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>> SEGURO RURAL

Desatenção do governo
prejudica programa
ALINE VELOSO e PIERRE VILELA

Dentre as inúmeras deficiências da combalida política agrícola nacional, chama atenção o baixo investimento no seguro rural,
instrumento de extrema importância para o setor, dado o seu
potencial para garantir renda e reduzir riscos.
O Plano Agrícola e Pecuário 2012/2013 prevê investimentos
do governo federal no PSR (Programa de Subvenção ao Seguro
Rural) de R$ 400 milhões, frente a uma demanda apresentada
pelas seguradoras da ordem de R$ 756 milhões.
Houve significativo aumento dos recursos anunciados este
ano (+58%) em relação ao plano anterior. Mas, na realidade, o
governo federal dispõe, em orçamento, somente de R$ 174 milhões. Comprometeu-se com a liberação de mais R$ 100 milhões
ainda este ano e deixou a lacuna dos demais R$ 126 milhões
para 2013, sem nenhuma garantia de que o dinheiro virá.
Vale lembrar que nos últimos anos houve contingenciamentos e valores programados que não foram aplicados. Ademais, o
descompasso entre o orçamento e a demanda efetiva inviabiliza
o pleno desenvolvimento do mercado, à medida que a massifi
cação do seguro depende da redução do prêmio a ser pago pelo
produtor.
Além disso, o Fundo de Catástrofe, sancionado em 2010,
ainda não foi regulamentado. O governo assumiu o compromisso
de destinar R$ 4 bilhões em títulos para ressarcir os produtores
rurais atingidos por desastres climáticos, mas também não há
previsão orçamentária para capitalizar o fundo este ano.

MENOS RECURSOS
Em Minas Gerais, o programa de
subvenção Minas + Seguro, instituído
em 2007, segue trajetória semelhante
à do programa federal, com o agravante de redução contínua de recursos.
Somam-se a isto contingenciamentos,
além de atrasos na habilitação das seguradoras e na liberação dos recursos.
No primeiro ano de sua execução, o programa contou com R$ 3,8
milhões, cobrindo 237 mil hectares.
Em 2011, foram liberados recursos da
ordem R$ 1,22 milhão, que cobriram
pouco mais de 78 mil hectares. Para
2012, as verbas orçadas limitam-se a
R$ 1,2 milhão.
É inegável a importância e o alcance da ferramenta para reduzir inúmeros
problemas verificados ao longo das últimas décadas na agricultura brasileira.
O caso recente da seca no Sul do Brasil
assim o demonstrou. Mas, infelizmente,
os governos parecem preferir as desgastantes discussões e renegociações
de dívidas.
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>> CRISE MUNDIAL

Pressão sobre o
agronegócio mineiro
PIERRE SANTOS VILELA

Os desdobramentos da crise econômica mundial e
seus reflexos sobre o crescimento dos países, em especial
os emergentes, afetaram sobremaneira o desempenho dos
principais indicadores do agronegócio mineiro no primeiro
semestre de 2012.
As expectativas quanto ao agravamento do cenário na
UE (União Europeia), principalmente, assim como a redução do crescimento na China e Estados Unidos, geraram
pessimismo e pressão sobre os preços das commodities.

PREÇOS
O bom desempenho da maioria dos preços agropecuários, em 2011, foi estímulo para investimentos no ano-safra
seguinte. Em Minas Gerais, há previsões de safras recordes de grãos, cana-de-açúcar e café, este último favorecido pela bienalidade positiva.
No entanto, sob o cenário de crise, queda de exportações e safra recorde, as cotações não se sustentaram.
O preço do milho recuou 20,8% no período. Seguiram a
mesma tendência sorgo (-20,8%) e algodão (-12,2%). Na
pecuária, suíno, frango e boi registraram queda (-28%,
-12,7% e -7,6%, respectivamente).
O café, com estimativa de obter a maior safra da história, registrou, até junho, 27,9% de redução no preço. Com
a colheita ainda no início, a redução de vendas externas,
até o momento, contribui para a pressão negativa nos
preços.
Fugiram à regra apenas feijão e soja, que registraram forte alta de preços no primeiro semestre (+46,5% e
44,5%, respectivamente), sob a influência dos problemas
climáticos do início do ano.
O IPR/MG (Índice de Preços Recebidos) pelo produtor
mineiro manteve-se no campo negativo por quase todo o
semestre e acumulou queda de 12,9% no período. Nos
últimos 12 meses, o declínio é menor (-8,36%), pois o indicador está ainda sob o efeito dos bons preços do segundo
semestre de 2011.
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RENDA

Refletindo a crise econômica, as exportações do agronegócio mineiro caíram em volume (46,2%) e valor (29,4%) no
primeiro semestre, comparado com o mesmo período do ano
passado. O mesmo ocorreu com as importações. No Estado, comprou-se 56,24% menos, a um valor médio 30,76%
menor. A diminuição de compras e vendas gerou queda de
29,28% no saldo da balança comercial.
Alguns dos produtos mais relevantes da pauta mineira registraram queda no volume de exportações: soja (-99,9%),
milho (-90,3%) e café (-24,5%). Outros apresentaram crescimento pífio, como carnes de aves (3,7%) e de boi (1,3%).
O destaque do semestre foram as vendas externas de carne
suína, que cresceram 96,3%, resultado alcançado principalmente com as remessas para a Rússia, que no ano passado
embargou o produto oriundo dos principais exportadores brasileiros, como Santa Catarina.

Apesar do cenário negativo, a projeção do crescimento da
renda bruta da agropecuária mineira, apurada pelo VBP (Valor
Bruto da Produção), deve fechar 2012 com alta de 3,5% em
relação ao ano anterior, chegando a R$ 42,1 bilhões.
Este crescimento é explicado pelas atividades agrícolas, cuja
estimativa aponta renda 6,2% maior este ano. Alguns produtos,
como café e milho, registram crescimento do volume de produção ao ponto de compensarem a queda de preços observada
no primeiro semestre. Outros, como soja, feijão e cana, crescem
em volume e preços.
No segmento pecuário, projeta-se retração da renda bruta
este ano (-0,8%). Apenas leite e ovos registram alta de preços
e volume. Para o frango, o crescimento da oferta compensa,
até o momento, a queda de preços, gerando elevação da renda
bruta. Já boi gordo e suíno têm queda de preços mais forte que
o aumento de oferta.

Gráfico 1 – COMPORTAMENTO DO IPR/MG (janeiro a junho 2012)
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>> café

Demanda, consumo e qualidade:
a tríade do setor produtivo
CLAUDIA MARA OLIVEIRA

Marcado pela volatilidade de preços, o setor produtivo cafeeiro passou por uma série de postergações
de dívidas acumuladas em períodos de recessão. Ao
longo dos últimos cinco anos, por diversas vezes, o
preço do café não foi capaz de cobrir os custos de
produção.
Nos últimos dois anos, os valores pagos pelo grão
têm sido considerados remuneradores pela maior parte do setor produtivo. Observa-se também disparidade
entre demanda e oferta: com déficit de 15 milhões de
sacas, a previsão de demanda para 2012 é de 142
milhões de sacas e de oferta, 127 milhões.
Outra questão fundamental a ser analisada é o
consumo. Em 2011, foi de 19,72 milhões de sacas,
alta de 3,11%, ou 590 mil sacas a mais consumidas.
No período compreendido entre maio de 2011 e abril
de 2012, a demanda cresceu 3,05%. O incremento foi
menor que os 3,5% esperados, mas superior à média
de 2,5% observada nos últimos anos.
O consumo nacional per capita da bebida gira em
torno de seis quilos anuais de grão cru e 4,88 quilos
de café torrado e moído, o que equivale a aproximadamente 82 litros. Este volume é bastante aquém do
registrado nos países escandinavos, grandes apreciadores da bebida, que consomem mais que o dobro da
média brasileira: 13 kg/hab/ano. A meta das indústrias,
proposta em 2004, é que o consumo interno alcance
21 milhões de sacas em 2013.

NOVOS HÁBITOS
Vale salientar ainda que a melhoria da qualidade do grão e o aumento da renda têm
transformado os hábitos de consumo no Brasil e mais brasileiros passaram a tomar
café fora de casa. Nos últimos oito anos, o consumo da bebida fora do lar aumentou
307%. Com isso, o portfólio de produtos à base do grão tem se expandido, com o lançamento de grande variedade de bebidas e alimentos, além do aumento na demanda
por cafés do tipo expresso.
Fatores como incremento da demanda, consumo e qualidade corroboram uma
conjuntura favorável ao setor produtivo. A expectativa é de que os preços continuem no
patamar atual e permitam a quitação de dívidas anteriores e uma remuneração superior
aos custos.

tabela 1 – custos de produção apurados
em Minas gerais na safra 2012

Praça

COE

COT

CT

Santa Rita do Sapucaí
Guaxupé
Capelinha
Manhumirim
Monte Carmelo

R$ 352,52
R$ 370,61
R$ 262,57
R$ 391,43
R$ 239,39

R$ 416,17
R$ 442,24
R$ 299,77
R$ 483,17
R$ 306,53

R$ 473,18
R$ 504,44
R$ 340,39
R$ 571,28
R$ 367,56

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA (COE: Custo Operacional Efetivo; COT: Custo Operacional
Total = COE + depreciação; CT: Custo Total = COT + custo de oportunidade do capital).
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