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Desafios e saídas
CAIO CÉSAR COIMBRA

A

necessidade de o produtor
se profissionalizar fica cada
vez mais notória, e urgente. Os
desafios são crescentes: aumento
nos preços dos combustíveis,
energia elétrica e insumos
agrícolas; elevação de impostos;
alta do câmbio e mercado
internacional com estoques
lotados. Para os sojicultores
essa conjuntura se traduz em
diminuição da já apertada
margem de lucro.
Soma-se às dificuldades a queda
do preço pago pela saca da soja devido
à perspectiva de uma alta produção
mundial nesta safra. Nos Estados
Unidos a expectativa é de mais uma
supersafra superior a 100 milhões
de toneladas e na América Latina
espera-se 169 milhões.

Solução
Diante da atual conjunção econômica, o planejamento da safra, a
análise de mercado e a adoção de
técnicas eficientes na condução da
lavoura são essenciais para a redução
do custo de produção e maximização
do lucro. No que tange à condução
da lavoura, a fertilização e a aplicação de defensivos são as práticas que

mais impactam o custo de produção,
correspondendo, respectivamente, a
cerca de 25% e 30% dos gastos.
Existem técnicas que otimizam o
gasto com insumos agrícolas e que
são mais eficientes, como a Agricultura de Precisão e o MIP (Manejo Integrado de Pragas). Entretanto, ainda
é pequena a parcela de produtores
que as adotam.

Fertilização
A Agricultura de Precisão atua
para que a quantidade de fertilizantes
colocada no solo seja mais próxima
à necessidade da cultura. No cultivo
tradicional a fertilização do solo é
baseada em uma amostragem da área
inteira. Desse modo, a aplicação pode
ser sub ou superestimada. Quando
superestimada, o gasto com fertilizantes pode aumentar consideravelmente, onerando o produtor.
Com a Agricultura de Precisão é
possível fazer uma amostragem mais
detalhada – pois são retiradas várias
amostras de um mesmo terreno – e
gerar um mapa de fertilidade da área.
Isso faz com que a distribuição de
fertilizantes seja melhor empregada,
gerando uma lavoura mais vigorosa,
mais tolerante às pragas e doenças.

Defensivos
Em relação ao combate a pragas,
muitas vezes, o número de aplicações

de defensivos poderia ser reduzido se
o MIP fosse utilizado. O uso tradicional representa cerca de 30% do custo
de produção, sendo 15% referentes
aos gastos com inseticidas.
O MIP permite realizar as pulverizações necessárias no tempo correto, elevando a eficácia do controle.
Para cada tipo de praga e cultura é
recomendado um tempo para as pulverizações, baseado na densidade de
pragas (número de insetos/m²). Essa
técnica é fundamental nos dias atuais,
já que é ambientalmente mais correta
e economicamente viável.

Recomendações
As duas técnicas citadas são exemplos de decisões gerenciais que fazem
diferença no bolso do produtor ao
final da safra. Não há alternativa: nos
tempos atuais, a gestão da propriedade se torna imprescindível para a
manutenção do negócio.
A utilização de técnicas mais eficazes e a mudança de mentalidade
são condições primordiais para o sucesso. Portanto, deve-se estar atento
às novas tecnologias disponíveis e
analisar minuciosamente todas as decisões a serem tomadas no negócio.
Cautela nos novos investimentos tem
que ser regra. Observar as taxas de
juros a serem pagas e se as parcelas
“cabem no bolso” é importante para
que não haja endividamento.
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crédito rural

Mais recursos, juros maiores
ALINE DE FREITAS VELOSO

N

um contexto de situação
econômica conturbada,
com inflação e desemprego
aumentando, contas públicas
em aprovação, ajuste fiscal e
custos apreciados, o governo
federal lançou o PAP (Plano
Agrícola e Pecuário) para a
safra 2015/16. O volume de
recursos disponibilizado –
R$ 187 bilhões – é 20% maior
que o do ano agrícola anterior.
Apesar de significativo, o
aumento não foi suficiente
para animar o setor produtivo,
pois as taxas de juros dos
financiamentos também
vieram mais altas.

Boa parte dos recursos será disponibilizada a juros controlados, mas, em
geral, o custo para contratação do crédito rural passou de 6,5% para 8,75%.
Considerando que R$ 53 bilhões do
PAP serão ofertados a juros livres, que
podem variar de cliente para cliente,
estima-se que a taxa deverá ser mais
onerosa – em torno de 21%. Esta é a
grande preocupação: os produtores terão acesso aos recursos controlados ou
necessitarão financiar suas atividades
com juros mais caros.
Focando na possibilidade de aumento do crédito, o Banco Central editou resolução instituindo que recursos
captados pelas LCA (Letras de Crédito
do Agronegócio) sejam aplicados em
operações de crédito rural. Todavia,
a real disponibilidade de recursos do
PAP, principalmente a juros controlados, está sendo questionada. Os recursos de pré-custeio aos produtores
não foram ofertados e isso aconteceu
em diversas regiões do país.

Com custos de produção mais
altos, o setor necessitaria de um valor ainda maior do que o divulgado.
Os principais aumentos de custo
foram verificados em fatores controlados pelo governo, como mão de
obra, óleo diesel e energia elétrica.
Ademais, em razão do câmbio,
insumos como fertilizantes, adubos e defensivos chegaram a ter
aumento de 30% para o produtor.
De acordo com o relatório do PIB
(Produto Interno Bruto) do agronegócio mineiro, elaborado pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada, da ESALQ/
USP), as vendas de fertilizantes e
corretivos apresentaram forte retração: 28,29% a.a. em volume, de
janeiro a abril/2015, na comparação
com 2014. Assim, o aumento dos
custos, aliado ao acréscimo dos
juros, tem feito muitos agentes evitarem as compras de insumos para
a próxima safra.

linhas de financiamento – Comparativo das taxas de juros
Principais Programas
CUSTEIO

PRONAMP
Demais produtores

INVESTIMENTO

Moderfrota até R$ 90 milhões da RBA*
Moderfrota acima de R$ 90 milhões da RBA*
Pronamp
Moderinfra (irrigação)
Programa ABC
Inovagro
PCA – Armazéns
PSI – Cerealista até R$ 90 milhões de RBA*
PSI – Cerealista acima de R$ 90 milhões de RBA*
Moderagro
Prodecoop
Procap
Prorenova

Fonte: MAPA. Elaboração: ASTEC/FAEMG.

(*) Renda Bruta Anual.
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PREÇOS MÍNIMOS

PONTO POSITIVO

No PAP 2015/16 estão previstos
R$ 5 bilhões para apoio à comercialização dentro da Política de Garantia de Preços Mínimos. Porém,
verifica-se que os valores dos produtos não têm como referência o
real custo de produção da atividade
ou cultura. Para agravar a situação,
a efetividade da política não tem
ocorrido no momento adequado,
como pode ser verificado em outros momentos para feijão, café ou
mesmo milho.

No novo PAP 2015/16, chama
atenção a criação de um grupo
de trabalho para formulação da
LPAB (Lei Plurianual da Produção
Agrícola Brasileira). Essa é uma
demanda antiga e, ao ser proposta,
traz à luz a necessidade de maior
planejamento por parte do poder
público para atendimento aos anseios do setor produtivo. Tal conquista mostra o fortalecimento do
Ministério da Agricultura diante
do governo federal.
Por fim, vale destacar que,
embora o país esteja enfrentando
situação adversa, o agronegócio
tem contribuído para a balança
comercial e é o único setor aquecido da economia nacional. De
acordo com dados do IBGE, no
primeiro trimestre de 2015, o PIB
brasileiro apresentou retração de
1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Só não foi pior
porque, mais uma vez, a agropecuária cresceu 4% no período.

SEGURO
O PSR (Programa de Subvenção ao Seguro Rural) teve orçamento de R$ 668 milhões. Não
bastasse ser menos que no período anterior, praticamente metade
desse valor (R$ 300 milhões) está
destinado a quitar apólices do ano
passado.
Esse é um grande imbróglio a
ser transposto na política pública
para o setor rural brasileiro. É necessário ordenamento adequado e
planejado para desenvolvimento
do mercado de seguro rural no
país, ainda mais em tempos em que
estiagens severas comprometem
o desenvolvimento das atividades
no campo. Há pelo menos três
anos a região Centro-Sul do Brasil
enfrenta estiagens em temporada
historicamente conhecida como
“período das águas”.
Um novo modelo de seguro rural para a soja está sendo proposto
pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e
deverá fomentar a organização dos
produtores para a contratação de
apólices e viabilizar melhores taxas
e condições no âmbito do PSR.

AGRICULTURA FAMILIAR
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MENOS BUROCRACIA
Além de mais recursos e taxas de
juros mais adequados à realidade
do produtor, a Agricultura Familiar
contará com o aperfeiçoamento do
marco regulatório para promoção
da agregação de valor e geração
de renda. O Mapa flexibilizou as
regras gerais para as pequenas
agroindústrias, que tinham de seguir
normas incompatíveis com suas
atividades e seu porte físico. Antes,
elas precisavam cumprir os mesmos
requisitos das grandes indústrias de
processamento de alimentos.
Com a regulamentação do artigo
7 do Suasa (Sistema Unificado de
o

Atenção à Sanidade Agropecuária),
o Ministério simplifica as exigências
estruturais e burocráticas para o
registro sanitário e possibilita a
formalização das atividades. Essa era
uma demanda antiga e recorrente.
Além disso, houve a descentrali
zação das ações de adesão ao

Para atendimento às linhas de
custeio e investimento no âmbito
do Pronaf (Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura
Familiar), o Plano Safra da Agricultura Familiar prevê orçamento
R$ 28,9 bilhões, volume maior que
no ano-safra anterior.
Os financiamentos terão taxas
variando de 2% a 5,5% ao ano para
o agricultor familiar e, para aqueles localizados em região semiárida, os juros serão menores – de 2%
a 4,5%. Também serão mantidas as
taxas do microcrédito rural e dos
créditos de estruturação produtiva na reforma agrária.

Sisbi-POA (Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem
Animal) e o reconhecimento de forma
mais efetiva do papel de inspeção dos
estados, Distrito Federal, municípios e
consórcios de municípios. Os órgãos
de defesa sanitária trabalharão cada
vez mais associados.
E assim, podendo cumprir com
requisitos compatíveis, produtos
como cachaça, processados de origem
animal, vinhos e polpa de frutas
chegarão com ainda mais qualidade
para os consumidores.
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pecuária

Momento de cautela
WALLISSON LARA FONSECA

N

o atual cenário econômico a
gestão da atividade pecuária
deve dar atenção especial aos
custos de produção da safra
2015/16. A oferta de crédito foi
reduzida, tornando-o mais caro,
e as taxas de juros dos financiamentos públicos estão mais
altas. Outro ponto impactante
é a retração do poder aquisitivo
da população, com consequente
diminuição do consumo.

oferta e demanda retraídos, o preço da
arroba começa a tender para um ciclo de
queda. No primeiro semestre deste ano o
valor pago ao produtor caiu 0,67%.

abate de animais – Minas Gerais
1.800.000
1.750.000

1.781.484
Variação no
abate no
período: 10,8%

1.700.000
1.650.000
1.600.000

1.607.757

1.550.000

O contexto internacional também
não está favorável. As exportações perderam fôlego devido às dificuldades econômicas enfrentadas por países importadores. No primeiro semestre as vendas
externas de carne bovina renderam
US$ 2,7 bilhões ao país, o que representa uma queda de 20,09% em receitas e
15,95% em volume, em relação ao mesmo
período de 2014. Os embarques mineiros
também caíram no período: 15,38% em
receita e 6,30% em volume. Os dados
são da Secretaria de Comércio Exterior
(Secex), do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC).
Tanto a conjuntura interna quanto a
externa provocaram a redução dos abates. Em Minas, o decréscimo chegou a
10,8% no primeiro semestre, totalizando
1,6 milhão de animais abatidos. Com

Reação – Para lidar com contextos complicados como esse o produtor
dispõe de estratégias como o confinamento e a venda de animais no mercado
futuro. Entretanto, o alto preço do boi
magro elevou os custos de produção a
um patamar muito próximo ao preço
da arroba, tornando o confinamento
menos atrativo no momento.
Já a venda de animais no mercado
futuro pode ser uma forma de garantir
um preço médio rentável, desde que o
produtor tenha em mente transações
de compra e venda a um preço estabelecido, reduzindo os riscos de oscilações
de mercado.

1.500.000
10 SEMESTRE
2014

10 SEMESTRE
2015

Fonte: IMA. Elaboração: ASTEC/FAEMG.

Fatores que contribuem
para queda
• Consumo retraído;
• Redução das exportações;
• Indústria obtendo margens de lucro
apertadas nos últimos 12 meses;
• Concorrência de mercado limitada em
algumas regiões pela concentração de
empresas promovida pelo governo;
• Aumento da produção de carcaça por
cabeça abatida em razão da pressão na
engorda feita pela reposição cara – fato
potencializado pela rápida evolução
tecnológica da engorda (notadamente
nutrição) e excelente relação de troca
com milho.
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perspectiva – O futuro reserva
oportunidades que poderão dissipar a
tensão atual. A abertura dos Estados
Unidos para a importação de carne
in natura brasileira não só coloca o
Brasil em um dos maiores mercados
do mundo, como cria precedentes para
negociações com os outros países do
Nafta (Tratado Norte-Americano de
Livre Comércio) – Canadá e México – e
com os da América Central.
Outra oportunidade está no fato de
diversas nações usarem o sistema dos
EUA como referência para negociações
internacionais. Com o aval dos norte-americanos, países como o Japão e a
Coreia do Sul podem mudar sua visão
em relação ao produto e ao status da
defesa sanitária brasileiros.

