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>> economia

Inflação, juros e dólar em alta. E agora?
Ou seja, seguindo a lógica econômica
brasileira, não havia fundamentos suficientes
para os juros caírem de 12,5% ao ano, em
julho de 2011, para 7,25%, em outubro de
2012 – nível histórico mais baixo. Muito menos para sua manutenção em 7,25% até abril
deste ano.

PIERRE SANTOS VILELA
Multiplicam-se os artigos e debates sobre o momento delicado – para alguns, crítico – pelo qual passa a economia brasileira.
De fato, o problema é complexo e desatar o
nó dependerá de medidas pouco populares,
nada fáceis de serem tomadas no atual cenário social e pré-eleitoral.
A inflação acima da meta incentiva o Banco Central a reagir com aumento da taxa básica de juros: a Selic. A falta de fôlego do PIB
(Produto Interno Bruto) deve ser acentuada
pelas altas da inflação e dos juros. Soma-se
a isso a recuperação gradual da economia
norte-americana, que gera confiança e induz
o banco central de lá a arrefecer medidas de
injeção local de dólares, valorizando a moeda
em relação aos demais países, principalmente os emergentes.

INFLAÇÃO
A escalada dos índices inflacionários no
país – desconsiderando fatores sazonais –
pode ser em parte explicada pelo crescimento do consumo interno e pelo encarecimento
de serviços, lastreado pela elevação justa e
acelerada, mas sem as devidas análises de
consequências, do salário mínimo.
A inflação em alta corrói a capacidade de
compra, que já vinha sendo degradada pelo
crescimento do endividamento das famílias.
De acordo com o Banco Central, o nível de
endividamento registrou o patamar recorde
de 44,2% em abril deste ano. Em janeiro de
2005 era de 18,4% e no início de 2008, 30%.
Excluindo o crédito imobiliário, o endividamento das famílias em abril ficou em 30,5%,
o dobro do registrado no início da série histórica, em 2005, quando somava 15,2%. O
comprometimento mensal da renda com pagamento de empréstimos a instituições finan-

DÓLAR

ceiras registrou, em abril deste ano, 21,54%. Em
2005, estava em 15,61%.
O endividamento foi favorecido pela política
“anticrise”, deflagrada em 2009, para aumentar a
oferta de crédito e, consequentemente, o consumo, e sustentar as taxas de crescimento do país.
Política cujos efeitos vêm sendo gradativamente anulados pelo aumento do endividamento e,
mais recentemente, da inflação.

JUROS
A adiada, mas inevitável, elevação dos juros
básicos da economia foi iniciada apenas no segundo trimestre. Na realidade, o governo e sua
ingerência não declarada sobre o Banco Central
promoveram o caminho inverso do esperado
desde meados de 2011: inflação em alta e juros
rapidamente decrescentes.
A inflação oficial, medida pelo IPCA, saiu de
um patamar abaixo do centro da meta (4,31%),
em 2009, para 6,5%, em 2011, quando atingiu
o teto da meta. Depois, recuou um pouco em
2012, para 5,84%. Nos doze meses até junho
deste ano acumula alta de 6,7%.

O dólar vai a reboque da melhoria dos indicadores econômicos nos Estados Unidos,
além da promessa de redução da injeção de
dinheiro e aumento dos juros básicos da economia, o que atrai capital. Soma-se a isso a
crescente desconfiança em relação à capacidade do governo brasileiro de fazer a economia nacional voltar aos trilhos, freando a entrada de capitais aqui. Isso significa que, não
havendo novidades nessas duas direções – e
pelo que parece não haverá – o dólar seguirá
pressionado.
Resta ao governo subir juros e retirar barreiras, como o IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras), para atrair o dólar especulativo
nas aplicações financeiras e baratear o financiamento externo, além de liberar as reservas
cambiais, duramente construídas com os superávits do agronegócio na balança comercial
brasileira, para tentar estabilizar a moeda em
algum ponto, ainda não muito claro.
Vimos, portanto, que a complexa seara
econômica tem imbricadas inter-relações entre os vários fatores, dos quais nos limitamos
a discutir, superficialmente, apenas três. A instabilidade dificulta o planejamento e a clareza
nas decisões. Mas, para o governo, perplexo
e perdido com este cenário social e econômico, a saída foi centrar-se na reforma política
e um pretenso plebiscito, problema menor do
país neste momento, para desviar a atenção
da imprensa e da população da questão mais
grave: a economia.
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>> plano safra 2013/2014

Mais crédito para a agropecuária
ALINE DE FREITAS VELOSO

O novo PAP (Plano Agrícola e Pecuário)
traz ganhos muito importantes para a agropecuária brasileira, como aumento de recursos e redução de juros. Novidades como a
criação de uma Agência Nacional de Assistência Técnica e os avanços nas questões de
defesa, seguro e estocagem são de excepcional valor.
Mudanças que garantem limites de créditos maiores e melhores condições no enquadramento de médios e pequenos produtores indicam que as medidas estruturantes
tomadas pelo governo para a safra 2013/14
devem melhorar o atendimento aos produtores mineiros.
Aos poucos, a agricultura brasileira começa a se posicionar no competitivo e globalizado mundo do agronegócio, modificando
as condições internas, que há muito vinham
sendo relegadas em favor de outros interesses públicos. Todavia, ainda há muito trabalho a fazer para o desenvolvimento desse
setor que representa 35% do PIB do país.

Características das linhas de financiamento
Custeio

Ampliação do limite de contratação de R$ 800 mil
para R$ 1 milhão

Investimento

Os limites de financiamento subiram de R$ 300 mil
para R$ 350 mil.

Comercialização

Ampliação do limite de contratação de
R$ 1,6 milhão para R$ 2 milhões.

PRONAMP

Disponibilidade de R$ 13,2 bilhões e ampliação do
limite de contratação de custeio para R$ 600 mil
e de investimento para R$ 350 mil. Os juros caíram
de 5,5% para 4,5%. O contrato de custeio pode
ser ampliado em até 45%, dependendo das
condições de contratação ou de uso de
determinadas práticas agropecuárias.

PROGRAMA ABC

Para financiar tecnologias que aumentam a 		
produtividade com menor impacto ambiental, o
volume de recursos saltou de R$ 3,4 bilhões para
R$ 4,5 bilhões. Os juros, agora, são da ordem de
4,5% ao ano.

COOPERATIVISMO

Volume de recursos de R$ 5,3 bilhões para
PRODECOOP e PROCAP-AGRO, com juros de
3,5% até 6,5% a.a., dependendo do objetivo do
financiamento.

IRRIGAÇÃO

Disponibilidade de R$ 400 milhões a juros de
3,5% a.a. e prazo de pagamento de até 15 anos.

CRÉDITO RURAL
O PAP tem R$ 136 bilhões para financiar
a safra 2013/14. O valor é 18% maior que
o do ano-safra anterior. Do total disponibilizado, R$ 97,6 bilhões serão destinados às
atividades de custeio e comercialização e os
R$ 38,4 bilhões restantes serão alocados em
investimentos.
A oferta de recursos para a safra que
começou em 1º de julho terá R$ 115,6 bilhões com taxas de juros controladas, que
em média serão de 5,5% ao ano. Importante
salientar que algumas modalidades específicas terão juros menores, como a aquisição
de máquinas agrícolas, irrigação e estruturas
de armazenagem (3,5% a.a.), o PRONAMP
– Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (4,5% a.a.) e o Programa ABC –
Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (5% a.a.).
Veja no quadro as principais características
dos programas.

Programa Inovagro R$ 1 bilhão para investimentos em tecnologias
inovadoras definidas pela EMBRAPA e pelo MAPA
para as propriedades rurais, a juros de 3,5% a.a.
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A irrigação é um dos destaques
do PAP 2013/14. Serão
disponibilizados R$ 400
milhões, a juros de 3,5% a.a.

ARMAZENAGEM
A FAO (Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação) recomenda
que os países tenham capacidade de armazenagem equivalente ao volume de sua produção mais 20%. No Brasil, de acordo com
levantamento da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), a capacidade de
armazenagem da safra é deficiente em 32,3
milhões de toneladas de grãos. Portanto, é
necessária a viabilização de linha de crédito
para novos investimentos no país.
A ampliação da capacidade de armazenagem é fundamental para a gestão da produção, pois permite, entre outras ações, que
o produtor decida pelo melhor momento para
escoar seu produto e que o faça de forma
ordenada e quando perceber que será mais
rentável. Consequentemente, evita filas de
caminhões com destino aos portos e a diminuição de diversos outros problemas, como
o custo do frete.
Com o objetivo de reduzir esse déficit, o
governo anunciou que, nos próximos anos,
disponibilizará R$ 25 bilhões para a construção de armazéns privados e melhoria dos
armazéns públicos da Conab. O investimento
na estrutura pública será de R$ 500 milhões
e dobrará a capacidade da Companhia. Provavelmente, a partir do crédito ofertado, no
curto prazo já serão vistos retornos na logística da safra no país.

DEFESA AGROPECUÁRIA
E EXTENSÃO RURAL

SEGURO RURAL
Uma das principais novidades do plano é
o aumento da subvenção ao prêmio do seguro
rural, que contará com R$ 700 milhões. Esse
valor é 75% maior que o previsto no Plano
Trienal do Seguro Rural para o ano de 2013
(R$ 400 milhões). O setor produtivo espera
que não haja contingenciamento desses recursos, como nos anos anteriores, para que
a área segurada no Brasil aumente dos atuais
5,2 milhões de hectares para pelo menos 10
milhões.
Para se ter uma ideia, o valor bruto da produção agrícola em 2012 foi de R$ 380,8 bilhões
e apenas 2,3% estava segurado, de acordo
com relatório do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Os outros 97%
estavam sem nenhum tipo de cobertura.
Assim, faz-se necessário o apoio do governo para a preservação da renda dos produtores
brasileiros, assegurando estabilidade e continuação do Programa Nacional de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural e, por conseguinte,
da produção agrícola no país.

A ampliação da
capacidade de
armazenagem é
fundamental para a
gestão da produção.

Há muita expectativa dos pecuaristas
quanto à modernização dos Laboratórios
Nacionais Agropecuários e à consolidação do Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (SISBI-POA),
divulgados pelo governo federal. Essas
medidas proporcionarão diagnósticos mais
rápidos e precisos. Além disso, a tipificação
de carcaças bovinas garantirá mais controle e ganhos para o produtor, ao buscar o
aumento de qualidade e a padronização da
carne.
Os produtores também aguardam a
criação da Agência Nacional de Extensão
Rural. Esse é um marco significativo para
o aumento da produção, da produtividade
e do bem-estar do produtor brasileiro, a
partir do acompanhamento sistemático de
técnicos e extensionistas.

AGRICULTURA
FAMILIAR
O Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) terá R$
21 bilhões para custeio e investimentos na
propriedade rural. Os juros serão de 0,5%
a 2% ao ano para investimentos e até 3,5%
ao ano para custeio.
O limite de enquadramento no programa foi ampliado. De acordo com o PAP, a
unidade familiar com renda de até R$ 360
mil no último ano poderá contratar o crédito para investir na produção. Também aumentaram os limites de financiamento para
o custeio, que passaram de R$ 80 mil para
R$ 100 mil, com taxa de juro menor que a
praticada na safra passada: 3,5%.
Outra mudança foi nas linhas de investimento: os produtores rurais poderão
pleitear até R$ 150 mil por operação. Nas
atividades que necessitam de maior mobilização de recursos, como a suinocultura,
a avicultura e a fruticultura, o valor para o
investimento passou a ser de R$ 300 mil.
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>> avicultura

Crescimento e mercado
externo são destaques
WALLISSON LARA FONSECA

A avicultura brasileira tem apresentado altos
índices de crescimento e conquistado os mais
exigentes mercados. Fatores como qualidade,
sanidade e preço contribuíram para aperfeiçoar
a produtividade no setor e fazer o país chegar
ao posto de terceiro produtor mundial e líder na
exportação da carne de frango, alcançando 150
países. A expectativa é a de que, nos próximos
anos, a produção brasileira supra 44,5% da demanda mundial.
Neste cenário, Minas Gerais desponta com
força, ocupando o quinto lugar na produção nacional de frangos (9%), e o segundo lugar na produção de ovos (11,7%).
No caminho trilhado até aqui estão investimentos em modernização, atenção ao manejo e
sanidade, melhoramento genético e integração
entre a indústria e os avicultores. Esse conjunto
de fatores tem contribuído para a qualidade e redução de custos.

Mercado externo
No acumulado de janeiro a junho de 2013,
as exportações mineiras de frango somaram
US$ 206 milhões, valor 12% superior ao mesmo
período do ano passado. Já o volume exportado,
104,6 mil toneladas, apresentou recuo de 0,05%,
o que demonstra a melhora dos preços no exterior. Os principais importadores da carne avícola
brasileira são Rússia, União Europeia, Japão, Arábia Saudita e México.
Um dado interessante é que, do total das exportações brasileiras em 2012 (US$ 243 bilhões),

o agronegócio respondeu por US$ 105 bilhões
(39,92%) e a avicultura, especificamente, por
US$ 8,04 bilhões, ou seja, 3% do total das exportações do país.
Outro ponto está relacionado ao modo
como a carne avícola é exportada. Em 2012,
34% da carne seguiu inteira, 59% em cortes
e 7% processada. Ou seja, existem oportunidades para o Brasil estender sua produção e
buscar agregação de valor, o que certamente
resultará em incremento de renda.
No contexto das exportações, deve-se considerar também a valorização do dólar. A alta
da moeda norte-americana, apesar de impactar
negativamente as dívidas em dólar, vem beneficiando os exportadores. E este é um movimento
que promete ser duradouro devido à recuperação da economia dos Estados Unidos.
A grande vantagem brasileira está na produtividade. Com o crescimento de nossa produção
e aumento da eficiência, o Brasil se torna cada
vez mais competitivo, fornecendo produtos a
preços acessíveis.

Os números da FAO (Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura) mostram
que a demanda de carne de aves para 2021 terá
incremento de 22%. Ou seja, o consumo per capita seguirá aumentando, especialmente nos países
em desenvolvimento, onde o acesso às carnes
está abaixo das médias mundiais e há tendência
de aumento da renda. A estimativa para 2050 é
que a população mundial chegue a 9,3 bilhões de
habitantes e que converta sua renda adicional em
alimentos.

Consumo

Desafios

O mercado interno também é positivo para
a avicultura. Da produção nacional de carne de
frango, 69% são consumidas no próprio país.
E as projeções revelam crescimento deste mercado. Em 2012, o consumo per capita no Brasil
fechou em 45 quilos.
Já no âmbito mundial, dos 33,7 kg per
capita de carnes consumidos em 2012, 35%
são representadas pelas carnes avícolas (11,9
kg essencialmente de carne de frango).

Apesar do cenário favorável, o avicultor ainda
sofre com as deficiências de infraestrutura. Ferrovias, rodovias, portos e aeroportos precários
e ineficientes colocam o Brasil no 107º lugar no
ranking global de Qualidade da Infraestrutura (dados do World Economic Forum). Some-se a isso o
elevado custo de energia elétrica, a falta de mão
de obra qualificada e os custos de produção. São
estes os principais gargalos do setor avícola que
desafiam os produtores.

Perspectivas
Para 2013 a expectativa é de mais crescimento na produção avícola brasileira (1,5%). O mesmo
pode-se dizer de países como Estados Unidos
(2,4%) e China (2,6%).
Espera-se, ainda, uma recuperação dos estoques mundiais de milho, resultante das safras satisfatórias que estão previstas, o que fará com que
os preços se mantenham estáveis até 2015. O valor do farelo da soja também deve ser puxado para
baixo, em consequência de uma safra promissora.
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