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grãos

Safra 2014/15
CAIO CÉSAR COIMBRA

A

safra mundial 2014/15
caminha para ser recorde. As
boas condições das lavouras nos
Estados Unidos, após quatro anos
consecutivos sofrendo quebras de
safra devido aos efeitos climáticos
negativos, e a previsão de colheita
farta na América do Sul prometem
abastecer os estoques mundiais de
milho e soja.

As reservas mundiais finais de soja
foram estimadas em 85,31 milhões de
toneladas, volume 26,87% maior que
o da safra 2013/2014 e o maior já registrado na série histórica. O estoque
final de milho terá incremento de 16,8
milhões de toneladas, chegando a 189,9
milhões, segundo o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). Em contrapartida a essa pujança,
há tendência de queda dos preços dos
grãos. Devido à grande oferta, o produtor tem que se precaver em relação às
possibilidades de comercialização e aos
preços praticados no mercado.

Safra “Gorda”
As previsões climáticas para os
maiores produtores – Estados Unidos,
Brasil e Argentina, responsáveis por
mais de 80% de toda a soja colhida no
mundo – é extremamente favorável. O
USDA estima que a safra mundial seja
recorde: 304,79 milhões de toneladas

de soja em grãos, 7,39% mais que a safra
anterior. A estimativa é que os americanos ultrapassem a casa dos 100 milhões
de toneladas colhidas. Já o Brasil deve
alcançar a marca de 91 milhões de toneladas e a Argentina deverá permanecer
com 54 milhões.
A China, maior importador mundial, será responsável por 66,44% de
todas as importações, com aumento
previsto de 5,8% em relação à safra
passada. Tal aumento corresponde a
4 milhões de toneladas importadas a
mais se comparado à 2013/14.
A safra americana de milho também
será volumosa. Segundo o USDA, 365,6
milhões de toneladas serão colhidas. A
barreira das 360 milhões de toneladas
poderia ter sido rompida nos últimos
quatro anos. Entretanto, efeitos adversos do clima impediram que isso
acontecesse.
No Brasil, mesmo com o volume de
soja elevado, a margem de lucro é superior à do milho. Os valores de comercialização da oleaginosa dão maior segurança ao produtor. Como consequência, a área de plantio de milho deverá
ser reduzida. Preterido em favor da soja
na primeira safra, a estimativa de redução da área plantada do cereal poderá
ser de 7,55%, segundo a Conab. Com
isso, a produção do “milho de verão”
é avaliada em torno de 30 milhões de
toneladas.
Para o milho segunda safra, também
é prevista uma redução na produção
final. Isso ocorre devido aos preços praticados atualmente no mercado interno
brasileiro, além de se tratar de uma

safra com maiores riscos climáticos.
Sendo assim, com a queda de até 9%
na produção do milho segunda safra,
a projeção final para 2014/15 é entre
71,8 e 74,9 milhões de toneladas, significando redução entre 4,66% e 8,59%
em relação à safra 2013/14.
A China continuará com participação discreta no mercado do milho, pois
tem estoques elevados. Com a seca que
atingiu a região da Mongólia, o USDA
reduziu a estimativa de produção em
5 milhões de toneladas. Seu estoque
passou de 80 milhões de toneladas para
77 milhões.

Considerações Finais
O cenário para a próxima safra
de grãos exige cuidados do produtor.
As decisões para o cultivo devem ser
tomadas mediante planejamento e
cautela. É necessário que os produtores planejem bem a época de compra
de insumos; façam os tratos culturais de maneira correta utilizando o
M.I.P – Manejo Integrado de Pragas,
e comercializem bem a sua safra, para
que tenham segurança em relação ao
preço recebido. A recomendação é que
a comercialização da safra não seja realizada somente após a colheita, pois os
produtores estariam sujeitos a preços
mais baixos no mercado, e sim durante
todo o ano. Acordos com compradores
e a comercialização na Bolsa e Mercado
Futuro são opções para garantir preços
melhores para a produção. Contudo, as
precauções e cuidados cabíveis são de
extrema importância para o cultivo da
próxima safra.
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suinocultura

Momento de recuperação
WALLISSON LARA FONSECA

Exportações

A

Nos últimos meses a retração na
oferta de suínos por parte dos Estados Unidos ganhou força, devido a
problemas sanitários. O fato é muito
relevante, uma vez que aquele país é o
principal exportador mundial. Soma-se a isso o aparecimento da Rússia
como potencial comprador de volumes consideráveis de suínos do Brasil.
Em agosto, os russos cancelaram as
importações de carne bovina, suína
e de aves da Austrália, do Canadá e
dos Estados Unidos em retaliação
às sanções que impuseram pelo seu
envolvimento no conflito, ainda em
curso, na Ucrânia.
As exportações de carne suína
de janeiro a agosto deste ano estão
favoráveis para o Brasil no que se

refere à receita. A variação é positiva
em 10,27%, se comparada ao mesmo
período de 2013.
Mantendo-se este cenário, principalmente continuando a procura
russa por alimentos, a estimativa é
de que os embarques de carne suína
brasileira crescerão em torno de 10%
no próximo ano.
Nos gráficos a seguir, nota-se queda de 7,08% no volume das exportações no acumulado de 2014, se comparado ao mesmo período de 2013.
Contrariando o revés no decréscimo
dos volumes embarcados, as receitas
tiveram um aumento, totalizando
US$ 980.618, o que corresponde à valorização do preço médio de 18,67%
na tonelada da carcaça suína.
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(*) Volume exportado nos primeiros oito dias úteis de outubro.
Fonte: ABPA.
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Em 2013, apesar da modesta recuperação, foi possível observar, ainda,
certa restrição na oferta de suínos
acabados.
Já a conjuntura atual, com demanda firme e preços remuneradores,
está proporcionando real recuperação para a suinocultura brasileira.
O fato é que a junção de fatores fez
com que se formasse um contexto
positivo, dif ícil de ser visto no setor.
A melhor notícia é que há expectativa
de que esta fase se mantenha em 2015.
O momento favorável tem relação direta com a queda dos custos
de produção. As estimativas da safra
mundial de grãos têm favorecido a
recuperação dos estoques globais,
resultando na diminuição dos custos
da suinocultura.
Atualmente é possível comprar
24,3 sacas de milho com a venda de um suíno com 100 quilos
de peso vivo. No mesmo período do
ano passado um animal com esse
peso valia 16,8 sacas de milho.

janeiro

nalisando o passado
recente vê-se o quão
diferente o cenário atual
está de 2012. Naquele ano,
os suinocultores viram
sua capacidade produtiva
adicional estagnar e
até retroceder. Uma
crise surgiu, levando à
diminuição dos plantéis de
suínos em Minas Gerais e
no restante do país.
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receita das exportações brasileiras de carne suína
(em US$ mil)

Perspectivas
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(*) Receita das exportações nos primeiros oito dias úteis de outubro.
Fonte: ABPA.

Substituição
O cenário positivo para a suinocultura também ganhou contribuição
de carnes concorrentes. Em vários
mercados há uma correlação forte
entre os preços das carnes bovina e
suína e a demanda. Especialmente no
mercado norte-americano, quando
o preço da carne bovina sobe aumenta a procura pela carne suína e

vice-versa. Atualmente há uma menor oferta de carne bovina no mundo, sustentando o valor da arroba
em patamares elevados inclusive no
Brasil e Estados Unidos, com preços
alcançando recorde histórico. Esta
conjuntura tende a permanecer nos
próximos meses, pois o ciclo de produção dos bovinos é maior que o dos
suínos.
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Fonte: ABPA.
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O Brasil deve tirar proveito
deste momento benéfico para
consolidar a demanda russa, o
que pode ocorrer por meio da
celebração de acordo comercial
com o país. O governo não pode
perder a oportunidade de acelerar
as negociações, pois não há
previsão para o fim dos embargos
da União Europeia. É fato que o fim
das barreiras impostas pelo bloco
minará as exportações brasileiras,
uma vez que há forte dependência
de produtos e de serviços entre
europeus e russos, além da pressão
econômica de ambos os lados.
Diante desse prognóstico, o
produtor pode se animar com a
conjuntura favorável do momento,
mas não deve abandonar a cautela.
A tendência a investir na expansão
das granjas é natural. Mas, como
a decisão de fazer o investimento
é individual e pode ser tomada
por vários produtores, não se deve
esquecer que expansões muito
agressivas aumentam a oferta e,
consequentemente, provocam
baixa nos preços.
Enfim, o alinhamento de todos
esses fatores mercadológicos é
muito difícil de ocorrer, portanto,
o suinocultor brasileiro pode
tirar proveito deste momento
excepcional e se capitalizar com
o preço físico recebido pelo
seu produto. A conjuntura é de
crescimento para a suinocultura
brasileira, mas deve ser vivida com
moderação.
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cana-de-açúcar

Crise no setor sucroenergético
e ANA CAROLINA ALVES GOMES

A

safra 2014/15 de cana-deaçúcar enfrenta diversos
problemas relacionados à
produção e à cadeia produtiva. A
estiagem e as altas temperaturas
observadas no final de 2013 e ao
longo de 2014 comprometeram
o desenvolvimento da lavoura,
reduzindo a produtividade no
campo. O tempo seco também
favoreceu queimadas (criminosas
e/ou acidentais), a antecipação
da colheita e reduziu a
concentração de ATR (Açúcares
Totais Recuperáveis) nas plantas
e, consequentemente, em seus
produtos.

elevação do preço pago ao produtor (veja
figura).
Além dos problemas climáticos,
outros fatores vêm prejudicando o setor
produtivo: a política de preços da gasolina e o endividamento das usinas.
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Fonte: IEA / USP (2014).

MINAS GERAIS

CRISE NO SETOR

De acordo com os dados da segunda
estimativa da Conab, a safra mineira terá
números negativos de produção e de produtividade em relação à anterior, apesar
do aumento da área plantada em 2,7%
(800,91 mil ha). A produtividade, devido
aos fenômenos climáticos, já apresenta
queda de 4,6%, reduzindo a estimativa de
produção para 59.540,5 mil toneladas, 2%
menos do que no período anterior.
Esses resultados demonstram que há
menor quantidade de cana disponível, o
que, pela regra do mercado, iniciou uma

A política de preços para a gasolina,
que nos últimos anos sofreu correções
abaixo da inflação, afeta diretamente a
competitividade do etanol de cana-de-açúcar, fazendo com que ficasse mais
caro abastecer os carros com o combustível renovável.
No momento em que é necessário
repensar as decisões e políticas de consumo, em benef ício de uma economia
de baixo carbono, o fomento ao setor
de combustíveis fósseis é um passo na
contramão. Nos últimos anos, a questão
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das emissões está sendo tratada como
fundamental para a luta contra as mudanças climáticas, mas o governo brasileiro
vem dificultando a própria existência do
combustível limpo e renovável.
Outro ponto a se destacar é o endividamento do setor, que passou de
R$ 3,5 bilhões, em 2000, para R$ 68 bilhões, em 2014. Houve necessidade de
investimentos na renovação dos canaviais, ampliação da capacidade produtiva
e cumprimento de legislação referente
ao impedimento de queima do canavial
para colheita manual. Uma consequência
desse cenário para Minas foi a redução
do número de usinas. Desde 2008, oito
unidades interromperam a atividade, gerando desemprego e queda na produção.

POTENCIAIS SOLUÇÕES
Foi entregue à Assembleia Legislativa
de Minas Gerais uma proposta para redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços)
sobre o etanol hidratado de 19% para
15%, visando a ampliar o mercado consumidor no estado.
Em âmbito federal é necessário estabelecer uma diretriz de longo prazo
para a matriz brasileira de combustíveis.
Nesse sentido, a tramitação da Lei Federal 13.033, que prevê o aumento para
até 27,5% na mistura de etanol anidro na
gasolina, deve ter mais celeridade, pois
possibilitará o aumento da demanda por
etanol e, consequentemente, da competitividade da cadeia produtiva.
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