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Sobe e desce dos grãos
CAIO CÉSAR COIMBRA

A

safra mundial de soja em
2013/14 alcançou 283,8
milhões de toneladas. Já os
estoques mundiais representam
67,2 milhões de toneladas.
No caso do milho, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), o estoque no mundo aumentará, ao
final da atual safra, chegando a 182,62 milhões
de toneladas.

Próxima Safra
A tendência da safra mundial 2014/15 é
de aumento na produção da soja e do milho.
A oleaginosa deve alcançar 299,8 milhões
de toneladas, enquanto os estoques devem
atingir 82,9 milhões. Para o milho, também é
esperado aumento da produção. Há expectativa de safra recorde em alguns dos maiores
produtores mundiais dos grãos, aumentando
a estimativa de produção.
Nos Estados Unidos, líder em soja e milho,
calcula-se que sejam colhidas 98,9 milhões de
toneladas e 354 milhões, respectivamente. O
Brasil, segundo maior produtor mundial de
soja, contribuirá com 91 milhões de toneladas,
segundo o USDA.
Com a sinalização de cenário positivo para
a safra mundial de soja 2014/15, a tendência
é de queda do preço da commodity. Com
relação ao milho, 98% das compras da China,
em 2012, e 91%, em 2013, foram feitas dos
Estados Unidos. Tamanha dependência começa a incomodar os chineses. Como maior
consumidor mundial, teme déficit nos próximos anos por causa do aumento da demanda

das indústrias de gado e processadoras
de alimentos. Para mudar este panorama,
China e Brasil firmaram pacto fitossanitário
em novembro de 2013, a fim de aumentar a
comercialização da gramínea entre as duas
nações. As exportações brasileiras de milho
para a China devem estabilizar os preços
aqui, reduzindo ameaça de queda, devido
à grande produção esperada ano que vem.

Brasil
A atual safra de soja brasileira está estimada em 86 milhões de toneladas, segundo
levantamento publicado em junho pela
Conab. O cenário, que apontava o Brasil
como conquistando o posto de maior produtor mundial de soja, não se concretizou,
devido à seca severa durante o ciclo da
cultura nas principais regiões produtoras.
O Mato Grosso, maior produtor, chegou
a 26,3 milhões de toneladas, seguido pelo
Paraná, 14,7 milhões, e Rio Grande do
Sul, 13 milhões. Minas Gerais foi o sétimo
colocado, com 3,29 milhões de toneladas,
segundo levantamento de junho do IBGE.
Já o milho registrou, em 2013/14, 77,9
milhões de toneladas contra 81,3 milhões
da safra passada. Nesse período ocorreu
forte recuperação da produção de segunda
safra, que reduziu as estimativas de baixa.
Os maiores produtores brasileiros do cereal
foram Mato Grosso, com 17,1 milhões de
toneladas, e o Paraná, 15,2 milhões. Minas
Gerais alcançou o quinto lugar, produzindo
6,9 milhões.

Minas
A soja foi campeã em área plantada no
estado na safra 2013/14. O preço se manteve
firme em 2013, resultando em estímulo ao

plantio. A região noroeste foi a maior produtora do estado, com 1,3 milhão de toneladas,
seguido pelo Triângulo, 1,04 milhão, e Alto
Paranaíba com 0,68 milhão. As três regiões
produziram 92% da soja colhida no estado.
Os principais municípios produtores foram
Unaí, 375 mil toneladas, Paracatu, 270 mil, e
Uberaba, 238 mil. Quanto ao milho, o IBGE-GCEA estima queda de 6,53% em relação
à safra 2012/13. No estado, a gramínea repetiu o cenário brasileiro: aumento da produção da safrinha, ficando em 1,2 milhão de
toneladas. Das 6,9 milhões produzidas em
Minas, o Alto Paranaíba liderou com 1,54
milhão. O noroeste ficou em segundo, com
1,38 milhão de toneladas, seguido pelo Triângulo, 1,26, e pela região sul, 1,2 milhão. Os
municípios de Uberaba, 377,5 mil, e Unaí,
316,8 mil toneladas, foram os destaques.

Clima
Apesar de os fatores climáticos terem
prejudicado o desenvolvimento da soja, o
plantio em larga escala de soja precoce – que
não foi afetada pela escassez de chuvas em
janeiro – ajudou o país a alcançar a produção recorde de 86 milhões de toneladas. A
previsão, antes da forte seca de janeiro, era
90 milhões. Contudo, o plantio de milho foi
afetado. Com a seca castigando as principais
regiões de cultivo, os produtores, receosos
de perdas, reduziram o uso da área ou simplesmente deixaram de plantar. Apesar disso, as chuvas de abril a junho favoreceram a
safrinha, evitando queda acentuada da safra
2013/14. Para a próxima, o fenômeno El
Niño deverá favorecer a produção de grãos.
São aguardadas boas colheitas de milho e de
soja e pode ser que sejam recordes. O revés
é que o preço deve cair devido à grande
produção.
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plano safra 2014/15

Fomento para a agropecuária
ALINE DE FREITAS VELOSO

E

m 1o de julho entrou
em vigência o novo PAP
(Plano Agrícola e Pecuário)
brasileiro. A versão deste ano
traz ganhos muito importantes
para a agropecuária nacional,
como o aumento de recursos
– 14,7% mais que o plano
anterior. No ciclo 2014/15
serão disponibilizados
R$ 156,1 bilhões em
custeio, investimento e
comercialização de produtos
agropecuários.
O documento traz também incentivos para eliminar gargalos há muito
identificados pelo setor produtivo:
infraestrutura, estocagem, logística,
irrigação e inovação. Além disso, dá
atenção especial ao desenvolvimento sustentável, que já é praticado
em todo o território nacional pelo
produtor, mas que agora vem fundamentado na transferência da Política
Nacional de Florestas Plantadas para
o Mapa (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento).
Para esse PAP, mudanças estruturantes do governo devem melhorar o atendimento aos produtores
rurais, garantindo limites de crédito
maiores e melhores condições no enquadramento de médios e pequenos
produtores. As novas medidas permitem que, aos poucos, a agricultura
brasileira comece a se posicionar no

competitivo e globalizado mundo do
agronegócio, ao modificar as condições internas que há muito vinham
sendo relegadas a outros interesses
públicos. Todavia, ainda há muito
trabalho a fazer para o desenvolvimento desse setor que representa
35% do PIB do país e tem prevista
a produção de mais 200 milhões de
toneladas de grãos.

CRÉDITO RURAL
Dos R$ 156,1 bilhões previstos
para financiar a safra 2014/15, R$
112 bilhões serão destinados às ativi-

dades de custeio e comercialização e
R$ 44,1 bilhões, para investimentos.
A oferta de recursos para a safra
que começou em 1o de julho será de
R$ 132,6 bilhões, com taxas de juros
controladas. Apesar de o volume ser
superior ao do ciclo anterior, as taxas
de juros foram aumentadas em até
um ponto percentual. Em média, o
crédito rural ficou mais caro, devido
a ajustes da taxa Selic e às condições
da economia brasileira, que não estão
favoráveis aos setores produtivos.
Veja no quadro as principais alterações nas taxas de juros das linhas de
crédito e programas.

Finalidades
(% ano)
2013/14

2014/15

Custeio e comercialização

5,5

6,5

Médio Produtor (PRONAMP)

4,5

5,5

Funcafé
Investimentos
Moderfrota
Irrigação/Inovação/Armazenagem
Programa ABC
PSI – Rural
Cerealistas
Médio Produtor (PRONAMP)
Outros investimentos

5,5

6,5

5,5
3,5
4,5 e 5,1
4,5 e 6,1
4,5 e 6,0
4,5
5,5

4,5 e 6,0
4,0
4,5 e 5,0
4,5 e 6,0
5,0
5,5
6,5

6,5
5,5

7,5
6,5

3,0*

5,7 e 7,2*

Cooperativas
Capital de giro (Procap-Agro)
Investimentos
Fundos Constitucionais

Taxa Selic – abril/2013: 7,5%; abril/2014: 11%.
(*) Para as taxas de juros operadas em Fundos Constitucionais é considerado o percentual
de adimplência de 15%.
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...

É importante repensar a
estrutura de comunicação
– e mesmo técnica – dos
órgãos governamentais
e das instituições
financeiras, de modo que
favoreça o produtor rural
e não tolha seu acesso ao
crédito.

...

CONDIÇÕES

As principais modificações nas
linhas de financiamento incentivam a cumulatividade de medidas
utilizadas pelo produtor rural. Para
o custeio, por exemplo, o volume
de recurso acessado foi ampliado
em 10%, podendo chegar a até 45%.
Mas o beneficiário deve ter-se adequado às condições da legislação
ambiental vigente e precisará utilizar técnicas sustentáveis de produção, além de fazer seguro agrícola.
Nesse sentido, é importante repensar a estrutura de comunicação
– e mesmo técnica – dos órgãos
governamentais e das instituições
financeiras, de modo que favoreça
o produtor rural e não tolha seu
acesso ao crédito. Os serviços
devem considerar a complexidade
das normas ambientais, a recente
publicação das regras do CAR
(Cadastro Ambiental Rural) e a
função do setor público na difusão
de informações. O poder público
deve também priorizar o preenchimento adequado dos requisitos
do documento aos produtores de
menor porte, conforme o decreto.

SEGURO RURAL

CONCLUSÃO

Por mais um ciclo produtivo,
o volume de recursos para o PSR
(Programa de Subvenção ao Prêmio
do Seguro Rural) será de R$ 700 milhões. Esse valor, ainda que maior
do que previsto no Plano Trienal
do Seguro Rural para o ano de 2014
(R$ 459 milhões), não atende a toda a
demanda do setor e está longe de cobrir
toda a área agricultável do país.
O setor produtivo espera que não
haja contingenciamento desses recursos, como nos anos anteriores. Além
disso, é necessário que as adequações
dos sistemas operacionais do Mapa e
do zoneamento agroclimático sejam
efetivamente aplicadas, e de maneira
a torná-los o mais aderentes possível à
realidade dos cultivos agrícolas do país.
Para tanto, é necessário o apoio do
governo para a preservação da renda
dos produtores brasileiros, assegurando estabilidade e continuidade do
PSR e, por conseguinte, da produção
agrícola no país.
O grande avanço é com relação à
postergação para 1o de julho de 2015
da obrigatoriedade do seguro rural para
as operações de custeio agrícola contratadas em instituições financeiras. Essa
medida traz um alento para o setor, já
que há necessidade de adequação dos
produtos ofertados pelas seguradoras,
principalmente das coberturas do seguro.

Os principais aprimoramentos,
que devem ser repetidos nos
próximos anos e mereceram
destaque no Plano Agrícola
e Pecuário de 2014/15, são a
antecipação da divulgação da
política e o aumento de recursos
para custeio e comercialização,
uma vez que mais recursos
são disponibilizados com juros
controlados.

...

O grande avanço é com
relação à postergação
para 1o de julho de 2015
da obrigatoriedade do
seguro rural.

...
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Porém, as alterações propostas
ficaram aquém dos intentos do
setor produtivo, que esperava pelo
menos R$ 200 bilhões. Além disso,
o novo PAP desintensifica um ciclo
de forte melhoria da política pública
para a valorização do agronegócio e
benefício do produtor agropecuário
brasileiro, pois trouxe aumento
das taxas médias de juros em até
um ponto percentual. Esse fato
traz impactos diretos nos custos
de produção agrícola, devido ao
aumento do custo de capital.
Do aspecto macroeconômico,
esta elevação torna-se
particularmente arriscada em um
momento em que o país trabalha
para conter a inflação e manter
uma balança comercial favorável,
que é atualmente suportada pelo
agronegócio.
Por fim, o setor produtivo
aguarda a efetividade do
desenvolvimento das políticas
públicas também relacionadas à
assistência técnica, uma vez que
o Decreto no 8252, que institui
a Anater (Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão
Rural) foi publicado.

4

AGROPECUÁRIA MINEIRA l junho 2014

pecuária de corte

Apetite pela carne bovina
WALLISSON LARA FONSECA

N

ovamente a pecuária de
corte apresenta resultados
positivos. Os números de janeiro
a maio deste ano indicam bons
negócios.

Dois fatores colaboraram para este
cenário: o aumento do consumo de carne
e o aumento das exportações. Com o incremento de renda dos consumidores nas
economias emergentes, houve inclusão
de mais carne nas refeições. Mais carne
significa mais proteína animal e representa melhoria dos hábitos alimentares das
famílias. Outro fato que corrobora com
os números positivos são as exportações,
crescentes até o momento, em 2014.

Mercado externo
O bom desempenho das exportações
brasileiras de carne bovina tem animado
o setor pecuário neste primeiro semestre
de 2014. De janeiro a maio, as exportações bateram o recorde para o período,
chegando a US$ 2,3 milhões (aumento
de 14% sobre igual intervalo de 2013), segundo a Secex. Em volume, os embarques
acumulados nos cinco primeiros meses
deste ano foram de 499,7 mil toneladas,
ficando abaixo apenas do embarcado em
2007 (593,2 mil toneladas). Esse cenário,
combinado à oferta interna restrita, tem
garantido alta de preços em todos os elos
da cadeia pecuária ao longo de junho.

Os principais importadores da carne
brasileira foram Hong Kong, Rússia,
Venezuela, Egito e Irã, que juntos respondem por mais de 90% das exportações
realizadas entre janeiro e abril. No mesmo
período do ano passado, essas localidades
representavam 87% dos embarques.

Entressafra e reposição
A atual condição dos pastos não é satisfatória e estimula o envio de boi magro
e garrotes para confinamento, o que deveria forçar queda nos preços. Entretanto,
a oferta é restrita e regula as cotações
com os preços firmes. Considerando o
confinamento como estratégia para a
entressafra e analisando os custos de produção, a medida poderia ser inviável uma
vez que somente a aquisição dos animais
corresponde a 70% do custo operacional
total do sistema. Entretanto, comparando
o preço da arroba do boi gordo (R$ 109,59)
em maio com o preço da saca de milho
(R$ 25,38), temos uma relação de troca
de 4,31. O valor é 8,61% maior a favor do
confinador em relação ao mesmo período
do ano passado. Portanto, é fundamental
que o pecuarista faça o planejamento estratégico a fim de otimizar os ganhos com
uma boa negociação, tanto por parte da
produção como por parte dos insumos a
serem comprados.
O mercado de reposição, por sua vez,
permanece firme. Atualmente a relação
de troca é de 2,28 bezerros desmamados
com a venda de um boi gordo. Mas podem
surgir melhores oportunidades de compra, isto porque o clima é fator decisivo
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e com a chegada do inverno os pastos
perdem qualidade.

Oportunidades
A possibilidade da regionalização dos
frigoríficos em Minas Gerais cria expectativa positiva no estado, pois haverá maior
garantia de qualidade com a produção
dentro dos padrões sanitários exigidos pela
lei. A iniciativa é resultado de uma parceria público-privada que visa a eliminar o
abate clandestino. Além da agregação de
valor à produção pecuária, espera-se que,
com a diminuição da distância física entre
produtor e frigorífico, haja melhor retorno
financeiro ao pecuarista.

Ameaças
Apesar do cenário firme para a pecuária de corte, com boas expectativas de
preços para esta estação, ainda persistem
fatores preocupantes como a falta de
alinhamento de ações do governo, por
meio do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e o setor
produtivo da pecuária.
Medidas tomadas abruptamente,
como a proibição da fabricação e do uso
de produtos veterinários antiparasíticos
de longa duração, que contêm avermectinas, prejudicam o mercado e confundem
os produtores. Se estas medidas são
necessárias, deveriam ser antecedidas
por um plano de mudanças e adaptações
gradativas. O produtor precisa ser preparado para buscar soluções alternativas,
e não apenas ser comunicado quando a
nova legislação já está em vigor.
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