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banana do equador

Importação desagrada produtor
A abertura do mercado brasileiro gerou insatisfação nos representantes do setor, que por
anos tentaram barrar a entrada da fruta.
Caio Coimbra e Pierre Vilela

O

último passo burocrático
para a importação de
bananas do Equador foi dado. A
Instrução Normativa No 3, de 20
de março de 2014, que trata das
condições técnicas e sanitárias
para importação de banana
daquele país já está publicada no
Diário Oficial da União.
O Brasil é o quinto maior produtor mundial de banana e o segundo
maior consumidor no mundo. Em
2013, a produção nacional alcançou
6,9 milhões de toneladas. As exportações ficaram em torno de 100 mil
toneladas ou 1,4% da produção. Ou
seja, temos uma oferta equilibrada,
com poucos excedentes destinados
à exportação.
Segundo dados da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla
em inglês), o Equador, em 2012,
produziu 7 milhões de toneladas da
fruta. Mais de 80% foram destinados
ao mercado internacional, representando cerca de 30% do volume de
bananas comercializado no mundo
e US$ 3,6 bilhões em receitas para
o país.

JOGO DESEQUILIBRADO
A tradição e a capacidade dos exportadores que atuam no Equador serão suficientes para causar sérios problemas para os produtores brasileiros,
a partir do momento em que os importadores nacionais se organizarem para
receber o produto equatoriano.
A notícia da liberação do mercado
brasileiro para a banana do Equador,
por coincidência ou não, chega junto
com a da fusão de dois gigantes do comércio de frutas no mundo: a irlandesa
Fyffes e a Chiquita, americana. Ambas
têm a banana das Américas Central e
do Sul como principal produto comercializado.
A Fyffes é a marca mais antiga no
comércio de frutas do mundo, com
fundação em 1929. A receita da empresa com a venda de bananas alcança
€ 1,1 bilhão por ano, o que lhe confere
destaque entre as maiores empresas do
ramo no mundo. A Chiquita, fundada
em 1947, posiciona-se como a maior
comerciante de bananas no mercado
mundial, negócio que gera receita anual superior a US$ 3,0 bilhões.
A “ChiquitaFyffes”, resultado dessa
fusão, possuirá a fatia de 14% do mercado mundial da fruta, alcançando
US$ 4,6 bilhões em vendas por ano, e
contará com 32 mil pessoas no quadro
de funcionários.

A título de comparação, o valor
da produção brasileira de banana,
em 2012, foi estimado pelo IBGE em
R$ 4,4 bilhões ou cerca de US$ 2,2 bilhões, considerando a cotação média
do dólar naquele ano.

DECISÃO POLÍTICA
Os argumentos sanitários sempre
justificaram a proibição das importações daquela região. Em documento
da Embrapa, divulgado em agosto de
2013, foi relatada a presença do vírus
do mosaico das brácteas da bananeira
(BBrMV) no Equador, com potencial
de perdas que supera 40% da produção. Outro risco para a bananicultura
brasileira é o vírus do topo-em-leque
da bananeira (BBTV), entre outras
pragas existentes naquele país.
A liberação das importações
compreende uma política de vizinhança bastante questionável, sob
argumentos espúrios como equilíbrio
de comércio entre os países e controle
de preços internos. Na realidade,
faz parte de um contexto maior,
envolvendo nações com governos
alinhados ideologicamente, como
Equador, Bolívia e Venezuela. O pior
de acordos oriundos dessa política de
vizinhança, como o da banana, é que
sempre têm gerado sérios prejuízos
para o Brasil.
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café

Os efeitos da seca
Aline de Freitas Veloso
e Claudia Mara Oliveira

N

o início de 2014, a
Conab estimou que o
país colheria 50,15 milhões
de sacas de café. Uma safra
volumosa, todavia não tanto
quanto a prevista pelos
analistas no ano passado,
quando a aposta era chegar
a até 60 milhões de sacas.
Mas o que causou incômodo
entre entidades e cooperativas
rurais foi o levantamento do
IBGE divulgado em março,
que sinalizou 48,7 milhões de
sacas, afirmando que o intenso
veranico que atingiu a região
Centro-Sul do país este ano não
havia impactado a produção do
grão de arábica.
Em abril, novo levantamento do
Instituto estimou perdas de 5,7% na
produção mineira e 8,14% na produção nacional. Em desacordo com
os órgãos oficiais, estudos independentes indicaram queda na produção
entre 18% e 30%.
Contudo, a perda em volume –
que só poderá ser realmente contabilizada no beneficiamento – não é o
principal prejuízo. A qualidade é um
fator preocupante para esta safra. O
estresse hídrico impediu que muitos
produtores realizassem a segunda e
a terceira adubações no tempo certo,
o que pode acarretar uma safra de
qualidade inferior.

PRAGA
Não bastasse a estiagem prolongada em pleno período de granação
do fruto, os produtores enfrentam
também a broca-do-café. A praga
atinge o fruto perfurando a semente;
consome o miolo e causa perdas de
peso e tipo nos grãos. A incidência é
justamente no período de formação
dos grãos: entre novembro e março.
A infestação é um problema de
solução dif ícil, pois, apesar de o
governo ter liberado a utilização de
princípios ativos adequados, um
substituto eficiente do Endosulfan
– proibido em 2013 – ainda não foi
encontrado. Para o combate à broca-do-café, estão sendo difundidas
informações sobre controle biológico, que enfrenta obstáculos para a
produção em alta escala.
Também está sendo propagado
o uso de inseticida com o princípio
ativo Ciantraniliprole. Pesquisadores
afirmam que ele é considerado um
grande avanço para os cafeicultores,
uma vez que o índice de toxidade é
baixo. O que é bom, pois o produtor
deverá fazer o monitoramento do
cafezal, aplicando-o pelo método
de pulverização somente nas áreas
onde se verifica a infestação. Porém,
o produto ainda está em processo de
licenciamento e deve entrar no mercado apenas no fim deste ano, apesar
de ter o uso emergencial liberado
para a safra 2015. Faz-se necessário,
portanto, que o governo federal dê
mais celeridade nos registros dos
defensivos agrícolas.

CLIMA
Estudos fisiológicos das plantações de café indicam que, se não
houver chuvas abundantes até junho,

os danos à lavoura podem afetar as
safras de 2015/2016 e 2016/2017. Este
seria o prazo necessário para a recuperação da deficiência hídrica do solo
na maioria das regiões produtoras de
café do país.
Aferições climáticas começam
a indicar o aquecimento do oceano
Pacífico, o que aumenta a possibilidade de ocorrência do El Niño em
2015/16, interferindo diretamente na
produção da América Central. O fenômeno poderá aumentar a umidade
nas regiões produtoras. E com clima
quente e úmido, plantio adensado e
sombreado, além da maior suscetibilidade de doenças das variedades
cultivadas, haverá redução da produção da região.
Em Minas, as chuvas de abril
ocorreram dentro da média histórica.
Porém, o volume insuficiente de chuva no cinturão cafeeiro desde o início
do ano e a incerteza sobre o volume
da safra têm pressionado as cotações
na bolsa de Nova Iorque. Esses fatores
estão sustentando os preços, causando instabilidade nas cotações mesmo
neste início de colheita.

O MERCADO DAQUI PARA
A FRENTE
Para os produtores nacionais há
uma dualidade quanto às expectativas: por um lado, os preços de
mercado hoje podem ser considerados remuneradores para a parte
dos cafeicultores que tem custos de
produção abaixo do valor pago; por
outro, há incertezas quanto ao volume e qualidade da safra. Quando
volumes mais significativos forem
colhidos e as perdas (de volume e
qualidade) forem contabilizadas,
poderá haver espaço para um novo
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Nos últimos anos, mudanças de
executivos do governo federal
e previsões de produção
divergentes revelam a falta de
priorização e de planejamento
para o setor. Isso faz com que
problemas como escoamento
da safra, estratégias de
abertura de mercados,
pesquisa e crédito adequados
por meio do plano agrícola,
planos de renegociação de
débitos dos produtores, entre
outros pontos, sejam postos
em segundo plano.

preços médios nominais – Minas gerais (R$/sc)
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período de valorização das cotações.
Observa-se ainda que, como os
preços estiveram em queda desde
o início de 2012 até janeiro deste
ano, investimentos e tratos culturais
foram comprometidos na safra. Esse
conjunto de fatores fez com que o
preço da saca no mercado interno
chegasse a R$ 395 no fim de fevereiro
em praças mineiras.
Após a apresentação dos números
do IBGE, em março, houve estagnação de preços, sinalizando para o
mercado uma disponibilidade que
pode não existir nesta safra. Isso foi
revertido por pesquisas de consultorias independentes, que estimaram
um déficit global de café de 7,1 milhões de sacas, o que fez com que os
preços voltassem a subir, chegando a
R$ 445 na média de abril.
Em maio, com o início da colheita
e entrada de poucos agentes no mercado, os preços começaram a cair,
sendo praticados a R$ 440. Já existe
pressão feita por indicações de que
os prejuízos da seca à produção de
café no Brasil tenham sido menores
do que os esperados pelo mercado.
Mas, o setor produtivo ainda afirma
o contrário.
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Fonte: Faemg.

O QUE FAZER?
A alternativa para os produtores,
principalmente os que têm alto custo de produção combinados à qualidade do produto, é especializar-se
para atender a nichos de mercado.
Com isso, cafés especiais, comércio
justo e até mesmo fermentação
controlada do grão tem aumentado a rentabilidade para muitos
produtores.
Às vésperas de uma nova safra,
estoques de café devem ser avaliados criteriosamente, pois se os
preços de mercado estão remunerando o produtor, a manutenção
de estoques deve ser calculada. A
especulação quanto à melhora de
preços é tarefa de cooperativas
e órgãos que tenham condições
e instrumentos de mercado para
realizá-la; o produtor tem que se
preocupar com seu custo de produção e garantir sua renda.
Para os que têm interesse em
comercializar sua produção neste
início de safra, a recomendação é
que o façam arriscando o lucro e de
posse das informações necessárias

para tanto. A premissa é garantir,
nesta safra, recursos para tratos culturais e custos antes de se fazerem
outros investimentos.
As cooperativas, entretanto, possuem condições de praticar travas no
mercado futuro, pois quando os preços estão altos é o melhor momento
para isso. A previsão de preços futuros remunera mais e há maior disponibilidade de compradores.
Com a prevista queda de qualidade, melhores cafés tendem a
ter preços mais vantajosos. Cafeicultores que tenham condições de
produzir grãos de melhor qualidade
poderão ser beneficiados com a falta
de chuvas.
Financiamentos de longo prazo
têm que ser avaliados com cautela,
sendo uma combinação de condições de pagamento com a real
necessidade da lavoura. Associado a
isso, assistência técnica e de gestão
da propriedade não são custos que
podem ser facilmente dispensados,
dada a sua importância na sustentabilidade produtiva.
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semente pirata

Risco para a agropecuária
Caio Coimbra

Novas cultivares

uso de sementes piratas no
Brasil vem crescendo nos
últimos anos e constitui perigo
para a nossa agropecuária; não têm
controle de qualidade e não passam
por processo de certificação, fato
que coloca em risco a qualidade e
a produtividade da forrageira, bem
como toda a atividade agropecuária.

O Brasil é uma potência agrícola e
parte desse sucesso se deve às pesquisas
e ao desenvolvimento de variedades mais
produtivas e adaptadas às diversas regiões. O processo de obtenção de uma nova
cultivar é caro e demorado, podendo levar até 10 anos. As sementes de forrageiras piratas atrapalham o surgimento de
novas variedades, pois não remuneram
o trabalho de empresas do ramo e, consequentemente, desestimulam a pesquisa
e o desenvolvimento de variedades mais
produtivas.

Prejuízos

Legislação

Sementes certificadas para pastagens
representam em torno de 4% do custo de
produção por hectare. Já a pirata é um “barato que sai caro”. Além de não ter garantia
quanto à produtividade, pode disseminar
pragas como: nematóides, fungos, insetos.
E quando há caso de infestação, pode inviabilizar em médio e longo prazo o cultivo
de pastagem nas áreas onde foi plantada,
devido à necessidade de aplicar grandes
quantidades de defensivos agrícolas. O que
acarreta a elevação do custo de produção e
maior poluição ambiental, além de não se
obter o controle satisfatório da praga.
De acordo com levantamentos da
Unipasto (Associação para o Fomento à
Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras), a participação dos materiais “piratas”
no mercado pode chegar a 30%. Em cifras,
isto representa faturamento por volta de
R$ 1 bilhão.

Além do mais, o produtor que comercializa e/ou utiliza sementes piratas está
sujeito às penalidades da lei. Até a venda
de estoque comprado legalmente é proibida. O produtor pode reservar parte da
sua produção para o plantio da próxima
safra. Porém, em nenhuma hipótese poderá comercializar o que guardou como
sementes, pois essas serão consideradas
“sementes piratas”.
Para garantir que a semente tenha boa
procedência e esteja sendo adquirida de
fornecedor confiável, o produtor deve
observar se na embalagem estão impressos os seguintes itens: nome, CNPJ ou
CPF, endereço e número de inscrição no
Renasem do produtor de semente. Esta
simples atitude é essencial para proteger
sua produção e contribuir para o avanço e desenvolvimento da agropecuária
nacional.
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A formação de pastagens
deve ser feita com
“Sementes Certificadas”.
Elas passam por rigoroso
processo de qualidade,
desde a verificação
de sua origem até a
comercialização. Todas
as etapas de produção
são acompanhadas por
engenheiro agrônomo
credenciado pelo Mapa.
Ao final, estando em
conformidade com a Lei
de Sementes e Mudas,
é emitido o Termo de
Conformidade. Só então a
empresa responsável pela
certificação – credenciada
no Renasem (Registro
Nacional de Sementes
e Mudas) – emite o
Certificado de Sementes.
Todo esse processo garante
a qualidade, a sanidade
e a produtividade das
sementes, requisitos
essenciais para assegurar
uma pastagem bem
formada, sadia e com boa
produtividade.
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