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cafeicultura

Volatilidade do mercado
valorização ocorreu principalmente
devido às perdas na produção capixaba,
estado com maior produção da espécie,
segundo informações do Incaper.
O clima no Brasil ainda deve influenciar por algum tempo o comportamento do mercado, pelo menos até
que as estimativas de produção estejam
alinhadas com a realidade. Há expectativa de que os preços do café possam
melhorar este ano, pois, mesmo que
as perspectivas de chuva se tornem
realidade, não será possível reverter as
perdas e, consequentemente, com menor oferta, os preços tendem a se elevar.

minimizando impactos
Uma alternativa para reduzir os
impactos da volatilidade do mercado
cafeeiro é o produtor se informar bem
e gerir os custos de sua lavoura. O
gerenciamento da oferta e dos custos
auxilia o produtor a escolher o melhor
momento para venda, tanto no mercado f ísico como no futuro.

variação de preço no mercado físico
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Até 27 de fevereiro, o vencimento maio/15 do café arábica na Bolsa
de Nova York (ICE Futures) havia
acumulado baixa de 2.415 pontos no
mês (-14,7%), caindo de US$ 1,64 por
libra-peso (R$ 642,72/sc - 1 dólar comercial em 3 de março = R$ 2,9) – última cotação de janeiro de 2015 – para
US$ 1,40 por libra-peso (R$ 548,45/sc).
As cotações foram pressionadas, em
parte, pela expectativa de chuva nas
regiões produtoras.
A ICE Futures segue a tendência
de baixa para os vencimentos pos-
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MERCADOS FUTUROS

Acompanhando os mercados futuros, a saca de café arábica (tipo 6,
bebida dura para melhor) teve desvalorização de R$ 13,43/sc (-3%) em relação à última cotação de janeiro/2015,
fechando fevereiro em R$ 432/sc.
Segundo o Cepea, produtores brasileiros estão retraídos, à espera de um
cenário favorável, isto é, com melhores
cotações.
Já o conilon teve variação positiva
de 0,68% em fevereiro, fechando em
R$ 290,92/sc, alta de R$ 1,96/sc, em
relação a 30 de janeiro de 2015. Essa
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Em grande parte das regiões cafeeiras, as chuvas de janeiro – época crítica
para o enchimento de grãos – foram
irregulares, regionalizadas, e abaixo da
média histórica. Contudo, os valores
praticados no mercado não refletiram a
realidade produtiva. Assim, os cafeicultores se sentem cada vez mais apreensivos e preocupados com a rentabilidade
da atividade.

MERCADO FÍSICO
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O

mercado de café começou
2015 atento ao clima nas
regiões produtoras brasileiras.
As incertezas em relação à safra
e ao resultado das ações para
minimizar os impactos da seca
na produção deixaram o mercado
instável no primeiro mês do
ano, com intensas oscilações, e
principalmente, baixas.

teriores a março. Como as cotações
em Nova York balizam os negócios
no mercado f ísico brasileiro, a BM&F
Bovespa acompanhou o movimento e
encerrou janeiro com queda acumulada de -12,31%, variando de US$ 208,70
a saca de 60 kg (R$ 615,87/sc) para
US$ 183 (R$ 540,03/sc), fechamento
para maio/15.
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Diagnósticos e perspectivas

Entretanto, mesmo com a oferta
reduzida, não deve haver valorização
expressiva do preço da arroba em
2015, pois as análises de mercado
apontam para o risco de estagnação
do consumo interno.
Isso significa que, para aproveitar o momento de bons preços do
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O ano passado o Brasil destacou-se no segmento de carne bovina. A
oferta reduzida de animais terminados somada às intensas demandas
interna e externa fizeram com que o
preço da arroba pago aos produtores
brasileiros atingisse patamar bastante
elevado. Na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, em dezembro
de 2014, o preço médio recebido
pelo pecuarista foi de R$ 140,00 por
arroba.
No mercado internacional, a seca
prolongada nos Estados Unidos,
maior produtor e consumidor mun-

A suinocultura iniciou o ano com
preços pagos ao produtor em bom
patamar: R$ 4,20/kg, em janeiro (valores praticados em Minas Gerais)
– alta de 7,96% no acumulado dos
últimos 12 meses. A tendência é que
se mantenham os bons resultados de
2014, a depender, principalmente, da
situação econômica do Brasil.
O ano passado foi um ano positivo
apesar da queda de 4% no volume
exportado. As vendas de menores
quantidades foram compensadas por
preços mais altos. A receita cambial subiu 16,9% (US$ 1,6 bilhão) se
comparada a 2013, devido ao restabelecimento dos preços no mercado
internacional e ao ajuste da oferta à
demanda no mercado interno.
O segmento também se beneficiou com os embargos da Rússia à

...

fev

Bovinos

Suínos

A variação do preço médio do
bezerro de reposição entre
fev-14 e fev-15 foi de 43,5%.

–

O mercado externo também requer atenção aos desdobramentos
do cenário econômico. A princípio as
perspectivas são boas. As excelentes
condições sanitárias e de biossegurança do Brasil e a desvalorização
cambial, que deve manter-se estável
este ano, são fatores fundamentais
para fomentar nossas exportações,
mas a demanda precisa ser mantida.

bezerro, o pecuarista deve ver sua
propriedade como uma empresa
rural e administrá-la como tal. Não
pode deixar de reverter o aumento
da renda em investimentos em tecnologias sustentáveis e estratégicas que
aumentem a competitividade de seu
negócio, vislumbrando uma margem
vantajosa e, consequentemente, uma
taxa de retorno atrativa.
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O

s pecuaristas conquistaram
bons resultados em 2014.
Atividades como bovinocultura
de corte e de leite, suinocultura
e avicultura apresentaram
números satisfatórios. Mas este
ano começou demandando
atenção dos produtores
com o comportamento do
mercado interno. Consultorias
alertam sobre a possibilidade
de o país entrar em recessão
econômica, realidade que
afetaria diretamente a procura da
população por proteína animal.

dial de carne bovina, reduziu a produção em 5% em comparação com 2013,
favorecendo o produto brasileiro. As
nossas exportações também foram
beneficiadas com o ritmo lento dos
demais players internacionais na
ampliação de sua produção, uma
tendência que tem sido registrada já
há alguns anos.
Para este ano, a previsão é de que
a oferta de animais para abate permaneça restrita. Ainda há escassez
de animais para reposição, que se
agrava com a inclinação dos criadores
à retenção de fêmeas para incrementar a renda, uma vez que os bezerros
seguem com preços em alta.

Saca de milho

WALLISSON LARA FONSECA
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Aves
A oferta restrita de carne bovina
e a atração que o mercado externo
está exercendo sobre a suinocultura
desenham um 2015 favorável para o
segmento de aves. Para entender o
porquê das boas expectativas basta
analisar o passado recente. 2014 começou com foco na recuperação de
preços e terminou com saldo positivo
devido à conquista de equilíbrio entre
oferta, demanda e remuneração da
cadeia.
Um dos favorecimentos foram
as safras recorde de grãos aqui e
nos Estados Unidos, que garantiram
melhor margem operacional à indústria. Houve também recuperação
das vendas externas, com aumento
de 3 pontos percentuais. O resultado
manteve o Brasil como líder nas exportações, com vendas de 4,1 milhões
de toneladas de carne de frango.
A China foi um dos colaboradores
importantes para o resultado prof ícuo. Em 2014, habilitou cinco novas
plantas frigoríficas no Brasil, totalizando 29. Outro ponto que chamou a
atenção foi a abertura de novos mercados com consumo pujante: Japão,
Angola, Emirados Árabes Unidos e
Filipinas.

preços médios nominais recebidos pelos produtores de leite
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importação de alimentos dos EUA e
da União Europeia. A decisão russa
não só aumentou a demanda pela
carne brasileira como possibilitou
a abertura de novos frigoríficos no
país, ampliando de 4 para 12 o total
de plantas em operação.
Outro fator que favoreceu a suinocultura foi o alto preço da carne
bovina no mercado interno. A substituição dos produtos de bovinos
pelos de suínos manteve o consumo
per capita na casa de 14,63 kg anuais
em 2014.
Ao longo deste ano, as exportações devem continuar sendo a prioridade dos produtores. A perspectiva
é de que o mercado externo continue
sendo favorável para as carnes suínas
brasileiras, tanto no que se refere
à clientela, principalmente russa,
quanto no que se refere ao câmbio.

–––– 2015

Fonte: Cepea – Elaboração Astec Faemg.

O comportamento do mercado
interno foi outro fator positivo:
produção e consumo per capita
cresceram 2,8%, em relação a 2013.
A média de consumo chegou a 43 kg
por pessoa e a perspectiva é de que
continue aumentando este ano até
chegar a 45 kg, como reflexo do preço
alto da carne bovina.
Este ano também é esperado um
acréscimo considerável nas exportações. Há oito frigoríficos aguardando
para serem habilitados a exportar
para a China. Houve também a efetiva abertura do mercado paquistanês,
país com 170 milhões de habitantes,
que confirma o Brasil como maior
produtor e exportador de carne de
frango halal.

Leite
Embalados pelo bom resultado,
pecuaristas ofertaram volumes crescentes de leite em 2014, em torno
de 4,6% mais. O aumento foi fruto
de investimentos estimulados pelos
preços recebidos em 2013. Porém, o
consumo não acompanhou o vigor
da oferta.
Consequentemente, as indústrias
“desaceleraram” a captação, alegando
estoques abarrotados. Esse comportamento provocou sucessivas quedas
nos valores recebidos pelos pecuaristas, principalmente a partir do
segundo semestre de 2014.

Em contrapartida, no ano passado, as exportações aumentaram 94%
e, concomitantemente, as importações se reduziram. Os embarques
com volumes vultosos atenuaram a
queda nos preços do litro do leite.
Assim, 2015 começou com estoques altos e recuo nos preços pagos
aos produtores. Este ano deve ser encarado com uma boa dose de cautela,
pois espera-se pequeno crescimento
da economia brasileira, com alta de
juros e dólar valorizado, o que encarece os insumos. Ou seja, é provável que
a produção e o consumo de lácteos
mantenham-se estáveis ou com ligeiro aumento, podendo alcançar até 3%.
Já as importações devem permanecer em baixa, devido à taxa cambial
desfavorável e ao preço do leite em pó
em ascensão no mercado externo. De
acordo com o último leilão da GDT —
Global Dairy Trade, realizado em 17
de fevereiro, a variação foi de 13,7%,
e o valor, US$ 3,272/tonelada.
Enfim, para o pecuarista continuar
na condução de bons negócios este
ano, deve ter um bom planejamento.
É necessário manter a rédea curta
para os custos operacionais efetivos
e estar atento aos mercados
interno e externo. Contudo não
pode deixar de lado investimentos
como melhoria na qualidade do
leite; intensificação da produção,
alimentação e sanidade do rebanho.
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grãos

Novas tecnologias
CAIO CÉSAR COIMBRA

O

agronegócio é destaque na
economia nacional. Manter
e ampliar essa relevância depende
do desenvolvimento constante
de novas tecnologias. Cientistas
no Brasil e no mundo estão
buscando soluções inovadoras
para aumentar o desempenho das
culturas mais importantes para a
alimentação humana.

Um dos campos fundamentais de
pesquisa para a obtenção de maior
produtividade é a engenharia genética.
Cultivares como o milho tolerante à
lagarta-do-cartucho e a soja resistente
a herbicida são exemplos de inovações
bem-sucedidas. Além dessas, pesquisas para modificar a estrutura genética
de espécies de plantas para que possam
apresentar melhor produtividade em
situações adversas, como clima quente
e baixa pluviosidade, estão em andamento.

Inovações genéticas
Pesquisadores da Embrapa Soja em
parceria com o governo japonês estão
trabalhando para aumentar a resistência da soja a longos períodos de seca.
O projeto consiste em introduzir um
gene da família da mostarda na soja.
A pesquisa já comprovou a eficácia

da modificação genética, mas não há
previsão de quando a nova semente
chegará ao mercado.
Nos Estados Unidos cientistas desenvolveram uma variedade de trigo
geneticamente modificada capaz de
tolerar altas temperaturas. Diversas espécies de plantas de clima quente foram
estudadas na tentativa de se encontrar
um gene que poderia ser adicionado
ao DNA do cereal. O arroz foi uma das
plantas testadas, mas foi na uva que
os pesquisadores encontraram o gene
que rendeu bom resultado. Quando
introduzido no cereal, verificou-se uma
produtividade até 35% maior.
Nas variedades tradicionais de
trigo, a fase de desenvolvimento dos
grãos é a mais sensível à temperatura — o ideal é entre 15° C e 18° C. O
cereal transgênico desenvolvido pela
Universidade de Kansas mostrou bom
desempenho mesmo em temperaturas
entre 29° C e 32° C. O próximo passo
no desenvolvimento da variedade é
o cruzamento com espécies com boa
produtividade.

Trigo tropical do cerrado
No Brasil também há pesquisas para
o melhoramento do trigo. O foco tem
sido o aumento da produção em regiões
não tradicionais de plantio, como o
Cerrado, com o objetivo de disponibilizar uma nova cultura para a terceira
safra. Problemas de produtividade são
os principais empecilhos, devido à necessidade de temperaturas mais baixas
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na fase de desenvolvimento do grão.
Estima-se que atualmente o trigo
ocupe apenas 5% da área cultivada
nesse ambiente e que o potencial de
cultivo seja de 2 milhões de hectares.
Este ano, a situação pode começar a
deslanchar. A Embrapa Trigo deve
lançar cultivares que alcançaram produtividade de 10.000 kg/ha nos ensaios.
Em condições de campo, é esperado
que a produtividade seja de 8.000 kg/
ha, cerca de 270 sacas/ha. Também se
espera alta qualidade do cereal para a
panificação.
A expansão da produção no Cerrado pode reduzir a dependência dos
mercados fornecedores em até 50%,
diminuindo, inclusive a importação do
trigo. Com o aumento de produção o
governo poderá acabar com as políticas
de incentivo à importação de trigo de
outros países.
Outro ponto essencial para o sucesso do trigo tropical do cerrado é o
apoio do governo federal ao programa
e também da iniciativa privada. Para
viabilizar a produção é necessário que
os moinhos existentes nas regiões optem pela compra do cereal produzido
nas redondezas.
O fomento à produção nacional
traz desenvolvimento local e grande
economia ao país. Além dos impactos
positivos na balança comercial, o trigo
do Cerrado aumentaria a geração de
empregos, o recolhimento de impostos e garantiria a segurança alimentar
nacional.
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