Cenário internacional aponta para possível recessão mundial, baseada no esfriamento das
atividades industriais, podendo se alastrar para os demais setores da economia. Prevê-se
mês de outubro decisivo, com reunião do FED, data limite do Brexit, eleições argentinas e
reabertura das tratativas entre EUA e China. As decisões poderão gerar reações
generalizadas de protecionismo.
No Brasil, executivo e legislativo atuam em suas searas e tem conduzido as reformas
necessárias ao país e para o equilíbrio econômico, baseado na inflação baixa e estável e
aplicando a queda dos juros. Tenta-se, com isso, melhorar o ambiente econômico e retomar
o crescimento – ainda que ele se apresente, por enquanto, moderado.
Com foco no início do período de plantio da nova safra de grãos, em meio à disponibilização
dos recursos do PAP 2019/2020, e mesmo diante da taxa de câmbio que impacta os custos
de produção, o setor produtivo analisa as previsões climatológicas. Segundo o MAPA, a
expectativa é de novo recorde de produção no ciclo, se confirmadas as previsões
meteorológicas, com mais intensidade das chuvas em dezembro.

Cenário internacional pressionado gera interferência nas expectativas
internas no Brasil e influência do clima cria expectativa de nova safra
recorde no ciclo 2019/2020
No âmbito internacional, os indicadores econômicos têm apontado para
aprofundamento e esfriamento das atividades industriais, afetando a mais
países. Nesse sentido, as sondagens apontam, até o momento, que poderiam
haver prejuízos para outros setores econômicos, levando a uma recessão
mundial.
Nesse sentido, vislumbra-se que o mês de outubro poderá ser decisivo para a
economia global, especialmente pela retomada das conversações entre China e
EUA – e expectativa de que o presidente norte-americano operacionalize
elevação tributária sobre os produtos daquele país, mesmo com indícios de
possível processo de impeachment.
Outros eventos esperados no décimo mês do ano são referentes ao primeiro
turno das eleições argentinas (dia 27); a reunião de política monetária do FED
(dia 30) e a data limite do Brexit (dia 31). Todos esses são pontos a serem
considerados como riscos externos, que podem levar uma reação generalizada
de protecionismo entre os países.
BRASIL
Já, no Brasil, importante considerar o trabalho – em suas reais funções e com
independência de poderes – do legislativo e executivo em nível nacional. Estão
avançando as reformas, especialmente a previdenciária, com visão mais
genuína do que é preciso para o país avançar. E por outro lado, o Governo tem
empreendido ações para manter equilíbrio macroeconômico, baseado em
INFORMATIVO MERCADO AGROPECUÁRIO – Setembro /2019
TERMO DE COOPERAÇÃO SENAR-MG/INAES Nº 006/2018

inflação baixa e estável, buscando equilíbrio das contas públicas e baixando os
juros.
A última reunião do COPOM, realizada em 31 de julho, operou queda na taxa de
juros real, atingindo o patamar de 5,5% menor indicador histórico. (Gráfico 1).
Especialistas apontam que apesar desta política de redução da SELIC – desde
outubro de 2016, quando a estava em 14,25% - as reduções ainda não geraram
resultado esperado até o momento. O mercado brasileiro veio reagindo
timidamente. Ainda assim, há entendimento generalizado de que esta é uma
expectativa que precisa ser mantida, dada a necessidade de necessidade de
elevação do consumo e dos investimentos.
Gráfico 1 – Evolução da taxa básica de juros no Brasil – percentuais e linha
de tendência – outubro/2016 a setembro/2019

Fonte: BACEN (2019).

A queda consecutiva da taxa de juros no Brasil beneficia o setor produtivo e a
agregação de valor. Num sentido, balizou os pedidos do setor agropecuário para
Plano Agrícola e Pecuário 2019/2020, vis a vis ao anúncio da redução dos
recursos subsidiados pelo Governo, ampliando o funding por meio de captações
com Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) a taxas de juros livres. Isso
possibilita a ampliação dos investimentos no setor.
Por outro lado, para aqueles produtores que necessitam, emergencialmente, de
medida de renegociação dos seus contratos de crédito rural, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atendeu a pedido de seus
INFORMATIVO MERCADO AGROPECUÁRIO – Setembro /2019
TERMO DE COOPERAÇÃO SENAR-MG/INAES Nº 006/2018

representantes e editou a Circular 41/2019, possibilitando a recomposição dos
débitos e utilizando como Referencial de Custo Financeiro a taxa SELIC. Assim
sendo, o custo da operação ao produtor pode ficar mais baixo com a queda o
indicador.
As notas divulgadas no Boletim Focus/Banco Central do Brasil (BACEN), de 30
de setembro, conforme tabela 1, indicaram que a mediana das expectativas do
mercado para a taxa básica de juros recuou de 5,00% para 4,75% ao final de
2019 e manutenção de 5% ao final de 2020. Outros especialistas indicam que o
BACEN empreenderá ações para diminuir a taxa para 4,5% ainda em 2019,
iniciando processo de normalização da política monetária somente em 2021.
Desse modo, possibilitaria o crescimento do PIB do país – 1% em 2019 e 2,3%
em 2020, sem pressão inflacionaria – expectativa de IPCA em 3,75% em 2019
e 2020.
Tabela 1 – Expectativa da taxa básica de juros e da inflação

Fonte: Boletim FOCUS, Banco Central do Brasil (2019).

Na tônica do equilíbrio macroeconômico brasileiro, em curso dadas as iniciativas
das reformas e da redução das taxa de juros, discussões no 18º Seminário de
Diamantina, realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
(CEDEPLAR) da UFMG, afirmaram que o crescimento acontecerá com o
aumento da produtividade da economia, baseada na criação de condições para
a alocação eficiente dos fatores de produção nos setores da economia; na
reforma do ambiente de negócios, especialmente com a reforma tributária –
reduzindo ou eliminando regimes especiais onerosos para as empresas; maior
segurança jurídica; e melhorias no mercado de crédito – considerando o
lastreamento de garantias para pequenas e médias empresas.
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SAFRA 2019/2020 E METEOROLOGIA
Em meio à disponibilização dos recursos do PAP 2019/2020, e mesmo diante da
taxa de câmbio que impacta os custos de produção, o setor produtivo se prepara
para a nova safra de grãos.
No início de setembro, as previsões delineadas pela Administração Oceânica e
Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), órgão americano de
meteorologia e oceanografia, indicaram a previsão de neutralidade climática
durante o período úmido - primavera e verão - brasileiro. Nesse sentido, destacase que, até o momento, não havia indicação do aparecimento dos fenômenos El
Niño ou La Niña. A indicação foi de que a água Oceano Pacífico terá leves
variações de temperatura, conforme pode ser observado na Figura 1, ficando
mais baixa na primavera e mais quente no próximo verão.
Figura 1 – Tendência da temperatura da superfície do Oceano Pacífico - por
trimestres.

Fonte: NOAA (2019).

As indicações dos especialistas é de que, com o início da primavera, a
distribuição das chuvas seja irregular e que o calor seja intenso nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Previsões publicadas pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas
(ECMRF, sigla em inglês), em agosto, estimou em seus modelos climatológicos
a previsão para o início da primavera no Brasil, indicando a evolução e
intensidade das precipitações totais nos meses de setembro, outubro e
novembro 2019, como pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2 – Estimativa da anomalia de precipitação total – meses setembrooutubro-novembro 2019.

Fonte: European Centre for Medium Range Weather Forecasts

No mesmo sentido, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indica
suas previsões para o período “outubro-novembro-dezembro 2019”, como pode
ser observado na Figura 3, indicando maior probabilidade de chuvas na categoria
acima da faixa normal climatológica (colocação azul do mapa) sobre a Região
Sul e sul da Região Sudeste. Ou seja, chuvas mais intensas e com maior volume
nessas localidades.
Já, na faixa central das regiões Sudeste e Nordeste, assim como nos estados do
Pará, Goiás, interior da Bahia e norte de Tocantins, destacadas nas cores
amarelas na Figura 3, indicam que acumulados de chuva abaixo da faixa normal
é prevista como a mais provável de ocorrência. Nas demais regiões do país a
previsão indica comportamento climatológico com igual probabilidade de
ocorrência de precipitação para as três categorias.
Destaca-se que durante o trimestre OND ocorre o início da estação chuvosa nas
regiões Sudeste e Centro-Oeste. O INPE indicou, ainda que, em relação à
temperatura do ar próximo à superfície, a previsão indica maior probabilidade de
ocorrência de valores entre as faixas normal à acima da normal climatológica
para todo país. Ou seja, temperaturas médias mais altas no período.
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Figura 3 – Probabilidade de ocorrência de chuvas no período outubronovembro-dezembro 2019

Fonte: INPE (2019).

No início de outubro, com o término do vazio sanitário da soja, os estados do
Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais já estão
liberados para iniciar o plantio. No entanto, verifica-se que os produtores pelo
país aguardam pelo período de regularização das precipitações para iniciar de
fato a semeadura.
Na Figura 4, destaca-se o mapa de umidade do solo no Brasil, indicando que as
chuvas dos últimos dias de setembro aliviaram a estiagem em áreas do Brasil
central, ainda que o cenário seja bastante irregular. As chuvas que ocorreram
levaram a floradas nas regiões cafeeiras de Minas Gerais e São Paulo e
agricultores e analistas avaliam que uma floração mais generalizada nas
principais áreas produtoras do Brasil ainda está para ocorrer, e só então será
possível determinar o potencial da safra 2020 do país.
INFORMATIVO MERCADO AGROPECUÁRIO – Setembro /2019
TERMO DE COOPERAÇÃO SENAR-MG/INAES Nº 006/2018

Figura 4 - Mapa de precipitação acumulada no período 23 a 28 de setembro
de 2019 – Brasil

Fonte: Inmet.

De acordo com o centro de previsão da NOAA, no período de 30 de setembro
até 08 de outubro, o mapa de previsão estendida mostra chuvas sobre a maior
parte do país, mas com os maiores volumes no Norte, Leste do Centro-Oeste,
Sul e partes do Sudeste.
No período de 08 até 16 de outubro, as chuvas devem seguir sobre a maior parte
do país, mas já diminuem em determinadas áreas em comparação com o
período anterior, principalmente na região Nordeste. Indica, ainda que os
maiores acumulados nesses dias ficarão concentrados sobre áreas da região
Norte do país, pontos do Sul e do Sudeste brasileiro. Na Figura 5 pode ser
verificado o mapa com a tendência de precipitação acumulada para o período de
30 de setembro até 16 de outubro.
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Figura 5 - Mapa de tendência de precipitação acumulada no período 30 de
setembro a 16 de outubro de 2019 – Brasil

Fonte: National Centers for Environmental Prediction/NOAA

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) somente em
dezembro, as simulações mostram um mês realmente chuvoso, especialmente
no Sudeste. Com isso, a decisão de plantio das lavouras, especialmente nessa
região, poderá ser empreendida mais tardiamente ou ainda com a utilização de
materiais precoces, aproveitando a janela de chuvas prevista.
Segundo o MAPA, a expectativa é de novo recorde de produção no ciclo, se
confirmadas as previsões meteorológicas. Destaca-se que na safra 2018/19 de
grãos e oleaginosas a produção foi de 242,1 milhões de toneladas, considerando
o crescimento das colheitas de milho e algodão e redução da safra de soja por
conta de seca em determinadas regiões, conforme relatório da Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB).
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