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pecuária de corte

Cenário positivo
Mercado aquecido e preços em alta devem perdurar ao longo do ano.
O momento é ideal para o produtor gerenciar os ganhos.
Wallisson Lara Fonseca

A

s perspectivas para a
pecuária de corte são
promissoras este ano. O bom
momento é uma consequência
da correlação entre oferta e
demanda. De um lado o apetite
dos frigoríficos pela carne bovina
está maior devido ao aumento
das exportações e do consumo
interno. Do outro, a oferta de
animais para comercialização
permanece estável.

Embora seja cedo para afirmarmos
que a economia global se recuperou,
fatores como o dólar valorizado favorecendo as vendas externas, o aumento
do salário-mínimo e a diminuição do
desemprego estimulando o consumo
interno são positivos para o Brasil e
mantêm o preço da arroba nos patamares atuais e, consequentemente,
agradam muito aos produtores.

Demanda
Segundo o MDIC (Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), os embarques de carne
bovina in natura aumentaram 19,9%
em volume e 14,7% em receita no pri-

meiro trimestre de 2014, se comparado
ao mesmo período do ano passado.
O aumento das exportações se deve
à recuperação de mercados como o
Irã, além das negociações com Rússia,
Hong Kong e Venezuela. Ainda há a
expectativa de abertura do mercado
americano para a carne bovina brasileira in natura, o que ampliaria as
oportunidades para os 14 estados – entre os quais Minas Gerais – reconhecidos como áreas livres de febre aftosa,
com a vacinação.
A liberação do comércio está sob
consulta pública até 22 de abril. Se
tudo der certo, as exportações devem
começar ainda no primeiro semestre,
com cota de 65 mil toneladas de carne.
Além da geração de receitas, a concretização destas possibilidades respalda
a comercialização com outros países.

Oferta
A escassez do boi gordo é reflexo
do aumento no abate de fêmeas nos
últimos três anos. Os pecuaristas diminuíram seus rebanhos, vendendo matrizes, para honrar compromissos, uma
vez que as cotações da arroba não eram
suficientes para custear a produção.
Outro fator que tem influenciado o
preço atual da arroba é a estiagem em
Minas Gerais e nos principais estados
produtores de carne bovina no primeiro
bimestre de 2014. A consequência da

seca é um volume restrito de animais no
mercado doméstico para o abate.

Em alta
A diminuição da oferta instigou a
competição entre os frigoríficos na busca pelo boi gordo, gerando consecutivas
altas de preço. A situação surpreendeu
os agentes que esperavam justamente
o oposto nesse período considerado de
“entrada de safra”.
A competição entre os frigoríficos
está tão acirrada que desencadeou
uma série de campanhas publicitárias
com o objetivo de conquistar consumidores tanto internos quanto externos.
Quem ganha com isso é o produtor
rural, que tem o seu produto em evidência e valorizado. Entretanto, é de
suma importância que o pecuarista
seja um bom gestor neste momento de
bonança e saiba investir seus ganhos e
vislumbrar a sustentabilidade da pecuária de corte.
Para o pecuarista, o cenário desenhado é promissor, mesmo com o
retorno das chuvas, pois a recuperação
das perdas não deve ocorrer no curto
prazo. A escassez de animais tende a
se manter devido à crescente demanda
mundial por carne vermelha, principalmente por parte de países asiáticos,
Hong Kong e Rússia. Ponto positivo
para o Brasil, um dos principais players
desse jogo.
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política pública

Incertezas em 2014
Prejuízos provocados pela seca e a ineficiência dos mecanismos emergenciais
expõem miopia de governos em relação ao agronegócio.
Aline de Freitas Veloso

C

ertamente a época das
águas, como é conhecido
o verão na região Centro-Sul
do país, está bastante diferente
em 2014. O início deste ano
foi marcado pela incidência de
sol e temperaturas elevadas em
toda região, principalmente
em Minas Gerais. Nem mesmo
as esperadas “águas de março”
foram alento para a safra
mineira.

De acordo com o Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia), a precipitação anual esperada em Minas varia
entre 650 e 1850 milímetros. Os dados
pluviométricos dos últimos meses ressaltam a ocorrência do forte veranico
que assolou o estado a partir de janeiro.

Prejuízos
Com chuvas muito abaixo da média
– principalmente no sul, Triângulo e
Alto Paranaíba – o enchimento dos
grãos e o desenvolvimento da cana-de-açúcar ficaram abaixo das expectativas dos produtores. As regiões norte,
Jequitinhonha e Mucuri também
acumularam baixos índices pluviométricos. Diversos municípios, além dos
localizados no semiárido mineiro (área
da Sudene), decretaram situação de
emergência e atestaram o impacto da
seca e das altas temperaturas também
nas pastagens.
Apesar de ainda não comporem as
estimativas da Conab e do IBGE para
a safra mineira de 2014, que apontam

uma produção de 11,29 milhões de
toneladas de grãos, é inegável que tais
fatos têm afetado a produção agrícola
do estado e deixado alarmados os produtores. O mercado já reage elevando
os preços e analistas chamam a atenção
para a inflação.

Consequências
Esse é o cenário. E pode piorar rapidamente. O período de seca, que se
inicia em maio e segue até meados de
setembro, ainda nem começou. Diante
dessa perspectiva, a questão relevante
é: como a falta de uma política de
longo prazo afeta o desenvolvimento
do agronegócio brasileiro? E mais:
como políticas emergenciais poderiam
minimizar as perdas para o setor que
mais contribui com o saldo da balança
comercial, além de gerar empregos e
pagar tributos?
O impacto do clima nas pastagens,
que já compromete a disponibilidade
de alimento para os rebanhos, reflete
a fragilidade das decisões governamentais. Recentemente, foi publicada
a Portaria Interministerial 223, que
estabelece os parâmetros para distribuição de milho dos estoques públicos
para comercialização pela Conab, via
programa de “venda em balcão”.
O “porém” é que o volume dos
estoques públicos é o mais baixo dos
últimos anos, devido, principalmente,
à descontinuidade do programa. Ademais, ainda que houvesse milho nos
armazéns da Companhia, o transbordo
para atender às regiões necessitadas
também exige recursos orçamentários
e humanos e a adequação dos armazéns.
Emergencialmente, é necessária a
disponibilização de fundos para compra de produtos, transporte das áreas

produtoras até as unidades armazenadoras da Conab e levantamento da
real demanda de grãos. Não bastasse
a carência estrutural, há obstáculos
burocráticos. Os procedimentos para
inscrição dos criadores no Programa
de Vendas em Balcão devem ser feitos
presencialmente e Minas Gerais tem
somente duas unidades armazenadoras: uma em Montes Claros e outra em
Juiz de Fora.

Ações
Portanto, a política agrícola é fundamental para apoiar a atividade rural.
Programas adequados de crédito rural,
baseados no armazenamento e beneficiamento – mesmo que prévio, na
propriedade – e suporte à comercialização de produtos por meio de mecanismos da Política de Preços Mínimos,
já sinalizariam comprometimento do
governo com o agronegócio e com o
abastecimento do país. Ademais, é preciso desobstruir os gargalos logísticos,
para que se possa competir melhor nos
mercados.
Além disso, há que pensar na mitigação de riscos para os produtores
a partir da expansão dos programas
nacional e estadual de seguro rural. É
fundamental ampliar os orçamentos a
fim de atender corretamente às demandas de subvenção do prêmio do seguro.

Seguro Rural
Os programas de subvenção enfrentam, ano a ano, contingenciamento de
recursos justamente no momento em
que o produtor deveria estar aderindo:
no início do plantio da safra de verão.
Isso porque os governos trabalham
com o ano civil e não com o ano agrícola, que vai de julho de um ano a junho
do ano seguinte.
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Para se ter uma ideia, em 2007, o
governo federal aplicou no Programa
de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (PSR) R$ 61 milhões de reais, que
cobriu cerca de 5% da área plantada no
país naquele ano.

...

Em 2012, apesar do
aumento no volume de
recursos para R$ 318,2
milhões, houve cobertura
de apenas 5,2 milhões de
hectares, o equivalente
a mínimos 11% da área
plantada no Brasil,
ampliação ainda tímida
do volume de recursos
para o PSR se comparada
ao crescimento da
produtividade das lavouras,
da incidência adversa
do clima e da necessidade
do setor.

...

Há de se destacar ainda que, em
2010, foi sancionada a Lei Complementar nº 137, de criação do Fundo de
Catástrofe, que não saiu do papel.
Em âmbito estadual, o Programa
Minas + Seguro, criado há sete anos
para atuar de forma complementar
ao PSR, apresenta cenário ainda mais
desanimador. Em 2008, seu primeiro
ano, o orçamento do estado reservou
R$ 3,5 milhões para o programa, e nos
anos seguintes os volumes foram consideravelmente diminuídos, chegando a
R$ 850 mil, em 2013, dos quais foram
efetivamente gastos apenas R$ 469 mil.

Soluções
É vital que os governos atuem de
forma mais incisiva na alocação dos
montantes previstos no Plano Trienal do PSR e no orçamento anual do
Programa Minas + Seguro, bem como

na liberação – em tempo hábil – dos
recursos previstos. Isso possibilitaria
às seguradoras ofertar seus produtos
a maior número de produtores, com
taxas mais atrativas.
Outro ponto que deve ser explorado
no longo prazo e no âmbito dos programas de seguro rural é o estimulo à entrada de novas empresas seguradoras e
resseguradoras no mercado brasileiro.
Atualmente, são poucas as empresas
que atuam no mercado agrícola na-

cional, e seus produtos ainda precisam
ser adequados às regiões, às realidades
produtivas do setor.
O certo é que se tivéssemos políticas
públicas de longo prazo e o governo
realmente reconhecesse a relevância
do setor, o evento climático crítico
e atípico de 2014 seria bem menos
penoso para o produtor rural. Diante
da conjuntura econômica nacional, a
“salvação da pátria” tem sido e ainda é
a agropecuária.
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car

Prepare-se para o cadastro
Prazo para governo implementar o Programa de Regularização Ambiental
vence no final de maio.
Ana Paula Mello

O

CAR (Cadastro Ambiental
Rural) foi criado pela
lei 12.651, de 25 de maio
de 2012, como um registro
público eletrônico de âmbito
nacional, obrigatório para
todos os imóveis rurais –
propriedades e posses. Tem por
finalidade integrar informações
ambientais e permitir o controle,
monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e
combate ao desmatamento.

A lei citada é o Novo Código Florestal, e o objetivo foi descrito do ponto
de vista do poder público e sua necessidade de efetuar a gestão ambiental do
território rural. Entretanto, do ponto
de vista da produção, o CAR permite
ao produtor rural um breve diagnóstico
de sua propriedade no que se refere às
obrigações do Código Florestal, adaptado em Minas Gerais para atender à
Lei Estadual 20.922, de 16 de outubro
de 2013.
É importante entender que o CAR
não é instrumento de regularização

fundiária, de reconhecimento de direito de propriedade ou posse.
Com o CAR, o produtor rural pode
saber se será preciso fazer recomposição de APPs (Áreas de Preservação
Permanente) e de RL (Reserva Legal),
por exemplo, ou se possui excedente
de vegetação para negociar com outro
detentor de imóvel rural que tenha
déficit de vegetação para cumprir a lei,
por meio de servidão ambiental ou de
Cotas de Reserva Ambiental – CRA.
O cadastro é ainda um dos requisitos para que as APPs conservadas ou
em processo de recuperação possam
ser computadas no percentual de RL.
A própria averbação da reserva em
cartório deixa de ser cobrada uma vez
que o imóvel seja cadastrado, e esse
passa e ser o instrumento onde será
registrada a RL.
Para obter vários dos benef ícios do
Novo Código Florestal (reaplicados
na lei mineira), torna-se indispensável
a inscrição. Os futuros pedidos de
autorização para desmate também só
poderão ser atendidos caso o imóvel
esteja devidamente cadastrado. Para
obtenção de crédito rural, o registro
no CAR será solicitado e aceito como
documento válido.
Contudo, o período de inscrição
é de apenas um ano, contado de sua
implantação, prorrogável por mais

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural AR-MG

um. A ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, ainda não publicou
a implantação do CAR, mas a expectativa é de que isso seja feito até maio,
quando vence o prazo de dois anos
dado ao poder público para implantar
o PRA (Programa de Regularização
Ambiental).
As propriedades ou posses com área
de até quatro módulos fiscais poderão
ter suas inscrições feitas em qualquer
escritório do órgão ambiental em
Minas Gerais, ou por meio do apoio
de parceiros. Dessa forma, a costura
de parcerias por meio de sindicatos,
prefeituras e cooperativas torna-se
fundamental para que o produtor rural
possa cumprir essa obrigação legal e
fazer jus aos benef ícios da lei.

...

O CAR é uma via de mão
dupla: traz obrigações e
benefícios. Resta saber em
quanto tempo o poder público,
os técnicos e os parceiros
estarão capacitados e aptos
a atender à demanda colossal
de registro de propriedades
rurais no estado.

...
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