cafés de qualidade, entretanto, têm ganhado espaço
no mercado e para esta safra há tendência de valorização.
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>> PREÇOS AGRÍCOLAS

Dez anos de altos e baixos
Pierre Santos Vilela

A partir de meados de 2007, o mau resultado de safras no Hemisfério Norte acendeu a luz amarela sobre o decréscimo constante dos
estoques mundiais de grãos e as projeções de demanda futura, em
função do crescimento econômico acelerado da China, principalmente,
e outros países emergentes, como Rússia e Índia. Instalou-se nesse
momento um período de aceleração de preços de commodities – não
apenas alimentares, mas também minerais –, chamado de “crise dos
alimentos”.

No último mês de maio completaram-se dez anos que o SISTEMA
FAEMG, através de sua Assessoria Técnica, monitora a evolução dos
preços recebidos pelos produtores mineiros, através do IPR/MG (Índice
de Preços Recebidos).
O IPR/MG é composto de 15 produtos, que têm sua cotação média diária coletada em diversas regiões de Minas Gerais. A partir desses
preços, e também da participação percentual de cada região no total
da produção do estado, calcula-se a média ponderada de preços dos
produtos para o estado como um todo.
Ao longo de todo esse período pode-se claramente identificar momentos conturbados para o setor rural mineiro, seja por situações próprias ou externas que geraram instabilidades (Gráfico 1). Destacam-se
os últimos cinco anos, sob a influência de crises em âmbito global.
O primeiro sobressalto na série foi observado em 2005. Naquele ano, problemas de estiagem em várias regiões produtoras de café no país geraram forte especulação sobre a safra.
Como o café tem forte participação na produção agropecuária mineira, o IPR/MG registrou alta acumulada de 12% entre
janeiro e março daquele ano. Como os impactos da seca na
safra não se confirmaram, os preços foram gradativamente recuando com o avanço da colheita.
O pico das safras de grãos pressionou negativamente o índice
em 2006 e 2007. Ainda sem influência da forte demanda dos países
emergentes, os preços caíram em função de boas colheitas registradas
no país naqueles anos, recordes em relação aos anteriores.

Gráfico 1 – Índice de variação mensal do IPR/MG, IPCA e IGP-DI
Período entre maio de 2003 e maio de 2012 (maio/2003 = 100)
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Gráfico 2 – Índice de variação mensal da mão de obra
e do preço de sementes, agrotóxicos e fertilizantes
Período entre maio de 2003 e dezembro de 2011 (maio/2003 = 100)
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CRISE MUNDIAL

MÃO DE OBRA

Em setembro de 2008 iniciou-se um novo ciclo,
com a explosão da crise financeira mundial, detonada
com o anúncio da quebra do banco Lehman Brothers
nos Estados Unidos. A preocupação com os impactos
da crise sobre o crescimento econômico e a demanda mundial de commodities freou os preços, que se
mantiveram praticamente estáveis até o final de 2010.
No momento seguinte, até o recente agravamento
da crise na União Europeia, os preços retomaram a trajetória de alta. Mesmo com boas safras no Brasil e em outras regiões, o equilíbrio entre demanda e oferta não fora
retomado, com continuidade na redução de estoques.
A princípio, as economias emergentes mantiveram seu
ritmo de crescimento, mesmo com o prosseguimento das dificuldades econômicas nos países desenvol
vidos.
A crise só foi sentida com mais vigor sobre os
preços agrícolas em 2011, a partir de quando as economias emergentes começaram a perder fôlego e registrar menor crescimento. Mesmo com a queda, os
preços se mantêm em patamar muito superior aos observados no início do período.
Comparando a evolução do IPR/MG com o IGP-DI
(Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) e o
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), os preços agrícolas em Minas Gerais seguiram tendência de
elevação maior no período, o que tem possibilitado aos
produtores, na média, superar pelo menos as perdas
geradas pela inflação no país.

Se por um lado os preços agrícolas registraram tendência de elevação no
período, os custos de produção, destacadamente a mão de obra, mostraram comportamento bastante preocupante nestes dez anos. Enquanto os preços de sementes, fertilizantes e agrotóxicos mantiveram-se comportados – os agrotóxicos, inclusive, estão mais baratos hoje que no início do período –, a mão de obra disparou no
campo brasileiro, conforme dados da FGV (Fundação Getúlio Vargas).
Três fatos, principalmente, podem explicar a trajetória do custo da mão de obra
rural nesse período: a política do governo federal de valorização do salário mínimo
a partir do governo Lula; a redução da disponibilidade de mão de obra pela concorrência com empregos em atividades não agrícolas no próprio campo e nas cidades
do entorno; e a baixa qualificação dos trabalhadores para novas demandas de alta
tecnologia do setor, como agricultura de precisão, elevando a remuneração dos
mais capacitados.
Outro fator, não tão explícito, refere-se à alta rotatividade no campo. Parte é
justificada pela sazonalidade das culturas, que demandam mais ou menos mão de
obra em determinados períodos, como a colheita. Mas, o acesso a fontes de renda
complementares, advindas de programas sociais do governo, como bolsa família
e seguro desemprego, tem estimulado e amparado essa rotatividade, causando
dificuldades como, por exemplo, o estabelecimento de programas de capacitação.
O cenário da mão de obra no campo tende a se manter complicado, pois os
caminhos para sanar as dificuldades atuais não estão no curto prazo. Se a redução
da disponibilidade da mão de obra demanda mais tecnologia, investimentos nesta
direção serão feitos, aumentando a necessidade de capacitação dos trabalhadores
rurais.
Para descolar a remuneração do valor do salário mínimo e reduzir a rotatividade,
processos de gestão de pessoas mais profissionalizados deverão ser implantados,
introduzindo no setor conceitos e práticas como ganhos atrelados à produtividade
e participação nos lucros. O produtor, para tanto, deverá ser capacitado ou buscar
assessoria especializada para implantar tais medidas.
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>> suinocultura

Setor enfrenta dificuldades
CUSTO DE PRODUÇÃO

RODRIGO PADOVANI

Aumento da oferta, produtores descapitalizados e preços que espantam os consumidores finais. Esta é a realidade enfrentada pela suinocultura brasileira. A crise é o reflexo de um conjunto de dificuldades, na maioria
externas às granjas, que contaminaram todos os aspectos de um setor
que não tem como opção frear a produção ou estocar os excessos.

COMÉRCIO EXTERIOR
Os dados mais recentes do comércio exterior parecem sinalizar que
a crise da suinocultura está perto do fim. O volume das exportações
aumentou. Em comparação com os primeiros cinco meses de 2011, as
vendas externas brasileiras neste ano aumentaram 4% até maio e as de
Minas Gerais, 101,4%.
Os resultados voltaram ao patamar de 2010, quando os suinocultores estavam se recuperando dos prejuízos iniciados em 2008 e vários
produtores se animaram a fazer investimentos, que os ganhos recentes
ainda não conseguiram cobrir.
A análise dos destinos de exportação comprova que a alta dos volumes é apenas uma reconquista de marketshare. Minas vem reconquistando o mercado russo, que continua embargado para Santa Catarina,
Paraná e Mato Grosso. As vendas mineiras para a Rússia correspondem
a 51,7% do volume exportado pelo estado nos primeiros cinco meses
deste ano. Os substitutos da demanda russa em 2011, Hong Kong e
Ucrânia, continuaram importando os mesmos volumes e ainda é aguardado o início dos embarques para a China.
O mercado japonês está em vias de se abrir para os produtos de
Santa Catarina, único estado brasileiro reconhecido como livre de febre
aftosa sem vacinação. Entretanto, as cotações continuam baixas. Em
Minas, os preços já tiveram queda de 25,4% este ano e o volume exportado ainda não foi suficiente para regular o mercado interno.

Indiretamente, o mercado externo tem fornecido combustível para
a crise. As remessas de soja ao exterior desabastecem o mercado
interno e, consequentemente, elevam os preços. A oleaginosa representa 20% dos ingredientes da ração para suínos e ficou 29,54% mais
cara nos primeiros cinco meses deste ano.
Um alívio poderia vir da queda
de 18,76% no preço do
milho, produto responsável por 70%
da composição
da ração. Porém, o grão
registrou preços elevados
durante todo
o ano de 2011.
Esta dança de preços é irrelevante para o
produtor. O fato é que os custos
de produção continuam altos, uma vez que a ração representa 70% dos
gastos dos criadores.
Outro obstáculo é o mercado doméstico. Apesar do aumento de
oferta da carne suína no atacado e a consequente queda dos preços
pagos aos produtores, os valores dos produtos suínos no varejo permanecem estáveis. Com isso, há desestímulo ao consumo.
Segundo dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo),
calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e usado como inflação oficial, no acumulado do ano os preços da carne suína
ao consumidor recuaram apenas 2,4% no Brasil e 1,83% na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
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