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Perspectivas favoráveis
CAIO COIMBRA*

O clima também deve contribuir.
São esperados bons volumes de
precipitações até abril, o que pode
impactar positivamente na segunda
safra, atualmente estimada em 1,7
milhão de toneladas – volume 18%
maior que o colhido na segunda safra
do ano passado e que poderá superar
o previsto, dependendo do quanto
chover em maio e junho.
Apesar do cenário positivo, para
se ter uma previsão sobre o viés que
predominará no preço do milho é
necessário esperar até julho, quando
será possível avaliar de forma mais
precisa o desempenho da segunda
safra brasileira.
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s chuvas volumosas e
espaçadas trazidas pelo
El Niño devem colocar Minas
Gerais novamente no topo do
ranking brasileiro da primeira
safra de milho. Mesmo com
a perda de área cultivada, em
torno de 5%, principalmente
para a soja, a estimativa de
produção no estado para a
próxima safra é 6,8 milhões de
toneladas, segundo o IBGE.
A expectativa é de que a
produtividade ultrapasse em
5% a obtida na safra de verão
2014/15.

preço médio do milho (2015-2016)
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Fonte: Astec/ Faemg.

Mercado
Em Minas, estado com extensa produção pecuária, o preço do milho tem
assustado os produtores que o utilizam
para alimentação animal.
O valor médio da saca alcançou
R$ 40,00 e, em algumas regiões, ultrapassou esse patamar, aumentando
sensivelmente o custo de produção.
Em anos de normalidade econômica, o
início da colheita de verão faria o preço
da saca cair.
Também seria esperado que houvesse uma redução considerável nos
embarques entre fevereiro e junho, o
que aumentaria a oferta doméstica, diminuindo os preços. No entanto, outros
fatores estão contribuindo para que isso
não ocorra.
Os custos de produção, em geral,
estão mais elevados. A valorização do
dólar diante do real fez com que o preço dos insumos importados, tais como
fertilizantes, tivessem aumento superior
a 30%. Combustíveis, energia e salário

mínimo também subiram. Soma-se a
esse quadro de altas o baixo nível dos
estoques de passagem.

Preços estabilizados
A tendência é que, à medida que
a colheita avance, o preço da saca de
milho recue. No entanto, os preços que
eram praticados em Minas há um ano,
cerca de 50% menores que os atuais,
não devem se repetir no curto prazo. O
cenário econômico desfavorável e a insegurança de abastecimento devido aos
fatores climáticos levam o pecuarista a
ter de planejar muito bem a alimentação do rebanho. A preocupação generalizada sobre o abastecimento durará
até a colheita da safrinha, ou seja, até
meados do ano. Essa é a principal causa
para a manutenção dos preços do milho
em patamares elevados.
* Engenheiro agrônomo (UFV); practitioner em
Programação Neurolinguística (PNL); professor de
Introdução ao Agronegócio e Administração Rural
(Rede e-Tec Senar Minas), atua nos segmentos
de fruticultura, olericultura e grãos.
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café

Desafios para os mineiros
ANA CAROLINA ALVES GOMES*

produção mineira

A

O volume médio previsto pela
Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento) é de 27,7 milhões de
sacas, que, se alcançado, irá se igualar
ao recorde estadual registrado na safra
de 2013.
Porém, mesmo com expectativa de
produção elevada, a tendência para o
curto prazo é de que os preços se mantenham entre R$ 450 e R$ 500 por saca,
sustentados pelos estoques baixos e
registros recordes de exportação. Além
disso, estamos em plena entressafra,
com perspectivas de iniciar a colheita
em meados de abril/maio. Todos esses
fatores sustentam a cotação do café na
faixa citada.
O preço do café é instável, com
sensíveis alterações de acordo com as
mais diversas variáveis mercadológicas
(clima, safra, especulações, câmbio,
etc.). Nessa perspectiva, os produtores
devem estar preparados para entrada
de maior quantidade de produto no
mercado, fazendo a gestão de seus
custos e de sua comercialização.
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Historicamente, os preços da saca são menores
durante o período de colheita, que em geral ocorre
entre maio e agosto. Isso significa que quanto
maior a oferta do produto, menor o preço.

...

variação do preço – Café arábica
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expectativa para produção
de café em Minas Gerais
este ano é 24,4% superior à
de 2015. O clima favorável no
período de floração e pegamento
dos grãos, bem como a
bienalidade positiva em grande
parte das regiões produtoras do
estado são responsáveis pelas
boas perspectivas.
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Exportações – Minas gerais
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US$ 22 bilhões
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Fonte: SEAPA- MG/MDIC (2016).

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o Brasil bateu recorde de vendas em
2014 e 2015. Só no ano passado foram
embarcadas 37,12 milhões de sacas.
Esses resultados incentivaram investimentos em qualidade. De acordo
com o CeCafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), 24,8% dos
embarques entre janeiro e dezembro
de 2015 foram de cafés diferenciados,
volume 11,7% maior que o do ano
anterior.
Mas o ânimo foi revertido com
os primeiros números da entressafra.
O ano começou com um ritmo mais
lento. Os embarques de janeiro foram
13,4% menores do que em igual período de 2015, o que fez muitos produtores restringirem as negociações,
pensando nos custos de produção
desta safra e na expectativa de obter
maior lucratividade. O foco tem sido
contratos que ofereçam valores acima
de R$ 500 a saca.
Em Minas Gerais, mesmo com
queda de 0,25% do volume embarcado
em janeiro, o café passou a ser o principal produto da pauta de exportação,
passando o minério de ferro. Segundo
a Seapa (Secretaria de Estado de Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais), as receitas com vendas
externas caíram 31,93% de 2016 para
2015, mas o café garantiu a liderança
nas exportações, amparado pela rentabilidade ofertada pelo câmbio elevado.
Em janeiro, o café passou a responder por 20,2% do montante total gerado
– no ano passado era responsável por
19,9% – tendo como principais destinos a Alemanha (20,5%), os Estados
Unidos (19,4%), a Itália (11,9%) e o
Japão (9,7%).
Essa situação é positiva para o
agronegócio do café em Minas Gerais, uma vez que, ao entrar na safra
2016, as perspectivas são de aumento
no volume exportado e permanência
como principal produto do estado na
geração de receitas. Este status pode
ser benéfico ao produtor que tiver o
mercado externo como uma alternativa
comercial viável em suas negociações.

Contratempos
Além da decepção com os preços
do grão, os cafeicultores mineiros têm
enfrentado outras dificuldades para se
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recuperarem das consecutivas quedas
na produção. Uma delas é o controle
de pragas e doenças. Foram quase três
anos esperando a liberação para uso
de um princípio ativo que realmente
combatesse a broca do café.
Por deixar resíduos nos grãos, o
Endosulfan foi banido do mercado
pela Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) em 2013. Mas
nenhuma outra substância eficaz foi
registrada para substituí-lo, até recentemente. Com o empenho da CNA e da
FAEMG para agilizar o processo, foram aprovados os registros definitivos
do Benevia (DuPont), cujo o princípio
ativo é à base de ciantraniliprole, e o
Voliam Targo (Syngenta), feito com
clorantraniliprole.
Esses dois produtos poderão auxiliar no controle. E outros dois defensivos cujos ingredientes ativos são
metaflumizone e a combinação entre
bifentrina + acetamiprid estão na lista
de prioridades de registro do Mapa.
O esforço das entidades é para garantir condições de combate imediato
das pragas e para que os produtores
tenham cada vez mais alternativas de
controle. A variedade na oferta reduz
o custo dos produtos e a rotatividade
aumenta a eficácia do manejo, duas
consequências fundamentais para o
setor cafeeiro, uma vez que a broca-do-café é a segunda praga de maior
importância na cafeicultura.
O inseto prejudica a qualidade do
grão e reduz a produtividade da lavoura. O café beneficiado chega a perder
20% do peso e, uma vez brocado, o
grão é caracterizado como defeituoso
no momento da precificação. O período de controle da broca é geralmente
entre novembro e abril, época de enchimento dos grãos. Mas é importante
o monitoramento constante no campo,
seguido de acompanhamento técnico
na aplicação dos defensivos, fazendo
uso consciente dos produtos.
* Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Unioeste) e bacharel em Gestão do Agronegócio (UFV), coordenadora do Programa Café
+ Forte e professora de Administração Rural (Rede
e-Tec SENAR MINAS).
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aves e suínos

Despesas em alta
Wallisson Lara Fonseca*

O

custo de produção elevado
das granjas de aves e de
suínos é uma realidade que tende
a perdurar pelo menos até o final
do semestre. O maior desafio
dos produtores é adequar-se ao
aumento de preços dos principais
componentes da ração animal.

Em pleno período de colheita,
milho e soja sofreram rápido e imprevisível aumento de cotação. A alta foi
estimulada pelo câmbio, que favoreceu o poder de compra do mercado
externo. O milho atingiu patamares
recordes nas cotações nacionais, pois
as exportações consumiram mais de 33
milhões de toneladas nos últimos 12
meses, ajustando a oferta e a demanda
internamente.
O cenário de alta tende a se manter
até a confirmação dos números da 2ª
safra brasileira. Isso é o que mais incomoda os produtores, que também
têm que lidar com outros fatores como
elevações nos custos da mão de obra e
da energia elétrica.
O momento é de buscar alternativas
para driblar os prejuízos. No caso da
suinocultura, no início do ano, houve

aumento dos abates em decorrência
da elevação dos custos de produção e
estreitamento da margem líquida, o que
resultou em menor oferta por agora e
tem mitigado, relativamente, a queda
acentuada do preço pago ao produtor.

Exportações
Em contrapartida, o ano começou
com bons resultados: as exportações
mineiras de carne suína e de frango
aumentaram. No primeiro bimestre,
ambas tiveram variação positiva em
volume, se comparado ao mesmo período de 2015, 13,5% e 14,5% respectivamente.

Vantagem
O status sanitário nacional é um
fator extraordinário, pois os produtos
pecuários de alta qualidade e em quantidade que chegam à mesa do consumidor
tornam o Brasil competitivo, comparado aos demais players internacionais.
Um exemplo dessa vantagem competitiva foi o reconhecimento da OIE
(Organização Mundial da Saúde Animal) de que Minas Gerais é um estado
livre da peste suína clássica, juntamente
com outros 13 estados e o DF, o que é
ponto favorável à abertura de novos
mercados.
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Para a carne de frango há previsão
de aumento da demanda internacional.
Levantamento do Departamento de
Agricultura dos EUA (USDA) projeta
tendência de crescimento nas compras
dos grandes países importadores da
ordem de 30,31% até 2025, o equivalente a 11 milhões de toneladas
anuais. Se esta projeção se concretizar,
o Brasil poderá tirar proveito, mantendo a hegemonia mundial e, sobretudo,
ampliando novos mercados.

Perspectivas
Apesar das incertezas políticas e
econômicas nos mercados doméstico
e externo, o Brasil continua sendo um
dos principais players na produção de
alimentos, incluindo as várias fontes
de proteína animal. Portanto, diante
da atual conjuntura, os produtores
devem ter cautela nos investimentos,
uma vez que as margens tendem a se
manter estreitas, e aproveitar as oportunidades de exportar.

* Zootecnista (UFV), especialista em Bovinocultura Leiteira (Ufla), MBA em Gerenciamento de
Projetos (FGV), coordenador do Programa Balde
Cheio em Minas Gerais (FAEMG), professor de
Gestão da Produção e Logística para o Agronegócio e Finanças Aplicadas ao Agronegócio (Rede
e-Tec SENAR MINAS).
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