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>> GRÃOS

Atingimos o limite?
Minas Gerais esgotou suas fronteiras agrícolas: não tem áreas a serem desbravadas, que
poderiam ser convertidas em agricultura. Cerca
de um terço do território é coberto por vegetação nativa. O novo Código Florestal determina
a recuperação de áreas atualmente ocupadas
pela produção agrícola, principalmente nas
chamadas APPs (Áreas de Preservação Permanente). Cidades e outras ocupações, como
mineração, hidrelétricas e rodovias, continuarão a demandar mais área, também reduzindo
o espaço agrícola.
A participação média da safra de grãos do
estado, em relação à brasileira, vem caindo
constantemente, apesar de a produção continuar crescendo. Na década de 1970, os grãos
mineiros representavam 9% do total nacional.
Nos anos 1980 essa participação foi de 8,6%,
caindo nas décadas de 1990 e 2000 para 8,4%
e 7,6%, respectivamente. Nas três primeiras
safras desta década recuamos para 6,8%.

PIERRE SANTOS VILELA

As estimativas apontam, ainda sem os
números definitivos de trigo, milho e sorgo segunda safra e feijão segunda e terceira safras,
que os produtores mineiros caminham para a
colheita de 11,8 milhões de toneladas de grãos
em 2013, inferior as 12,2 milhões de toneladas
obtidas no ano anterior. O clima conturbado
neste verão justifica a queda. Mas, a pergunta que fica é: chegamos ao teto ou podemos
crescer mais?
Mesmo com a produtividade acima da média nacional, a participação do estado na safra
brasileira de grãos é decrescente. A produção
mineira vem perdendo a relevância diante da
capacidade de expansão dos estados do
centro-oeste, principalmente. Ampliar a competitividade do estado requer investimentos em
tecnologias para recuperação de áreas degradadas e aumento da produtividade.

Tal desempenho é amenizado pelos
bons números da produtividade média das
lavouras, sempre superior à nacional. Nos
anos 2000, por exemplo, a produtividade
mineira teve um salto, saindo dos 2.055
kg/ha, registrados na década anterior, para
3.100 kg/ha, ou seja, 50,9% a mais. No
mesmo período, a média nacional subiu
35,6%. Mesmo com as perdas, devemos
registrar 4.000 kg/ha este ano, enquanto o
Brasil, com nova safra recorde, ficará abaixo
dos 3.500 kg/ha.
Neste contexto, as alternativas para
aumento da oferta de grãos em Minas residem no reaproveitamento de áreas hoje
degradadas ou com baixa utilização, por
exemplo, dedicadas à pecuária extensiva,
ou mais investimentos em tecnologias capazes de auxiliar os produtores a superar
um desafio crescente: produzir mais em
menor espaço.

Evolução da safra mineira de grãos (em mil toneladas)
Fonte: Conab.
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>> SUINOCULTURA
Exportação

Preços em queda

Em 2012, a Ucrânia importou
quase 140 mil toneladas de carne
suína brasileira. Só em março de
2013, as vendas para o país se
retraíram 17,9%, em comparação
com o mesmo mês do ano passado, caindo de 40,6 mil toneladas
para 32,7 mil. A receita também
recuou. De acordo com dados da
Abipecs (Associação Brasileira da
Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína), houve queda
de 13,3%, em relação a março de
2012.
Os três principais importadores, em 2012, foram Ucrânia
(138.666 t), Rússia (127.071 t)
e Hong Kong (124.702 t). Minas
Gerais foi o quinto maior exportador de carne suína no Brasil,
com 41.527 toneladas. As vendas
internacionais seguiam como fator positivo para a suinocultura e
apresentavam bom ritmo também
neste ano, até o anúncio do embargo. Agora, o setor teme ter que
enfrentar novamente dificuldades
no escoamento do excedente de
oferta.

Dentre as reivindicações constam:

WALLISSON LARA FONSECA

• a introdução de medidas que garantam
insumos à atividade, principalmente milho,
no Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014;

Suinocultores de todo o Brasil aguardam
resposta das reivindicações que a ABCS (Associação Brasileira de Criadores de Suínos)
entregou ao Mapa (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento). O atendimento
das demandas é fundamental para evitar que
o setor volte a entrar em crise. No ano passado, a alta dos insumos elevou os custos de
produção que passaram a superar a receita. A
recuperação veio com o aumento da demanda interna – provocada pelas festas de fim de
ano – combinada à redução da oferta devido
ao abate de matrizes no auge da crise, o que
aumentou a cotação para mais de R$ 4,00 por
quilo, em janeiro.
A nova ameaça, ao contrário da crise passada, é externa. A Ucrânia, principal importador
da carne suína brasileira, fechou seu mercado
para o produto no final de março, provocando
a queda dos preços. A princípio as reivindicações tinham o propósito de permitir que o setor
recuperasse o fôlego após um ano difícil. Com
a mudança de cenário, se tornaram essenciais
para evitar um novo colapso.

• inclusão da carne suína na Política de
Garantia de Preços Mínimos;
• renegociação das dívidas dos
suinocultores;
• potencialização do Programa Nacional da
Sanidade Suídea;
• apoio à aprovação dos projetos de lei
de integração e a regulamentação da
liberação de recursos públicos para novos
investimentos em suinocultura.

Cenário
No primeiro bimestre deste ano, a
carne suína registrou boas cotações.
Mas, o embargo ucraniano desencadeou a retração dos preços. A atividade também tem tido influência da
queda nos custos de produção, que é
positiva, mas anulada pela diminuição
da exportação.

Exportação de carne suína (em mil toneladas)
Fonte: Abipecs – Elaboração: Astec.
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Relação de troca

Cotação

Perspectivas

A nova conjuntura é a soma da
diminuição das exportações brasileiras e do aumento de produção,
estimulado pela alta dos preços no
início do ano e pela redução dos
custos devido à pujante safra de
grãos. Os preços recuaram tanto
para suíno vivo quanto no atacado,
com pressão mais acentuada no fim
de março e na primeira semana de
abril.

Na segunda semana de abril os preços praticados no
estado recuaram 15%. A tendência é que as retrações
continuem nas próximas semanas. Ao longo do primeiro
bimestre de 2013, o número de animais abatidos no Brasil
cresceu 8,8%, em relação a igual período do ano passado.
Em Minas o preço médio nominal recebido pelo produtor para o quilo do suíno vivo era R$ 3,13 até meados de
abril. Em relação aos valores praticados em março, a queda
foi de 15,2%. Na comparação com abril do ano passado,
quando o suíno vivo era negociado a R$ 2,55, houve uma
elevação de 22,7%. Preços menores foram registrados em
todas as regiões produtoras do país.

A tendência é que o segundo trimestre continue complicado para o produtor,
com o mercado brasileiro ainda sob os
efeitos do embargo ucraniano e com a
oferta de suínos terminados maior que a
demanda. O fator positivo está na expectativa de que os preços permaneçam acima dos níveis de 2012, pois podem ser
compensados por uma maior disciplina
da indústria na definição das escalas de
abate e pela recente abertura do mercado norte-americano.

8,4

Relação de troca: kg do suíno / kg do milho
Fonte: Abipecs, Assemg, Astec. – Elaboração: Astec.
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* Cotação: 18/abril – Fonte: Astec.
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>> etanol

Tecnologia é a solução
CLAUDIA MARA OLIVEIRA

A atual conjuntura desestimula a produção de etanol. Os preços não compensam para produtores nem para consumidores. As usinas se voltam para a
produção de açúcar, que não tem mercado
para sustentar toda a indústria. A melhor
aposta da cadeia sucroalcooleira é investir
em tecnologia para reduzir custos e aumentar a competitividade.

Açúcar
Etanol

Produção brasileira de açúcar e etanol (em milhões de toneladas)
Fonte: Conab.
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Os preços da gasolina e do óleo diesel
subiram 6,6% e 5,4%, respectivamente,
em janeiro. O aumento só não foi maior
por temor à pressão inflacionária que causaria. Mas, o mercado espera novas altas,
como efeito colateral da política de estabilização de preços adotada pela Petrobras
nos últimos anos. Mesmo assim, na maioria dos estados o valor do litro de etanol
nas bombas é superior a 70% do preço
da gasolina, desestimulando o consumo.
De acordo com dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada), a cotação, em São Paulo, do
etanol na indústria era de R$ 1,289 por litro e do açúcar cristal R$ 44,00 por saca
de 50 kg em meados de abril.
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A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento)
divulgou recentemente o primeiro relatório da safra de
cana 2013/14, prevendo que a produção de açúcar
chegará a 43,56 milhões de toneladas, volume 13,51%
maior do que o da última safra, e a de etanol será de
25,77 bilhões de litros, incremento de 8,99%. Destaca-se, que o aumento da produção do biocombustível
está diretamente relacionado à elevação do percentual
na gasolina, a partir de maio.
Nas últimas seis safras houve aproximação das produções, devido à baixa competitividade do etanol e aos
bons preços do açúcar.

A primeira usina de etanol celulósico
em escala comercial será inaugurada em
Alagoas, no próximo ano. O etanol de
segunda geração será feito a partir do
bagaço, resíduos e palha da cana. Porém, essa alternativa ainda tem alto custo
de produção e requer a continuação dos
investimentos e pesquisas para torná-la
competitiva. A expectativa é que este
novo etanol atinja um nível representativo
no mercado por volta de 2020. Mas até
lá, é preciso lidar com a realidade.
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