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Clima adverso
derruba produção
no MATOPIBA
Perdas chegam a 10 sacas por hectare na
região; no entanto, safra de grãos no
brasil ainda é recorde

Lavoura de soja em Luís Eduardo Magalhães (BA)

Cana-de-açúcar

Boas perspectivas para o
setor sucroalcooleiro

comercialização

Colhi, e agora? O que faço com
o meu produto?

Bicudo-do-algodoeiro
No Cerrado, prejuízo
ultrapassa US$ 200/ha
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EDITORIAL

clima: vilão e herói

AMIGO PRODUTOR, o fenômeno climático El
Niño não impactou, de uma forma geral, os resultados finais de grãos da safra 2015/16. No entanto, se
olharmos regionalmente, as diferenças foram surpreendentes. Ponto para os agricultores, que mais
uma vez mostraram que conhecimento e planejamento são bons aliados em tempos de clima adverso.
Nesta edição, o amigo encontrará também um
tema muito importante pós-colheita: a comercialização. Especialistas do setor e produtores apontam
dicas para obter o melhor desempenho na hora da
venda do produto.
Abordamos ainda como a alta do dólar levou a
um recorde nas exportações de milho. Mas não deixamos de discutir assuntos importantes de manejo
diante do aumento do bicudo nas lavouras de algodão, principalmente no Mato Grosso. Além disso, falamos sobre uma possível luz no fim do túnel para as
usinas de açúcar e álcool, que vivem um período de
bons preços da commodity.
Em nossa Roda de Prosa, o convidado é um dos
mais importantes executivos do setor de algodão. Vice-presidente da Abrapa e CEO do grupo Vanguarda
Agro, Arlindo Moura traz reflexões importantes sobre
o mercado de algodão e a posição do Brasil em relação ao setor de fibra.
Boa leitura!

Isabela Colagrossi
Gerente de Imagem Corporativa Kleffmann Group
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Setor agropecuário
brasileiro segue
motivado em 2016
Avaliação é de Anderson Galvão, diretor da
consultoria agropecuária Céleres, que prevê uma
safra recorde de grãos no País
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muito interesse.
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Ótima iniciativa!! A revista é muito solicitada quando das visitas
aos produtores. Parabéns Kleffmann!

Rosi Busnello Schillo
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Muito boa essa revista!
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facebook.com/KleffmannBR
Queremos saber sua opinião
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Apesar da incerteza política, o setor agropecuário brasileiro seguirá crescendo em 2016 e motivado,
acredita Anderson Galvão, diretor da consultoria Céleres, nosso entrevistado desta edição da Revista KLFF.
Segundo ele, o País caminha para mais uma safra
recorde de grãos nesta campanha 2015/16, independentemente dos problemas pontuais em algumas regiões produtoras, como a falta de chuvas no médionorte de Mato Grosso, Vale do Araguaia e MAPITO.
Em linhas gerais, o que o setor agropecuário brasileiro pode esperar para este ano de 2016? Por quê?
Em linhas gerais, entendemos que o setor agropecuário brasileiro seguirá crescendo em 2016, motivado,
principalmente, pela desvalorização do real. Embora
vários custos estejam associados ao dólar (defensivos,
fertilizantes e sementes), a desvalorização cambial
minimiza problemas estruturais do Brasil (logística e
custos de mão de obra). E mesmo para os insumos que
sofrem maior influência do dólar, a verdade é que as
indústrias não conseguiram repassar a desvalorização
cambial na sua totalidade. Pelo lado da demanda in-

Anderson Galvão, diretor da consultoria
agropecuária Céleres
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ternacional, o mundo segue comprador dos principais produtos
agrícolas brasileiros, fornecendo
a liquidez necessária para o bom
funcionamento desses mercados.
Por outro lado, a maior preocupação é com os produtos de
consumo doméstico (arroz, feijão,
trigo, lácteos, hortifrutis e algumas
proteínas). Esses mercados têm sofrido retração de demanda devido
à menor renda do trabalhador e ao
crescimento do desemprego. Além
disso, os insumos desses segmentos também sofreram alguma correção de preços.
Quais os impactos do cenário
político no Brasil em relação às
atuais perspectivas para o setor
agropecuário nacional?
A incerteza política compromete principalmente o fluxo de investimentos de longo prazo necessário à melhoria da infraestrutura de
logística e armazenagem de grãos,
além, claro, de trazer maior volatilidade para a taxa de câmbio, que
por sua vez dificulta o planejamento das empresas e produtores.
Qual a perspectiva da safra
15/16 de soja, milho e algodão no
Brasil, em números de área, volume de produção e produtividade?
Em seu sexto acompanhamento da safra de soja (janeiro último),
a Céleres mantém a previsão de
área plantada em 33,01 milhões de
hectares, crescimento de 3,55%
em relação à última temporada, e
altera as projeções de rendimento
e de produção para 2015/16.
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“A maior
preocupação é com
os produtos de
consumo doméstico
(arroz, feijão, trigo,
lácteos, hortifrutis e
algumas proteínas).
Esses mercados têm
sofrido retração de
demanda devido
à menor renda do
trabalhador e ao
crescimento do
desemprego.”

Houve ajustes positivos para
as produtividades da região Sul,
beneficiada pelo regime intenso
de chuvas, e ajustes negativos para
os rendimentos do Centro-Oeste
e Nordeste brasileiro, regiões nas
quais a baixa umidade acabou prejudicando as lavouras.
Deste modo, a produtividade
nacional de soja deverá ser de 3,02
toneladas por hectare em 2015/16,
1,1% menor que na temporada
anterior, o que deverá diminuir a
produção total para 99,8 milhões
de toneladas, 2% inferior à última
estimativa, entretanto, ainda 2,4%
acima do produzido na temporada
passada, com o avanço da produção da região Sul compensando
parte das perdas do Centro-Oeste
e Nordeste.

Já em milho, a Céleres alterou
as estimativas de produtividade e
produção da safra verão de milho e
manteve as projeções para a safra
inverno.
Para a primeira safra, a área foi
mantida em 5,68 milhões de hectares, queda de 5,55% em relação à
temporada passada. Já para produtividade, a Céleres incluiu as observações de campo e as expectativas
de clima para os próximos meses,
o que levou a estimar o rendimento em 5,06 toneladas/hectare ou
1,5% inferior ao observado na safra passada.
Refletindo a queda tanto de
área quanto de produtividade, a
produção da safra verão deverá
ser de 28,8 milhões de toneladas
em 2015/16, diminuição de 7% na
comparação com a temporada passada.
Para a safra 2015/16, a manutenção do patamar cambial
desvalorizado continuará beneficiando as exportações do cereal,
que, segundo a Céleres, será de 28
milhões de toneladas, o que deverá limitar ainda mais o contingente disponível para o restante do
ano (5,5 milhões de toneladas em
2015/16).
No 6º levantamento da safra
de algodão 2015/16, a consultoria
mantém a estimativa de área a ser
cultivada em 967,8 mil hectares,
queda de 2,8% em relação à safra passada. Já a produtividade da
pluma é estimada em 1,62 toneladas/hectare, 5,1% maior que em
2014/15. Com isso, a produção de
pluma de 1,57 milhão de toneladas, com avanço de 2,4% sobre da
produção na safra anterior.

E quais as perspectivas de preços para os produtores de grãos?
Por quê?
O mundo vive o fim do superciclo de commodities. Então, em
dólares, não acreditamos em altas
expressivas para as principais commodities, mesmo diante de alguma
incerteza climática. Nesse sentido,
produtos como soja, milho, algodão, café e açúcar devem continuar em patamares de preços bem
abaixo daqueles observados até o
fim de 2013. Em outras palavras, o
mundo das commodities atravessará alguns anos de preços mais
baixos, até que uma nova correção
das forças de oferta e demanda,
junto com fatores macroeconômicos – como a força do dólar na
economia internacional e as taxas
de juros do dólar – permitam uma
nova retomada dos preços das
commodities, não só agrícolas, mas
commodities no geral.
Quais os impactos e consequências do clima nesta safra de
grãos?
O impacto do El Niño trouxe,
sim, alguma preocupação, mas
historicamente, anos de El Niño
estão associados com safras boas
no Brasil. Os problemas pontuais
que ocorreram, como no médionorte de Mato Grosso, Vale do Araguaia e MAPITO, de falta de chuvas,
não vão, infelizmente, implicar em
maiores altas nas cotações da soja
e do milho. Dessa forma, o Brasil
caminha para mais uma safra recorde nessa campanha 2015/16.

“As principais
tecnologias que
podem auxiliar
o produtor
são aquelas
associadas à
gestão profissional
das propriedades,
nas questões
financeiras,
econômicas e
administrativas,
seguidas das
tecnologias
que asseguram
maiores níveis de
produtividade.”
Como ficam os custos de produção em todas as áreas de cultivo de grãos?
Muito influenciados pela desvalorização do real, os custos de
produção para a campanha agrícola 2016/17 possuem um claro
viés de alta. No entanto, um aspecto que merece ser lembrado
é que o recente movimento de
queda das cotações do petróleo
tem o poder de influenciar outros
importantes drivers de custos.
Nesse sentido, itens relevantes
como transporte marítimo, a própria energia e fertilizantes estão
com tendência de queda no mercado internacional. Em maior ou
menor proporção, uma parcela

desse recuo nos drivers de custos de
produção acaba contribuindo para
menores custos – em dólares – na
produção de commodities agrícolas.
O produtor nacional de grãos
está capitalizado ou recorre a financiamentos para custeio e investimento na lavoura?
Tradicionalmente, o agricultor
brasileiro, sobretudo o das regiões
de fronteira agrícola, possui baixa
capitalização, dada a expressiva necessidade de capital que esse produtor tem para o desenvolvimento
das suas áreas. Os produtores do sul
do País, onde as áreas já são mais
consolidadas, e os preços melhores
(devido à maior proximidade com
portos e mercado consumidor), têm
maior nível de capitalização do que
os produtores do Cerrado e MAPITO.
Dessa forma, os agricultores estão recorrendo a uma maior parcela
de capital de terceiros já a partir da
safra 2015/16. Uma observação que
temos é que, apesar da discussão
da escassez de crédito, ocorreram
sim bons volumes de financiamento para a agricultura em 2015 e o
mesmo deve se repetir em 2016.
A grande e importante diferença é
que o custo de capital tem crescido
de forma expressiva nesses últimos
meses, refletindo uma maior incerteza e os próprios riscos políticos.
A logística ainda é um entrave
para a produção nacional?
SEGURAMENTE A LOGÍSTICA
AINDA É UM ENTRAVE, EMBORA AS
MELHORIAS ESTEJAM OCORRENDO.
Em 2015, 12% do milho exportado
pelo Brasil já foram exportados por
portos do Norte do País, mostrando
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que os canais de escoamento do
Norte começam a ter relevância
no mercado interno. Diante da característica de contínua expansão
da área agrícola e da produção no
País, o Brasil continuará enfrentando escassez de infraestrutura
por muitos anos ainda, visto que
as obras de infraestrutura ocorrem
numa velocidade e timing diferentes da expansão agrícola, que é
muito mais ágil.
Quais as principais novidades
em tecnologia que podem beneficiar os produtores rurais?
Em um período igual ao que
estamos começando a atravessar,
entendo que as principais tecnologias que podem auxiliar o produtor
são aquelas associadas, primeiro,
à gestão profissional das propriedades, nas questões financeiras,
econômicas e administrativas, seguidas das tecnologias que asseguram maiores níveis de produtivi-
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dade (manejo de solos, seleção de
sementes e o manejo agronômico
de uma maneira geral).
Como o cenário internacional
influenciará este ano os resultados
do agronegócio no Brasil? Por quê?
O cenário internacional deve
ser visto com moderação para o
setor agrícola. Os produtores de
commodities agrícolas alimentares
seguem com um cenário favorável,
principalmente sobre a ótica da demanda. Os preços podem até estar
mais baixos, mas a demanda segue
firme para soja, milho e proteínas
animais. Já as commodities agrícolas industriais (algodão, borracha,
celulose etc) tendem a sofrer mais
com a desaceleração da economia
nos países emergentes.
A análise dos dados do Fundo
Monetário Internacional mostra
que, em 2015, numa lista de 188
países, o Brasil ficou na 180ª posição de crescimento. Esse fato nos

mostra que 179 países estão com
melhor performance econômica
do que nós. Assim, entendemos
que a demanda por alimentos seguirá firme em 2016 e, direta ou indiretamente, beneficiando o País.

“No cenário
internacional
dos produtos de
commodities
agrícolas
alimentares os
preços podem
até estar mais
baixos, mas a
demanda segue
firme para soja,
milho e proteínas
animais.“

Agronegócio com informação!
Melhora da eficiência nos processos administrativos e de manejo,
possibilitando uma maior produtividade e rentabilidade de cada
negócio da propriedade rural.

[53] 3307.2946
atendimento@connectere.agr.br
www.connectere.agr.br
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Grãos

El Niño impacta
agricultura e traz
cenário adverso
Enquanto a região do Matopiba pode ter quebra significativa na
produção, lavouras no Sul do Brasil indicam boa produtividade

Ascom Aprosoja/Marcos Guimarães

O clima foi cruel com parte dos produtores
na região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia). Alguns fizeram até replantio da
soja. Conforme a Embrapa, o Sul do Maranhão
certamente terá uma das piores safras dos últimos anos, interrompendo um processo de aumento constante da produção. No Mato Grosso,
dentro do próprio Estado, a adversidade climática trouxe simultaneamente prejuízo para alguns
e ótima produtividade para outros. No Sul, tudo
indica que será uma boa safra de milho e soja.
Ou seja, o fenômeno climático El Niño trouxe
instabilidade na produção de grãos brasileira,
mas, mesmo assim, o volume previsto é de 210,5
milhões de toneladas nesta safra 2015/16 – conforme levantamento da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). O volume é 1,4% maior
que a safra anterior, o que significa um acréscimo de 2,8 milhões de toneladas.

endrigo dalcin, presidente da Aprosoja-MT: foi sugerida cautela no plantio

A região Nordeste do Brasil, que concentra
os Estados produtores do MATOPIBA, vivenciou
vários problemas com o desenvolvimento das
lavouras nesta safra 2015/16. Segundo Nedi
Luiz Mattioni, agrônomo e gerente de produção
da fazenda Condomínio Irmãos Gatto, nos 15,4
mil hectares de soja cultivados em Luis Eduardo Magalhães e Barreiras, no Oeste da Bahia, o
plantio foi realizado com dificuldades devido à
estiagem de novembro e dezembro, havia pouca
umidade disponível no solo para a germinação
e, com isso, o estabelecimento da cultura. “Na
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colheita, a expectativa é de chuva,
conforme as tendências mostradas
pelos institutos de previsão climática, o que afetará o desenvolvimento e qualidade das sementes
colhidas”, avalia.
Com esses problemas, a estimativa é de uma produtividade
reduzida, principalmente devido
às irregularidades da lavoura provocadas pela estiagem no início do
desenvolvimento da cultura, chuvas em excesso em janeiro e falta
de chuva em fevereiro. “Calculo
uma perda ao redor de 10 sacas
por hectare”, afirma Mattioni.
Conforme Evaristo de Miranda,
doutor em ecologia e chefe geral
da Embrapa Monitoramento por
Satélite, houve atraso nas chuvas
de verão e choveu pouco no fim
de 2015 nas regiões do MATOPIBA. Isso dificultou o início do plantio da safra de grãos, sobretudo
da soja, no Sul do Maranhão e do
Piauí. “Choveu apenas algo em torno de 50 milímetros em dezembro
passado. O impacto dessa situação climática é tanto mais severo
quanto menor o nível de mecanização do produtor. O período da
janela de plantio se reduziu muito.
Em certos casos, os agricultores
trocaram a soja pelo milho”, avalia.
As piores perdas são as dos produtores que plantaram cedo. Quem
plantou mais tarde ainda pode se
ajustar melhor em termos de variedades, ciclo e calendário.
Mattioni conta que o plantio
da soja teve início atrasado, com
paralisações por falta de chuva,
dificuldade de estabelecimento da
lavoura, replantio acarretado pela
pouca umidade e qualidade ruim

Calculo uma perda ao redor de 10 sacas por hectare.
Nedi Luiz Mattioni, agrônomo e gerente de produção
da fazenda Condomínio Irmãos Gatto

de semente. “Foram necessários
o replantio em 10% da área para
correção de áreas com stand muito baixo e o aumento das aplicações de fungicidas e inseticidas.
Isso acarretou elevação do custo
de produção. Além disso, cresceu
a incidência de pragas e doenças
devido à pouca chuva do início da
safra e excesso de chuva no mês
de janeiro”, diz.
No Piauí, Alexandre Favaro foi
obrigado a replantar 1,1 mil hectares de milho onde é gerente da
Fazenda Tangará da Serra, em Sebastião Leal. Ele conta que houve
frustração no plantio devido à estiagem de 38 dias e que ainda não
havia começado a colher no fim de
fevereiro. “Essa falta de chuva deve
resultar numa colheita menor, entre
30 e 40 sacas em relação à safra

passada”, avalia. Para o produtor,
esta foi a pior safra até o momento.
“Foi muito tempo sem chover em
dezembro. Mas sempre penso em
um ano melhor do que o outro. Vamos seguir em frente”, diz.
Em relação ao manejo, Favaro
conta que tentaram formar palhada, mas não choveu o suficiente e
não foi possível obter bons resultados. Outro impacto do clima na
lavoura foi o aumento de pragas.
“No entanto, conseguimos controlar bem as doenças. O problema
também foi a elevação do custo de
produção, uma vez que foi necessário o replantio não planejado do
milho”, afirma.
Já para a próxima safra, o clima
continua a ser um ponto de atenção para os produtores. Segundo

Miranda, em breve haverá uma
transição climática com o fim do fenômeno El Niño. Ele explica que, de
certa forma, em 2016, cada estação
do ano estará sob a influência de
um fenômeno climático diferente.
“Alguns meteorologistas acreditam
que, neste ano, o frio deve chegar
mais cedo”, afirma. Os modelos climáticos, analisa Miranda, projetam
o início de uma nova fase de águas
frias sobre o Oceano Pacífico equatorial, com indicativo da provável
configuração de um episódio de
La Niña. Os fenômenos El Niño de
1997/1998 e de 1982/1983 foram
substituídos por um La Niña no segundo semestre. O último La Niña
aconteceu entre 2010 e 2011.
Para Miranda, os agricultores e
a pesquisa agropecuária têm a responsabilidade de aproveitar as crises e os extremos climáticos para
instrumentalizar os processos de
adaptação. Existem alternativas tecnológicas capazes de aumentar a
sustentabilidade da produção frente
às variações climáticas. “Elas precisam ser aperfeiçoadas tecnologicamente e melhor ajustadas em suas
aplicações aos diversos sistemas de
produção e regiões. A ampliação da
irrigação, da eletrificação, da mecanização rural, da armazenagem nas
fazendas, a melhoria da logística e
do seguro rural, quase inexistente,
seriam um enorme avanço frente às
incertezas climáticas presentes e futuras”, observa.
ADVERSIDADE NO
MATO GROSSO
Já os produtores do Mato Grosso vivenciaram vários desempe-

nhos de produção numa mesma
safra. A região Leste do Estado
apresentou, na época do plantio,
grande irregularidade na distribuição das chuvas, provocada pelo
fenômeno El Niño. “A região Norte
também teve problemas irreversíveis com a seca, alguns produtores
chegaram a perder 7 sacas por hectare, outros perderam toda a lavoura. Os impactos foram tão pontuais
que em alguns casos, num mesmo
talhão, houve problemas e bons
resultados”, afirma Endrigo Dalcin,
presidente da Aprosoja-MT.

Para apoiar o produtor e para
que ele não saísse da atividade em
função das possíveis perdas com o
clima, a Aprosoja-MT fez uma série
de recomendações. Dalcin explica
que já era prevista a chegada do
fenômeno El Niño. Desta forma, foi
sugerida cautela no plantio, acompanhamento da umidade do solo e
que os produtores não arriscassem
o cultivo em áreas mais arenosas.
“Orientamos que fizessem fotos e
laudos de acompanhamento agro-

Ao mesmo tempo, as regiões
Oeste e Sul do Estado foram pouco
afetadas pelo clima, o que na média deve resultar numa safra maior
que a do ano passado. A previsão
é de alcançar 28,5 milhões de toneladas ante 27, 8 milhões da safra
passada. “Avaliamos que as colheitas precoces produziram menos,
mas as de ciclo médio e tardio estão produzindo acima do esperado”, diz Dalcin. A expectativa é de
uma produtividade média de 51,6
sacas por hectare.
Em relação aos problemas de
pragas e doenças, os produtores
mato-grossenses tiveram problemas com a mosca branca devido ao
tempo mais seco na região Norte
do Estado. “A praga trouxe alguns
prejuízos devido à dificuldade do
controle e também tem crescido
ano a ano”, explica Dalcin. Já a ferrugem asiática foi menos agressiva
no Mato Grosso, ao contrário das
regiões mais ao Sul, que sofreram
com a chuva em excesso, assim
como o Mato Grosso do Sul, Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Orientamos que
fizessem fotos e laudos
de acompanhamento
agronômico das lavouras
e documentassem todas
as perdas”
endrigo dalcin,
presidente da Aprosoja-MT
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nômico das lavouras e documentassem todas as perdas para que
nós pudéssemos apoiá-los”, afirma.
BONS RENDIMENTOS NO SUL
Até fevereiro, as lavouras do
Rio Grande do Sul apresentaram boas condições tanto para o
milho quanto para a soja. “Tudo
indica que teremos bons rendimentos nesta safra, uma vez que
as culturas de verão de sequeiro
foram beneficiadas com as chuvas
abundantes”, afirma Alencar Paulo
Rugeri, engenheiro agrônomo da
Emater-RS. Segundo ele, o Estado
costuma sofrer com o déficit hídrico, mas com o El Niño, que trouxe
maior volume de chuvas, a expectativa é de boa produtividade dos
grãos.
Em relação a doenças como a
ferrugem asiática, a umidade não
causou grandes problemas. “Os
produtores foram orientados a
fazer o controle da doença e, por
isso, não tivemos grandes dificuldades. Eles optaram por tecnologias de qualidade e produtos com
alta eficiência”, diz. A recomendação foi intensificar as aplicações a
partir de 20 de dezembro para o
melhor controle e reduzir as possíveis perdas com doenças e pragas.
Já o trigo, afirma Rugeri, teve outro
cenário em função do fenômeno
climático. “Isso confirma que épocas de El Niño não são boas para
o trigo e o arroz. As dificuldades
começam no plantio com umidade
excessiva”, avalia.

IMPACTO EM TODAS AS REGIÕES
De acordo com Evaristo Miranda, da Embrapa, o fenômeno
El Niño afeta quase todo o Brasil.
Ele explica que, nas regiões Sul e
Sudeste, no caso das lavouras de
inverno (trigo, outros cereais e fruticultura de clima temperado), o excesso de umidade comprometeu a
produtividade. “Trouxe problemas
para o plantio e o desenvolvimento das culturas de verão, como o
arroz”, observa. O alto volume de
chuvas prejudicou seriamente as
lavouras de arroz do Paraná (Querência do Norte), do Rio Grande do
Sul e também as lavouras de países
vizinhos do Mercosul.
NO CASO DA SOJA, ACRESCENTA MIRANDA, A ABUNDÂNCIA DE
CHUVAS PROVOCOU ATRASOS E
DIFICULDADES NO PLANTIO E NAS
APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS, INSETICIDAS E HERBICIDAS, AFETANDO A PRODUTIVIDADE. Na região
de Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, estima-se uma quebra
na produção da soja de 15%. “Não
há números consolidados sobre a
safra ainda em curso, nem sobre as
perdas efetivas na região Sul. Por
outro lado, os altos índices pluviométricos favoreceram as pastagens
e a pecuária leiteira, contribuíram
para recuperar as reservas hídricas
em solos, lençóis freáticos, açudes e
barragens do Sul e Sudeste”, avalia.
Segundo Miranda, nas regiões
mais ao norte do Centro-Oeste
faltaram chuvas nas fases finais
do ciclo da soja, o oposto do que

ocorreu nos polos produtivos de
grãos no Paraná e Rio Grande do
Sul. Contudo em Minas Gerais quase não ocorrem problemas. Segundo a CONAB, a produção mineira
da oleaginosa atingirá o recorde
de 4,33 milhões de toneladas,
volume 23,6% superior aos 3,5
milhões de toneladas geradas na
safra 2014/15, em que pese uma
pequena redução na área plantada. “O Ministério da Agricultura e
a Embrapa têm acompanhado tudo
isso de perto e realizado reuniões
nas principais regiões afetadas. A
maior preocupação é levantar as
perdas e seu impacto sobre a renda
dos agricultores”, avalia.
El Niño: Chuva em excesso no Sul e seca em regiões como o MATOPIBA

UM FENÔMENO
CLIMÁTICO CÍCLICO

“Existem alternativas
tecnológicas capazes de
aumentar a sustentabilidade
da produção frente às
variações climáticas. ”
Evaristo de Miranda, doutor
em ecologia e chefe geral da
Embrapa Monitoramento
por Satélite

O El Niño, que é provocado
pelo aquecimento do oceano e enfraquecimento dos ventos, tende a
se alternar em cada 3 a 7 anos. Segundo Gilvan Sampaio, climatologista do Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), o fenômeno
climático traz como consequência
os dois extremos: chuva em excesso na região Sul do Brasil e seca em
regiões como o MATOPIBA, além do
aumento de temperatura de uma
maneira geral em todo o país – em
especial a região Sudeste.
O pesquisador explica que o
fenômeno traz mudanças da circulação da atmosfera, o que acarreta variações nas distribuições

das chuvas em todo o Brasil. Desta
forma, ele recomenda aos produtores que façam um bom acompanhamento das condições climáticas
da região onde mantém a atividade. “Eles devem monitorar os boletins climáticos e, a partir dessas
informações de padrão de chuvas
e temperaturas, tomar a melhor decisão sobre o momento de plantio
e colheita”, diz. No entanto, o fenômeno dura em torno de um ano, o
que permite aos produtores planejar melhor a próxima safra.
De acordo com Miranda, da
Embrapa, o El Niño de 2015-2016
é comparável aos ocorridos em
1982-1983 e 1997-1998, talvez
com uma intensidade um pouco
menor. Os efeitos são diversifica-

dos em função das regiões, mas
também variam com o tipo de agricultura. “Quanto mais tecnificada
a agropecuária, menor o impacto
do fenômeno. A seca provocada
pelo El Niño em 1982-1983 no Nordeste, por exemplo, teve impactos
maiores do que nos dias de hoje.
Naquela época, a área irrigada e as
extensões com agricultura mecanizada eram muito menores do que
atualmente”, explica. Segundo ele,
o fenômeno altera as condições
tanto das lavouras de inverno no
Sul e Sudeste, como das de verão
em boa parte do Brasil. O auge do
fenômeno atual já ocorreu no fim
de novembro. Agora se assiste a um
declínio na sua intensidade e ele
deve terminar no início do outono.
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agricultura digital

Brasil é mercado
relevante para
empresas do segmento
Tecnologias desenvolvidas por empresas como a Climate
Corporation – da Monsanto – e pela Adama Brasil – do grupo
israelense Adama – buscam agregar valor aos negócios dos clientes
adama alvo: aplicativo traz
informações referentes às

Consideradas aliadas no aumento da produtividade da lavoura, as ferramentas digitais são cada
vez mais usadas pelos produtores
brasileiros com o objetivo de elevar a rentabilidade da atividade
rural. De olho nesse mercado potencial, empresas de vários portes
e nacionalidades, como a Climate
Corporation e Adama Brasil, apostam no País para investir no desenvolvimento de tecnologias que
agreguem valor aos produtores
locais.
“FORA DOS ESTADOS UNIDOS, O BRASIL É UM DOS MERCADOS PRIORITÁRIOS DE EXPANSÃO
PARA A CLIMATE CORPORATION”,
AFIRMA MATEUS BARROS, LÍDER
DA CLIMATE CORPORATION PARA
A AMÉRICA DO SUL. PARA BARROS, O PRODUTOR BRASILEIRO
É EXTREMAMENTE INOVADOR E
TEM MOSTRADO GRANDE INTERESSE EM FERRAMENTAS DIGITAIS. “Cerca de 90% dos produtores têm acesso à internet, mais
de 50% possuem monitores de

colheita e mais de 40%, monitores
de plantio”, enumera.
Segundo ele, a empresa norte-americana – que tem por objetivo oferecer ferramentas digitais
para o agricultor tomar as melhores
decisões em relação às suas operações – está fazendo “investimentos
significativos” em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para determinar quais ferramentas trarão mais
valor para o produtor brasileiro,
com o objetivo de lançar a sua plataforma de agricultura digital FieldView no País dentro dos próximos
anos.
Conforme o líder, a Climate
Corporation, adquirida em outubro
de 2013 pela Monsanto, quer desenvolver ferramentas digitais desenhadas especificamente para o
produtor brasileiro, de forma a auxiliar a captura e a visualização de
dados específicos de sua fazenda.
“A empresa está, atualmente, em
teste da Plataforma FieldView, que
auxilia o produtor rural a capturar e
armazenar dados de produção de
soja e milho específicos de um ta-

lhão. Nosso foco é prover soluções
integradas e amigáveis que auxiliarão produtores a aumentar a eficiência e sustentabilidade de suas
operações.”
Fundada nos Estados Unidos
em 2006, inicialmente com o nome
de Weather Bill, a Climate comercializa seus produtos apenas para o
mercado norte-americano, mas outros territórios estão sendo analisados pela empresa, como o Canadá.
“Nos Estados Unidos, os produtores
têm adotado a plataforma de agricultura digital da Climate em mais
de 30 milhões de hectares. Nós
também esperamos expandir nossa
plataforma em um número significante de hectares no Brasil.”
APLICATIVO PARA CELULARES
E TABLETS
Um aplicativo gratuito para
smartphones e tablets, compatível
com os sistemas operacionais iOS e
Android, com um banco de fotos e
informações referentes às principais
doenças, plantas daninhas e pragas

principais doenças, plantas
daninhas e pragas que atacam as
principais lavouras do país

que atacam as principais lavouras
do país, já conta com mais de 63 mil
usuários dos mais variados públicos.
Desenvolvido pela Adama Brasil e lançado em outubro de 2014,
o Adama Alvo tem como usuários
os produtores rurais. “Porém, o
nosso aplicativo atende também
vendedores de distribuição, cooperativas, estudantes de agronomia
e até agrônomos de outras empresas, sendo que mais da metade
dos usuários estão concentrados
em São Paulo, Goiás, Paraná, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso”, diz
Roberson Marczak, gerente de inovação da Adama Brasil, do grupo
israelense Adama, empresa global
do setor agroquímico presente em
mais de 120 países.
Esse aplicativo, conforme a
empresa, permite ainda a interação com a equipe de agrônomos
da Adama para que o usuário possa

receber mais informações sobre os
alvos que não forem encontrados
no aplicativo, por meio do envio de
fotos e dúvidas. “A Adama já recebeu mais de 900 solicitações para
identificar problemas na lavoura e
indicar a melhor solução para tratamento. Muitas solicitações são referentes a problemas nutricionais ou
de fitotoxicidade que são confundidos com doenças das culturas.”
O gerente de inovação observa que existem alguns aplicativos
similares no mercado nacional,
porém, bastante específicos para
cada cultura e tipo de alvo. “O Adama Alvo é o único aplicativo da
agricultura brasileira voltado para
quatro grandes culturas (algodão,
soja, milho e trigo) e com uma gama
de mais de 110 alvos. O diferencial
está na proximidade que o agricultor pode ter com os agrônomos
da empresa de forma simples e

rápida. O desenvolvimento dessa
ferramenta levou cerca de um ano,
considerando o tempo para formar
o banco de dados e informações.
Os nossos agrônomos e consultores foram essenciais para compor o
conteúdo da ferramenta.”
A meta para este ano, antecipa
Marczak, é atingir 120 mil usuários
e expandir o banco de dados para
as culturas de cana e café no segundo semestre. “Como existem muitos
usuários que solicitam novas culturas dentro do banco de dados, vamos expandir o Adama Alvo e ainda
lançar outro aplicativo voltado para
as culturas de hortifrutis esse ano.”
Para o gerente, cada vez mais,
os produtores brasileiros estão investindo em tecnologia no campo
porque essas ferramentas são grandes aliadas ao aumento da produtividade da lavoura e tornam a vida
deles mais simples.
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um planejamento integrado da
propriedade rural, uma boa gestão
de insumos e recursos humanos e
também a adoção de boas práticas
que definiriam o sucesso da propriedade dentro da cadeia produtiva do algodão no Brasil.

Roda de Prosa

O mercado de
algodão sob a visão
de Arlindo Moura
Márcio Ferreira

O Convidado desta edição é O
vice-presidente da Abrapa e CEO
do grupo Vanguarda Agro
O mercado de algodão, uma das mais importantes commodities brasileiras, é o assunto abordado nesta edição do Roda Prosa. Um espaço aberto
para os produtores conhecerem a visão de um produtor referência sobre
determinado mercado ou tema que interessa a quem lida diariamente com
o setor que mais cresce no País. O convidado para esta edição é Arlindo
de Azevedo Moura, vice-presidente da Abrapa (Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão) e CEO do grupo Vanguarda Agro. A empresa é produtora de commodities agrícolas, com foco na produção de soja, milho e
algodão e valorização de terras. Possui nove unidades de produção estrategicamente localizadas em dois estados brasileiros (Mato Grosso e Bahia),
totalizando uma área sob gestão de aproximadamente 178,4 mil hectares.
Com cerca de 30 anos de experiência na área de agronegócio, já atuou
em posições estratégicas de grandes companhias agrícolas como diretorpresidente no Grupo Kepler Weber e diretor administrativo-financeiro para
América do Sul da John Deere Brasil, além de ter presidido por oito anos a
SLC Agrícola.

Quais as estratégias para ser
economicamente viável, neste cenário de custos elevados e incertezas de produtividades influenciadas por condições climáticas
adversas?
Não existe uma única estratégia, mas sim diversos itens integrados. Eu começaria pela racionalização dos custos. É necessário que

se analise criteriosamente o ponto
de equilíbrio da atividade, levando
em conta o custo de investimento
em tecnologia que hoje é bastante elevado e o potencial produtivo
dessas lavouras. Às vezes, é melhor
reduzir um pouco o uso de tecnologia, principalmente fertilizantes,
investir em um bom preparo da
mão de obra contratada, fazer um

Qual tecnologia de produção
agrícola precisa ser melhor desenvolvida para a cultura do algodão?

bom manejo integrado de pragas e
ervas daninhas, visando a redução
dos defensivos – que são caros - e
investindo na tecnologia dentro
do padrão que a lavoura permite.
Tem regiões onde é possível investir mais em tecnologia e colher
bem mais e, em outras, nem sempre a tecnologia resulta em boas
produtividades. Em resumo, seria

Existe uma ansiedade dos produtores pela entrada de alguns materiais no mercado. Em função do
clima brasileiro, algumas variedades resistentes ao estresse hídrico
seriam muito interessantes. Outros
materiais resistentes ao bicudo do
algodoeiro, um grande problema do
algodão brasileiro, também seriam
desejados. Em geral, o produtor de
algodão adota alta tecnologia, o
que há de mais moderno no país,
desde o manejo eficiente, a fertilidade do solo, o manejo integral
de pragas e doenças, bem como a
colheita com máquinas modernas e
beneficiamento com máquinas de
ponta. Isso faz com que o algodão
brasileiro tenha uma boa qualidade
e boa produtividade. Na maioria
das propriedades, o problema não
está na adoção de tecnologias, mas
uma melhor gestão para trazer melhores resultados ao produtor.
O que impede o Brasil de estar
entre os três principais produtores
de algodão do mundo?
Nós temos muitos problemas,
desde altos impostos, juros altos,
custos com defensivos, isso dificulta o avanço da produção do algodão brasileiro. A burocracia para o
uso das moléculas químicas para
controle de pragas e doenças é

complexa e o país é o último a entrar em novas tecnologias que os
outros concorrentes, como Estados
Unidos e Austrália. Estamos dependentes de produtos ultrapassados,
caros e pouco eficientes. A péssima
logística de transporte com alto
custo, as distâncias muito grandes,
muitas vezes nosso algodão percorre 2 mil quilômetros até chegar
ao porto, isso tudo encarece o produto e nos tira a competitividade.
Outro item que temos dificuldade é
a legislação trabalhista que é equiparada ao do trabalhador urbano,
mas a nossa indústria fica a céu
aberto. Muitas vezes o funcionário
não consegue trabalhar de manhã,
porque está chovendo, começa a
trabalhar às 13h e às 17h precisa
parar, porque a legislação diz que
o trabalhador não pode ficar à disposição do empregador mais de 10
horas por dia, mesmo que se pague
hora extra. Na verdade, ele não trabalhou 10 horas, mas 4 a 5 horas,
mas nossa legislação não separa
isso. É uma dificuldade que temos
com a legislação com relação ao
horário de trabalho. Outro item de
dificuldade são os juros. Os títulos
do agronegócio, que foram criados
para facilitar a vida do produtor,
não permitem captar diretamente no exterior, com custo menor. A
gente tem que captar no mercado
interno, onde os custos financeiros
são elevados. Se tivéssemos acesso direto ao mercado estrangeiro,
podíamos captar dinheiro – principalmente os Certificados de Recebíveis do Agronegócio – por um
custo bem menor do que temos
hoje. E também a pouca disponibilidade e o alto custo dos recursos
para financiar o custeio.

A cadeia do algodão é uma das
mais profissionalizadas do setor
agrícola brasileiro. É possível estender a visão dos cotonicultores
a outros setores agropecuários?
Como?
O produtor de algodão produz
milho e soja e até outros produtos.
A mesma profissionalização que
ele tem na área de algodão, também aplica em soja e milho. O que
ocorreu no passado é que a cadeia
de produção brasileira foi dizimada pelo bicudo-do-algodoeiro e a
baixa tecnologia aplicada na época nas lavouras fez com que o país
praticamente saísse desse mercado. Nós chegamos a ser o maior
importador de algodão durante um
período. Quando os produtores decidiram retomar o cultivo 15 anos
atrás, o processo se deu de uma
forma muito boa, com adoção de
melhores tecnologias disponíveis
no mundo. O produtor foi buscar
essas tecnologias na Austrália e Estados Unidos que fizeram com que
os produtores tivessem diferencial
sobre os que plantam somente soja
e milho. A partir daí se estabeleceu um processo de mão dupla.
Ouvimos tudo o que os principais
compradores de algodão queriam.
Muitos produtores foram para a
Ásia ver quais os problemas que
existiam no algodão da Austrália,
dos Estados Unidos e no brasileiro,
cujo plantio estava se iniciando.
Tivemos muitas sugestões e críticas e, ao voltar para casa, fizemos
um bom trabalho para corrigir isso.
Hoje temos situações muito interessantes, como a rastreabilidade
do nosso algodão que é de 100%
do total exportado. Com relação à
certificação socioambiental, é algo
que acrescenta qualidade ao algo-
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Precisamos buscar o melhoramento constante
através de OGMs ou da adoção de boas práticas e de
uso de tecnologias na cadeia de algodão

dão brasileiro. Investimos recursos
no sistema de qualidade de fibra
que permite vender o algodão que
cada cliente precisa. A gente chama
o algodão de commodity, mas ele
não tem nada de commodity. Tem
clientes que precisam de algodão
de alta qualidade, com resistência
maior, com fibras maiores, outros
precisam de cor mais branca, depende da aplicação que ele vai fazer. O produtor brasileiro consegue
atender esse tipo de demanda. Se
as outras cadeias, como as de soja
e milho, fizerem o que a cadeia de
algodão fez, sem dúvida, ficarão na
liderança. A cadeia que esperar o
governo fazer isso chegará atrasada, pois o governo não tem como
fazer e será difícil correr atrás do
prejuízo.
Algodão orgânico: nicho de
mercado ou tendência de aumento? Qual sua opinião sobre essa
questão?
É uma realidade. Ele tem mercado, mas não é grande. O algodão
orgânico tem boa aceitabilidade
em algumas regiões como a Europa. Acho que é possível conviver
o algodão orgânico e o convencional. A lavoura de algodão é altamente suscetível ao ataque de
pragas e doenças, desta forma, é
muito difícil produzir orgânico em
grandes áreas e principalmente
obter grande produtividade para
remunerar essa produção. Aqui no

Brasil, as lavouras de algodão são
cultivadas em áreas muito extensas. Diferentes da Índia, que produz
em 3 hectares, 5 hectares. O Brasil
produz em 40 mil ou 50 mil hectares, alguns produtores têm 100 mil
hectares, o que dificultaria muito a
produção do algodão orgânico. Para
produzir o algodão orgânico em pequenas áreas, ele é viável. Portanto,
eu acho que é uma boa alternativa
para a agricultura familiar e tem esses nichos hoje muito claros e que
paga bons preços por esse tipo de
produto. Então é um bom negócio,
mas não é para o grande produtor.
Nós não teríamos condições de fazer isso em áreas muito extensas,
muito grandes. Eu acho que o algodão orgânico não compete, ele
trabalha junto com o convencional.
Os pequenos produtores podem
produzir o orgânico e atender esses nichos de mercado. E o grande
produtor, em função das dificuldades que ele teria com clima tropical
do Brasil, porque torna as lavouras
altamente suscetíveis às pragas e
doenças, atua com o convencional.
Como o aumento do uso de fibras sintéticas pode afetar a cadeia da comercialização da pluma?
Diante disso, há novos produtos
em desenvolvimento que utilizam
algodão e seus subprodutos?
Se olharmos o histórico de participação de mercado do algodão,
ele vem caindo durante décadas.

Ele já foi 90% do consumo de fibras. Hoje no mundo ele é menos
da metade. Nos Estados Unidos,
onde conta com os melhores índices, a participação é de 40% e no
Brasil é pouco mais de 24%. Principalmente o que tem ocorrido é
o preço mundial do petróleo, que
nesse momento está muito baixo,
de forma que as fibras sintéticas
chegam ao mercado com um preço
baixo. É claro que isso nos preocupa ano a ano e a gente está vendo decrescer o uso do algodão em
detrimento do poliéster. Imagino
que uma campanha forte, bem-estruturada para convencer os consumidores das vantagens do algodão,
teria êxito. As campanhas teriam
de tratar sobre o relacionamento
do uso, da qualidade, do bem-estar,
que é uma matéria-prima renovável. A Abrapa está trabalhando, juntamente com a cadeia de algodão,
em um projeto de marketing para
o mercado interno, para levar algumas informações aos consumidores brasileiros e, em consequência,
aumentar a demanda pelo algodão.
A campanha deve entrar no ar já no
segundo semestre, a gente espera,
a exemplo dos EUA que já conseguiu subir um pouco a participação
do mercado da fibra do algodão nas
confecções. Outro item que pode
melhorar a participação do algodão é a mistura do poliéster com o
algodão, que melhora o toque do
tecido do poliéster. Acho que é um
trabalho longo ainda para ser feito.
O que podemos esperar para o
setor em relação às novas variedades e práticas de manejo?
Essa é uma área que não pode
parar. Precisamos buscar o melhoramento constante através de

OGMs ou da adoção de boas práticas e de uso de tecnologias na
cadeia de algodão e nas outras
cadeias produtivas, tanto vegetais
quanto animal. Com isso, sem dúvida, o investimento em tecnologia é
muito alto. Para o setor ter resultados deve continuar investindo em
novas pesquisas e novos materiais.
Temos visto, através da Embrapa,
esforços grandes para trabalhar
com itens que as multinacionais
não trabalham em função de algumas doenças estarem somente no
Brasil e não em outros lugares do
mundo. Temos que torcer para que
isso continue. Uma nova tecnologia custa entre US$ 200 e US$ 250
milhões, um montante que nem
sempre está disponível no mercado. NÓS, PRODUTORES, MUITAS
VEZES ACHAMOS QUE A TECNOLOGIA É CARA, MAS POR OUTRO
LADO TEMOS QUE RECONHECER
QUE, SE A INDÚSTRIA NÃO DESENVOLVER ISSO, FICAREMOS PARA
TRÁS, TANTO EM QUALIDADE DO
ALGODÃO QUANTO EM PRODUTIVIDADE.
No cenário global, qual a situação da agricultura brasileira diante
dos grandes produtores de commodities agrícolas do mundo?
O Brasil já é reconhecido como
grande produtor de soja e de carne,
um dos maiores de algodão e de
biocombustíveis. Temos reconhecimento mundial do agronegócio
brasileiro. Existe previsão do USDA
de que, nos próximos 10 anos, 76
milhões de toneladas de soja serão exportadas pelo Brasil. Isso
é 35% a mais do que se exporta
hoje, enquanto que as exportações dos Estados Unidos vão crescer apenas 5%. Isso ocorre porque

Hoje a produtividade do
algodão brasileiro é 60%
maior que a produtividade
americana. Esses volumes,
sem dúvida, darão ao
Brasil uma participação
importante no mercado
externo.
os Estados Unidos não tem mais
áreas novas para abertura, ou seja,
quando cresce a área de algodão,
precisa reduzir de soja, milho ou
trigo, por exemplo. O crescimento
é obtido muito mais com tecnologia do que com novas áreas. O
Brasil ainda tem muitas áreas disponíveis – e não estou falando de
desmatamento – mas de áreas de
pastagens degradadas que podem
ser utilizadas para agricultura, com
melhor aproveitamento. O rebanho
brasileiro não precisa hoje de toda
as áreas disponíveis para pecuária.
A participação brasileira no mercado mundial, hoje de 44%, deverá
crescer, segundo esse estudo do
USDA, para 47%, enquanto que os
Estados Unidos que hoje tem 39%
deverão cair para 33%. Isso mostra
bem a competitividade do agronegócio do Brasil. O maior crescimento será do algodão brasileiro. Isso
será possível com a disponibilidade
de áreas que temos e a tecnologia
adequada para atingir mais produtividade. Hoje a produtividade do
algodão brasileiro é 60% maior
que a produtividade americana. Um
bom produtor brasileiro consegue
tirar em um hectare 1,6 mil quilos
de pluma. Nos Estados Unidos, um
bom produtor chega a 900 quilos
de pluma. É um diferencial grande.
Por isso que o produtor americano
só consegue sobreviver com subsí-

dio. Esses volumes, sem dúvida, darão ao Brasil uma participação importante no mercado externo – eu
imagino que devemos ocupar 45%
do mercado, enquanto que os Estados Unidos chegarão a 34%.
Como o senhor vê o impacto do
aquecimento global na agricultura?
A ameaça do aquecimento global já é realidade, pois hoje vemos
regiões que não tinham problemas
de clima e passaram a ter. Esse ano
foi muito difícil plantar soja em
outubro porque não chovia. E na
colheita está difícil porque chove
muito. Já temos hoje algumas manifestações que demonstram que
o aquecimento está conosco. Deve
haver adoção de alguma medida
que resulte em maior respeito ao
meio ambiente e recursos naturais.
Isso o Brasil tem sido líder. O nosso
próprio Código Florestal não tem
similar no mundo. Os níveis de reserva de floresta não tem nenhum
outro país que tenha. Estamos caminhando nesse sentido, mas não é
só o Brasil. Cadê as reservas americanas? Cadê as reservas europeias?
Cadê as reservas chinesas? Então
eu acho que a gente tem que fazer
a nossa parte, mas acho que outros
países no mundo também têm que
fazer. De qualquer forma, o maior
interessado em fazer cumprir a
legislação do meio ambiente é o
produtor porque ele depende da
sua terra. Se ele não cuidar da sua
terra, ele não vai ter terra para daqui a 10, 50, 100 anos. É um meio
de sobrevivência e MUITOS PRODUTORES FAZEM MUITO MAIS QUE
O CÓDIGO FLORESTAL MANDA FAZER, PORQUE ELE É CONSCIENTE
QUE ELE TEM QUE TRATAR BEM DA
SUA TERRA, QUE É SEU MAIOR PATRIMÔNIO.
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Comercialização

Colhi, e agora?
o que faço com
o meu produto?

fontes renováveis, mas preciso ver
horizonte para colocar isso em prática. Meu receio é não conseguir
honrar os meus compromissos.”

Algumas vendas resultam em
experiências consideradas muito ruins
por alguns agricultores do Brasil
“Depois de tanto sacrifício ao
produzir, somos explorados na
venda”. Esse é o desabafo de Márcio Paulo de Almeida, produtor de
trigo, soja, milho, feijão e melancia
cultivados em uma propriedade
localizada entre os municípios paulistas de Capão Bonito e São Miguel
Arcanjo, administrada em conjunto
com o pai e um cunhado e que está
em atividade há mais de 20 anos.
Na última safra, Almeida conta que, após a entrega de parte da
produção de trigo para um novo
cerealista recomendado por um
vizinho, com o qual dizia estar realizando bons negócios, foi informado que seu produto não tinha mercado. A justificativa: o trigo era de
segunda e até de terceira categoria.
“Isso nunca tinha acontecido comigo até agora, nem mesmo quando
plantei variedades inferiores. Mandamos as mesmas variedades de
sempre para ele e recebemos uma
carta avaliando que o nosso produto tinha qualidade inferior. Vendi o
mesmo produto a outro cerealista,

da mesma área de plantio, e não
houve problemas de avaliação com
a qualidade. Não sei se eles têm
outra maneira de analisar o trigo,
mas acho que foi uma avaliação
incorreta. Isso nos deu um prejuízo
de, no mínimo R$ 20 mil, porque
deixamos de colocar esse mesmo
volume para o cerealista com o
qual trabalhamos há mais de quatro anos. Arrependi-me de não ter
entregue tudo ao meu comprador
de sempre, mas a gente não tem
como adivinhar o que vai acontecer.” Os preços do trigo obtidos por
Almeida junto ao cerealista com o
qual estava acostumado a trabalhar
foram R$ 700 /tonelada para o tipo
1 e R$ 650/tonelada para o tipo 2.
O produtor foi informado do
novo cerealista quando precisou
pedir ajuda a um vizinho para conseguir finalizar a colheita da produção de trigo. “Acreditamos que
os negócios praticados pelo outro
cerealista estavam mais atrativos.
E, quando esse cerealista afirmou
que meu trigo não tinha mercado

por conta da qualidade, fiquei de
mãos atadas. Para isso mudar, é
preciso investir em uma unidade
de secagem de cereais. Tenho em
mente construir uma unidade com
o máximo de aproveitamento das

“DEPOIS DE TANTO
SACRIFÍCIO AO PRODUZIR,
SOMOS EXPLORADOS NA
VENDA”.
MÁrcio Paulo de Almeida,
produtor de trigo, soja,
milho, feijão e melancia

Almeida explica que seria arriscado investir em uma unidade
de beneficiamento própria porque
95% da área de plantio que utiliza são terras arrendadas. “Minha
preocupação em fazer uma unidade secadora e mais um silo é
que são mais de R$ 2 milhões em
investimentos e precisaria de dez
anos para obter retorno disso. E se
ocorrer algum imprevisto de o meu
contrato acabar nesse período com
os proprietários das terras arrendadas? Porém, não tenho por onde
escapar de vendas ruins como essa
última, a não ser fazendo a unidade própria. Além disso, esse mesmo cerealista com quem venho
trabalhando há anos, a cada safra
que passa, soma algumas taxas
novas, que vão reduzindo o nosso
preço final. Acredito que é porque
eles cresceram muito e essa é uma
forma de selecionar produtor.”
Segundo Almeida, a propriedade obteve produções baixas no trigo nessa última safra. “Um pouco
dessa baixa produção eu até esperava por ter plantado o trigo Codetec 150, visando obter mais qualidade. Tivemos condições boas de
colheita somente no início, depois
vieram as chuvas e o tempo com
umidade alta fizeram com que as
sementes do trigo entrassem em
germinação ainda no cacho, aí ficou complicado porque não fechei
com produção e não tive tanta
qualidade.”

Nas outras culturas, Almeida
garante que bons cenários estão
se desenhando. “Vou fazer o beneficiamento do feijão e a negociação é direta com o comprador que
vê a mercadoria e paga de acordo
com o que ele vê. Os preços que
comentam parecem atrativos. A
melancia é toda bonitinha, é um
trabalho de formiga por necessitar
de muita mão de obra, vem pingando como goteira, vendo de fruta em fruta, às vezes, carregamos
caminhonetes de feirantes, tentando vender mais diretamente.
No milho e na soja, atendendo às
exigências do mercado, saem praticamente direto da propriedade
para serem embarcados no porto.
Há um ano meu pai experimentou
vender para uma cooperativa próxima, mas não deu certo porque há
dois pedágios para entregá-la e o
frete já está mais elevado. E a taxa
deles fica mais cara do que a do cerealista que eu estou acostumado
a trabalhar. Então, não vi nenhum
benefício.”
SOJA E MILHO
Sócio do irmão em uma propriedade localizada em São Miguel
do Iguaçu, no Paraná, o engenheiro
agrônomo Anderson Pasquali produz 500 hectares de soja verão e
milho safrinha na propriedade adquirida em 1964 pelo pai, já falecido, e também enfrenta seus momentos difíceis na comercialização
da produção. “Estamos aqui, entre
altos e baixos, levando os tropeços
da vida. Às vezes, plantamos trigo,
mas agora não, pois não está sen-

“a melhor opção é fazer
negócio com traders
(empresas que têm o papel
de intermediar negociação
entre produtores e
compradores).”
Anderson Pasquali ,
engenheiro agrônomo
do bem remunerado. Já a soja está
a R$ 67,50, mas como colhemos
desde janeiro, pegamos o valor de
R$ 75”, afirma.
Com a atual safra de soja já
colhida, Pasquali diz que ele e o
irmão estão “travando” o custo de
produção com as empresas de insumos para a próxima safra. “Estamos fechando o adubo a R$ 85,50
para o ano que vem e atrelei à venda de soja a R$ 76 também para o
ano que vem, o que nos faz manter a relação de troca de 1,2 por 1.
Com esse contrato, teremos uma
folga para nos levantar de novo.
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Vamos deixar fora do contrato entre
20 mil e 30 mil sacas para vender
na colheita da safrinha e torcer para
vender melhor esse volume restante. No total, esperamos colher entre
40 a 50 mil sacos, mas nunca se sabe
quanto será produzido, por conta do
clima, que pode atrapalhar na colheita. No entanto, usamos tecnologia de alta produtividade”, antecipa.
Se tivesse que dar um conselho a outros produtores, Pasquali
acredita que a melhor opção é fazer
negócio com traders (empresas que
têm o papel de intermediar negociação entre produtores e compradores nacionais e internacionais), a
partir de contratos futuros. “Nós, por
exemplo, estamos plantando milho
agora e, em novembro passado, já
fechei 20 mil sacos a R$ 28,50, que
garantem os meus custos com insumos, como defensivos e adubos. O
meu canal de vendas, quando vem
com a proposta, já fez negociação
com empresas de defensivo, adubo
etc. Eles precisam confiar em mim,
pois estão me fornecendo tudo para
depois eu fazer o pagamento. Uma
coisa eu sempre digo: tem que ver
qual é o índice de retorno. Assim
mesmo, na agricultura, não se tem
uma equação matemática pronta,
onde um mais um somam dois, porque não sei quanto será minha produção no final. Como dizia o meu
pai, agricultura é loteria, exige um
pouco de sorte também.”
Para Pasquali, são poucos os que
têm condições de comprar à vista e
baratear um pouco o custo de produção. “Minha formação de engenheiro agrônomo me ajuda muito

27

na composição dos meus custos
com os produtos que vou usar, mas
como vou comprar e negociar eu
aprendi no dia a dia mesmo. O jeito
que aprendi de baratear é garantir
o custo de produção o mais baixo
possível. Se deixar tudo em aberto
lá na frente, de repente não consegue cobrir o financiamento feito
junto ao banco. Nós, aqui, vamos
a banco, pegamos financiamentos,
mas o banco quer sempre fazer
venda casada para emprestar o que
a gente precisa. Para se ter uma
ideia, hoje eu e meu sócio estamos
com 12 consórcios no banco, se
não, não tem negócio. Eles têm cota
para cumprir e somos obrigados a
comprar. Mas ainda preferimos os
consórcios porque, no final, volta o
dinheiro. Mas também tem títulos
de capitalização, seguro de vida, e
esses não voltam.”
Pasquali lamenta que o produtor brasileiro não consiga os mesmos benefícios dos outros representantes da cadeia alimentar no
País. “A multinacional, quando tem
problemas, vai para cima do governo e tem respaldo, mas por que dar
dinheiro para os caras? Colonos,
como nós, não têm os mesmos direitos, estão recebendo pouco lá
de cima, deveria igualar isso também.”
DÚVIDAS E DESAFIOS
De acordo com Luiz Carlos Pacheco, analista da Trigo e Farinhas
Consultoria em Agromercado, sediada no Paraná, com 43 anos de
experiência como analista de mer-

“a estrutura acadêmica
do Brasil reúne mais
de 300 faculdades de
agronomia que ensinam
o aluno a produzir, mas
nunca a vender.”
Luiz Carlos Pacheco,
analista da Trigo e
Farinhas Consultoria
em Agromercado
cado, a estrutura acadêmica do
Brasil reúne mais de 300 faculdades de agronomia que ensinam o
aluno a produzir, mas nunca a vender. “Por isso, no País, temos produtividade no campo, somos campeões em várias produções, mas
não lucratividade. Lá fora, usa-se
muita tecnologia para produzir
em pouco espaço, aqui, produz-se
mais com menos tecnologia. E olha
que o Brasil só usa 12% das áreas
consideradas agricultáveis de seu
território, imagina se aumentar a
área. Produzimos bem e bastante,
graças aos cursos universitários
disponíveis, mas não sabemos
vender. Quando vim ao Paraná
para trabalhar, na década de 70, e
falava de comercialização nas cooperativas locais, ninguém entendia
o que eu dizia”, recorda.
Para ele, o ponto mais crítico
de entendimento para o produtor
na questão da comercialização
é em relação ao mercado futuro.
“No caso do trigo, não se pode subir muito o preço do grão porque
quem vai comprar a farinha e os

produtos finais, como biscoitos e
massas? O valor do grão tem que
estar sempre relativamente baixo
ou médio. Assim mesmo, o lucro do
produtor com o trigo deve vir das
operações de mercado futuro, mas
é isso que ninguém entende. Em
resumo, começa-se a cotar o valor
do trigo dois anos antes da colheita, na Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos. Ou seja, o
trigo que será colhido a partir de
setembro próximo já começou a
ser cotado em 2014. Isso faria com
que os estados produtores do Brasil recebessem R$ 56 pela saca de
trigo ante um custo de produção
de R$ 40 por saca, o que representa um lucro de 40% para o produtor. Mas nem gerentes de moinho e
cooperativas sabem usar isso, deixam o barco correr e hoje o valor
da saca está R$ 38, abaixo do custo
de produção para o produtor, que
sofre prejuízo.”
Pacheco acredita que, ao se
disciplinar com a administração da
propriedade, o produtor terá recursos financeiros para investir na
propriedade e depender cada vez
menos de atravessadores, já que,
na cadeia do trigo, ele é quem menos ganha por agregar menor valor
final ao produto. “Dependendo do
porte do produtor, fica difícil realmente ter armazenagem própria
com secador de grãos, que tem seu
custo, mas vale a pena. Ele poderia
ter isso se usasse o mercado futuro,
pois se capitalizaria para ter o silo.
Se o agricultor não se disciplinar,
não consegue mesmo. Se ele ficar

com 10% de lucro, em dez anos
ele dobra o seu patrimônio e tem
recursos próprios para investir.”
Pacheco diz que toda empresa,
inclusive a rural, precisa ter três
“pernas”: produção, administração
e vendas. “Uma propriedade rural
é uma empresa, sim. O agricultor
movimenta muito o banco, tem
mais dinheiro lá que muitas empresas de outras áreas encontradas nas cidades onde estão. São
empresários rurais, vivem deles
mesmos, mas não têm visão empresarial. São exímios produtores,
procuram se aprimorar no campo,
mas não são administradores, fazem contas muito mal, quando as
fazem, e vendem muito mal também. Mas só dá certo tendo um negócio rentável.”
Ele observa que os bancos,
neste momento, estão aproveitando que o governo está sem dinheiro para eles próprios darem
crédito ao produtor rural, a juros
“normais” de banco, mas isso pode
inviabilizar o negócio. “O fato é
que o produtor se acostumou mal
nos últimos anos a fazer tudo no
banco. Não fazem conta de juros,
tem que acabar com isso, senão,
muita gente vai quebrar. O melhor
caminho é o sistema barter, onde
se troca produtos agrícolas, como
soja, milho e trigo, por insumos. Em
vez de pegar dinheiro em banco,
tem que negociar com produtor de
sementes e outros fornecedores.
Assim, foge-se de um custo mais
alto, apesar de ter juros nesse tipo
de negociação também.”

“O ideal é o produtor de
grãos ter, no mínimo,
uma estrutura razoável
de armazenamento
para comercializar o
produto de uma forma
diferente e não ficar à
mercê do que o mercado
lhe oferece.”
João Carlos Garcia,
pesquisador da área de
Economia Agrícola da
Embrapa Milho e Sorgo
Conforme Pacheco, o preço do
trigo subiu porque a produção deste ano foi considerada desastrosa,
em razão das condições climáticas.
“No Rio Grande do Sul, por exemplo, a situação do trigo ficou entre
ruim, muito ruim e extremamente
ruim. Só colheu 1,45% do volume produzido, uma parte disso foi
só para ração animal e apenas um
terço foi usado pelos moinhos.
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nesse sentido do que em outras regiões do País.”

Cooperativas: uma opção para viabilizar a armazenagem

Não produziu para moagem. No
Paraná, 2,6% deram para moagem
porque colheram mais cedo, em
função do clima. Mas, independentemente do preço alcançado, vale a
pena plantar trigo? Vale, pois o trigo sempre pode dar lucro.”
INformação agrícola
João Carlos Garcia, pesquisador
da área de Economia Agrícola da
Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas (MG), afirma que um dos maiores problemas enfrentados pelo
produtor na fase de comercialização de grãos é a falta de informação. “Mas, hoje, existem vários sites
agrícolas que publicam diariamente informações relevantes, como
preço no Brasil e fora, condições da
safra e análise de fatores que podem afetar a demanda pelo milho.

Os produtores precisam acompanhar o que está acontecendo com a
sua cultura para sanar essa série de
incertezas que surgem entre plantar e vender”, observa.
Garcia cita que é essencial que
o produtor acompanhe a flutuação
de preços e esteja atento ao preço
futuro porque, se optar por contratos futuros para venda, no momento da fixação do preço, ele pode
correr um risco muito grande. “O
grande dilema da comercialização
enfrentado sempre pelo produtor
é: colhi, e agora? O que faço com o
meu produto? O ideal é o produtor
de grãos ter, no mínimo, uma estrutura razoável de armazenamento
para comercializar o produto de
uma forma diferente e não ficar à
mercê do que o mercado lhe oferece. Dependendo da quantidade

que ele produz, pode ser um galpão limpo e protegido da chuva,
com a garantia de defesa do produto. Se não, ou ele tem uma estrutura própria de armazenamento,
tais como silos graneleiros, ou fica
dependente de eventuais sistemas
existentes na cidade ou em municípios próximos, mas aí cai na mão do
atravessador, que compra no preço baixo para armazenar e vender
quando o preço do grão sobe. Uma
cooperativa pode ser uma alternativa, se for bem organizada e próxima da área de produção do agricultor, para não inviabilizar os custos
com frete, pois o custo de transporte é um componente grande na
composição dos gastos relativos à
comercialização dos produtos agrícolas. No sul do Brasil, em geral, as
cooperativas são mais organizadas

Já em Minas Gerais, o pesquisador informa que há poucas
cooperativas que armazenam ou
comercializam para o produtor em
condições de mercado futuro. “Por
isso, o importante é a informação
do dia a dia, que deve ser acompanhada pelos produtores rurais, por
meio dos sites agrícolas existentes.
Não é o caso de virar um especialista de mercado, mas ter ciência do
que está ocorrendo no mercado da
cultura que ele está explorando e
na região produtora que ele está.
Não são necessários estudos apenas das formas de se plantar, mas
também das formas de se comercializar. É questão de fazer esse
exercício constantemente e aprender com o passar do tempo.”
Garcia lembra que o último
grande problema enfrentado pelo
produtor de milho foi no ano passado, quando a perspectiva de preço do milho para a safra verão era
muito baixa, e os agricultores optaram por plantar menos, reduzindo
consideravelmente a área de milho
verão. “Mas, com a valorização do
dólar perante o real, a partir do mês
de janeiro, o milho transformou-se
em um excelente negócio, entretanto, muitos já haviam deixado de
plantar a quantidade de área que
plantavam normalmente. E não
estavam errados, pois os preços
internacionais de milho, cotados
em dólar, estavam caindo, mas posteriormente subiram no mercado
interno, em reais. Agora, o pessoal
está revisando a possibilidade de
plantar essa cultura no próximo pe-

ríodo – milho safrinha ou até o milho verão da safra 2016/17. Então,
há sempre uma série de conjunturas – algumas previsíveis e outras
não – que devem ser consideradas
para fazer o planejamento do plantio e da comercialização dos produtos agrícolas.”
Garcia diz que, em algumas
regiões do País, principalmente
na região Centro-Oeste, a venda
futura é um sistema muito desenvolvido para soja e em menor escala para milho, mas isso, em geral,
funciona para os produtores de
maior porte, que sabem fazer este
tipo de negociação. “Quem vendeu em outubro último, por conta
dos preços baixos da época, por
exemplo, pode ganhar um pouco
menos na venda futura do milho
agora, mas há outras formas de um
produtor preparado contornar isso
também.”
NO CONTRATO FUTURO, RESSALTA O PESQUISADOR, O “TRAVAMENTO” DO PREÇO É FEITO ANTES
DO PLANTIO. “FAZ-SE UMA VENDA
FUTURA, ONDE O PRODUTOR COMBINA COM QUEM COMPRA O PREÇO
QUE RECEBERÁ, QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO. Por exemplo,
na soja, que é um dos produtos mais
comerciais e com mais produtores
capacitados nesse sistema de venda, o produtor contrata antecipadamente a venda de um percentual
de grãos a serem colhidos e desta
forma cria um valor de referência
para a compra de adubo e outros
insumos, que também podem ser
pagos por ocasião da colheita. Por
ocasião do plantio, ele precisa estar com um conjunto de contratos

que cubram o custo de produção e
ainda lhe permita uma margem de
lucro do negócio. No caso do pequeno produtor, esse é um sistema
muito difícil porque esse mecanismo de vendas normalmente não
chega até ele.”
CAUTELA
Carlos Ronaldo Davolo, operador da Granos Corretora, com
sede em Campo Grande (MS), que
divulga relatórios sistemáticos
sobre a situação das lavouras de
soja e milho nesse estado, informa que pelo menos 61% da safra
2015/2016 de soja já foram comercializados até o início de abril
na região e colhidos 99,7% do volume total plantado.
O Mato Grosso do Sul, cita,
registrou nesta safra uma área de
2,387 milhões de hectares e aguardava uma produção de 7,7 milhões
de toneladas, mas reprogramou
os números para 7,42 milhões de
toneladas. Essa redução ocorre
por conta da quebra da qualidade
dos grãos, em razão do excesso de
chuvas, que, consequentemente,
afetaram a produtividade.
“O que vemos por aqui no Mato
Grosso do Sul é que todo mundo
está cauteloso, desde o produtor
até o comprador, por isso os negócios são modestos, sem grandes
volumes, para que cada um possa
cumprir a sua parte. Quanto aos
preços, as cotações internacionais,
especialmente as da Bolsa de Chicago, não mudaram muito de julho
para cá. O que mudou foi a questão cambial”, diz.
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retomada

Uma luz no fim do túnel
Setor sucroalcooleiro entra em nova fase com
perspectivas de bons preços para o açúcar e etanol
tadas pelo país, os fornecedores
estão mais esperançosos”, afirma.
No entanto, ele pondera que é preciso lembrar que, para o investidor
é fundamental a confiança no governo e a segurança das regras do
mercado, fatos que não existem
hoje. “De qualquer forma, o quadro
econômico e político está de tal
modo conturbado que certamente
o país não voltará a crescer em curto prazo”, observa.

Após cinco anos de grandes
dificuldades, representantes e especialistas do setor sucroalcooleiro acreditam em uma fase positiva
com bons preços para o açúcar e o
etanol. A volta da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), o aumento da mistura do

etanol anidro à gasolina, a redução
do ICMS tanto da gasolina como do
etanol em alguns Estados são algumas das ações recentes que animam
os produtores para uma possível luz
no fim do túnel. No entanto, ainda é
cedo para falar em retomada.

“A safra 2015/16, que teve início em abril do ano passado, foi
melhor que as anteriores para os
produtores de cana”, avalia Manoel Ortolan, presidente da Orplana (Organização de Plantadores
de Cana da Região Centro-Sul do
Brasil) e da Canaoeste (Associação

dos Plantadores de Cana do Oeste
do Estado de São Paulo). Para ele, o
setor está superando os problemas
e entra em uma nova fase positiva,
marcada por bons preços do açúcar
e do etanol e por expectativa de
crescimento. “Apesar das dificuldades políticas e econômicas enfren-

Além da volta da Cide, a redução do ICMS nos Estados produtores de cana-de-açúcar contribuiu
para direcionar o mix das usinas
para maior produção de etanol
ao invés do açúcar. “Aliado a isso,
depois de cinco anos, o déficit na
produção de açúcar em relação ao
consumo mundial volta a valorizar
seu preço”, avalia Alexandre Andrade Lima, presidente da União
Nordestina dos Produtores de Cana
(Unida), da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco
(AFCP) e da cooperativa de fornecedores de cana que reativou a usina Cruangi (Coaf/Cruangi).
Segundo Lima, a autoestima
dos fornecedores de cana em relação ao setor aumentou bastante,
sobretudo em função da reativação
de duas usinas através de coopera-

tivas dos produtores nos últimos
dois anos em duas regiões de Pernambuco – Mata Sul e Norte. Estas
usinas balizam as bonificações para
a cana dos fornecedores, o que
promove e gera uma concorrência
entre as demais usinas para a aquisição da cana, qualificando assim
um melhor tratamento das outras
usinas com os canavieiros. “É oportuno destacar que, com a reativação das usinas pelas cooperativas
dos fornecedores de cana, alguns
já estão plantando até mais canas
para esta nova safra”, observa.
“Na minha visão as expectativas são boas, desde que o setor
possa se recuperar financeiramente. Isto porque existem cerca de
100 usinas que fecharam e quase
90 em recuperação judicial”, avalia Paulo Leal, presidente da Federação dos Plantadores de Cana
do Brasil (Feplana). Segundo ele, é
necessário que as indústrias e os
fornecedores se unam com uma
solicitação conjunta de um PROER
(Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional) para
o setor. “Ou seja, a recuperação financeira se dará ao longo dos próximos 10 anos”, afirma.
Sob a visão do mercado, a tendência de melhora é para a safra
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A indústria da cana
gera diversos ganhos
econômicos, sociais e
ambientais para o País.
Manoel Ortolan,
presidente da Orplana e
Canaoeste
2016/17. De acordo com Andy Duff,
Gerente da equipe de Pesquisa em
Agroeconomia do Rabobank Brasil,
em relação ao açúcar, a expectativa de um déficit de cerca de cinco
milhões de toneladas no balanço
global este ano quebrou a tendência de queda dos preços mundiais.

Ao mesmo tempo, a forte desvalorização do Real em relação ao dólar
ao longo de 2015 significa que o
preço mundial em dólar, convertido em reais, tornou-se muito atrativo para a indústria brasileira. A
respeito de etanol, como o preço
da gasolina subiu bastante no ano
passado, 2016 começou com um
preço-teto para o etanol hidratado
maior do que no ano passado. “A
expectativa de uma safra em excesso de 600 milhões de toneladas
de cana no Centro-Sul, com clima
menos chuvoso do que 2015/16 e,
por isso, um leve aumento da qualidade da cana, ajudarão em controle
de custos”, afirma.
DESAFIOS
Para a efetiva retomada de
crescimento do setor, é necessário destacar alguns aspectos, avaliam os produtores. Para Manoel
Ortolan, nos últimos anos o setor
atravessou dificuldades econômicas por conta do endividamento
das usinas e, principalmente, pela
falta de competitividade do etanol hidratado frente à gasolina nas
bombas. “Destaco a necessidade
de adoção de políticas públicas de
longo prazo para o setor. A indústria da cana gera diversos ganhos

econômicos, sociais e ambientais
para o País. Para promover o aumento desses benefícios, o setor
precisa de regras claras quanto ao
papel do etanol na matriz energética brasileira, bem como da energia
elétrica. Somente assim investimentos darão início a um novo ciclo de crescimento”, afirma.
O presidente da Orplana e Canaoeste avalia ainda que algumas
medidas de longo prazo como o
reajuste na alíquota da CIDE, que
incide sobre a gasolina, a redução
dos juros e o aumento de recursos disponibilizados por algumas
linhas de financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), destinadas à expansão da produtividade
nos canaviais e programas de estocagem de etanol, também devem
ajudar bastante o setor. “No entanto, o maior desafio é fazer o governo enxergar essas necessidades”,
ressalta.
De acordo com Alexandre Lima,
da Unida, o maior desafio é que o
setor amplie a produtividade e
mantenha o preço do etanol competitivo em relação à gasolina. Isto
favorece com que boa parte da
produção do mix das usinas seja
direcionada para o etanol, não am-

pliando a produção de açúcar e assim não ofertando mais açúcar no
mercado mundial. “Vale salientar
que, como o país é o maior produtor mundial de açúcar, se este mix
mudar, os preços tendem a cair outra vez”, avalia.
Para o setor em geral, analisa
Duff, do Rabobank, atingir um novo
recorde de colheita e moagem
exigirá operar com alta eficiência
ao longo de uma safra estendida.
“Outro desafio geral, especialmente para quem andou apertado até
agora, será a manutenção de uma
taxa de plantio adequada, para
não arriscar comprometer a produtividade do canavial no futuro”,
diz. Para Paulo Leal, da Feplana, os
desafios são as novas tecnologias
que virão como o etanol de segunda geração e as biorrefinarias, que
darão um novo rumo aos negócios.
MERCADO EM ALTA
A previsão de preços para o
açúcar e etanol é animadora para
os produtores. Segundo Ortolan,
os produtores trabalham com um
cenário que sinaliza pelo menos 2
a 3 safras de preços melhores. A
redução dos estoques mundiais do
açúcar e o aumento na demanda
de etanol ajudarão na recuperação

Atingir um novo
recorde de colheita
e moagem exigirá
operar com alta
eficiência.
Andy Duff,
Gerente de Pesquisa em Agroeconomia
do Rabobank Brasil

das usinas e produtores. “Temos
que trabalhar firme na redução dos
custos e cuidar bem das nossas lavouras”, diz.
O Rabobank avalia a atuação
dos preços tanto no mercado internacional, como nacional. Conforme
Duff, o cenário mundial de açúcar
aponta para uma expectativa de
preço de açúcar bruto este ano
em uma faixa entre 12 USc/lp e 15
USc/lp, assumindo que o dólar não
mude significativamente de patamar. O preço doméstico do açúcar,
que atualmente está com um prêmio em relação ao preço mundial,
deve voltar a refletir o preço de paridade de exportação uma vez que
a safra comece. “Sobre o etanol,
esperamos que a evolução mostre
a sua sazonalidade tradicional, com
desconto maior em relação à gasolina quando a safra está em pleno

vapor, e subindo para o “preço-teto” (ou seja, ao redor de 70% do
preço da gasolina na bomba), ou
até um pouco acima, na entressafra. Por enquanto, não esperamos
nenhuma mudança no preço da gasolina em 2016”, observa.
Para os produtores em Pernambuco, a preocupação é com o
preço dos combustíveis. De acordo
com Alexandre Lima, a apreensão é
justamente com a gasolina, porque
os preços do petróleo no mercado
internacional estão baixos. Se o
governo baixar o preço no Brasil,
provocará uma concorrência com
o etanol, o que reduzirá seu consumo e, consequentemente, seu preço e a atual composição do mix das
usinas em relação à produção de
etanol e açúcar, com efeitos negativos consecutivos para seus preços.
“Todavia, apesar dos baixos preços
do petróleo, não acreditamos que o
governo baixe o preço da gasolina
no país por razões atreladas a necessidades de aumentar o caixa da
Petrobras e o custo alto nas ações
do pré-sal. Além disso, um fator
positivo deriva do valor do dólar. A
expectativa da manutenção do dólar nos patamares de R$ 4,00 dará
uma segurança nos preços do açúcar e do etanol para exportação e
no mercado interno”, avalia.
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Paulo Leal, da Feplana, considera que o mercado internacional
do açúcar é cíclico e, portanto, em
pouco tempo voltará a ter novos
excedentes. Ou seja, é necessário
estar atento aos estoques da commodity. Em relação ao preço do
açúcar, as ofertas não são muitas
tanto no mercado interno como externo, o que traz uma tendência positiva de preço, já que o consumo
mundial tem crescido na ordem de
2% ao ano. “Índia e Tailândia continuarão exportando, mas a China
será a grande importadora. Em relação ao etanol, com a queda do
ICMS em alguns Estados o consumo será aumentado, o que deverá
manter a preços atrativos para os
consumidores”, diz.

CLIMA X SAFRA

Os desafios são as novas tecnologias que virão, como
o etanol de segunda geração e as biorrefinarias, que
darão um novo rumo aos negócios.
Paulo Leal, da Feplana

O clima para a produção de
grãos (soja e milho) não foi tão conivente com boas produtividades
como foi com a cana-de-açúcar. Ortolan, da Canaoeste, acredita que
embora existam outros fatores que
influenciem o rendimento dos canaviais como a idade, o manejo e o
plantel varietal, é possível afirmar
que o clima foi o grande responsável por uma retomada da produtividade da cana nesta safra. O ano foi
bem mais chuvoso. Todo o período
de formação e crescimento do canavial teve chuvas abundantes que
propiciaram maior crescimento e
vigor dos canaviais. Segundo ele,
a tendência ainda se mantém para
esse início de 2016, uma vez que

estamos sob a influência do El Niño,
que deve provocar chuvas intensas
pelo menos até o início da próxima
safra. “Em contrapartida, anos chuvosos prejudicam os açúcares totais recuperáveis (ATR), visto que o
acúmulo de água tende a diminuir a
concentração de açúcares na planta.
Teremos uma recuperação de preços
pela produtividade, porém, menos
ATR em nossas canas”, observa.
No entanto, em Pernambuco, o
cenário é outro. Conforme Alexandre
Lima, a região amarga uma queda de
produção nesta safra. Enquanto na
safra anterior (2014/2015) foram
produzidos 15 milhões de toneladas de cana, nesta (2015/2016), que
está no final, a previsão é produzir
em torno de 11 milhões. Esse resul-

tado equivale a uma queda de 26%.
“Este elevado déficit tem origem em
diversos fatores combinados, com
destaque à seca oriunda do forte fenômeno El Niño. E também as questões ligadas à falta dos tratos culturais mais adequados nos canaviais,
bem como a falta de pagamentos
aos fornecedores de cana por algumas usinas no Estado - condição
esta que tem desestimulado bastante os agricultores a continuar investindo no setor”, pondera. Já o cenário para próxima safra é bem melhor,
avalia Lima. A razão do otimismo é o
preço pago pela commodity. “Além
disso, com o enfraquecimento do El
Niño, já temos o início de ano chuvoso aqui em parte do Nordeste do
Brasil”, afirma.
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Algodão

Aumento de pragas
e doenças eleva
custo de produção
Segundo a Embrapa, infestação do bicudo
cresceu nas áreas do Cerrado e trouxe prejuízos
que ultrapassam US$ 200 por hectare

Segundo Ricardo Midding, assistente técnico da fazenda Ouro
Branco, localizada na região da Chapada dos Guimarães (MT), foi difícil
o manejo para o controle de pragas
e doenças nos 3,5 mil hectares de
algodão segunda safra. “Devido
principalmente aos fatores climáticos, a incidência de bicudo, ácaro,

mosca branca, mofo branco e também da alternaria (doença fúngica)
aumentou significativamente nesta
safra 2015/2016”, afirma. Em função desse conjunto de agentes na
lavoura, o resultado foi o aumento
do custo de produção. “A produtividade se manteve, porém, tivemos
maior gasto para o controle das pragas e doenças”, avalia.
Midding explica que o tempo
seco combinado com chuvas prolongadas propiciou o surgimento das
pragas. “Nós intensificamos o monitoramento com as armadilhas na entrada da lavoura para mapear os locais
com maior incidência do Bicudo. Depois de identificado, entramos com o
controle químico”, diz. O aumento de
custo foi devido à necessidade de reduzir o intervalo entre as aplicações.
Com este cenário, a próxima safra
será de alerta. “Será necessário intensificar o manejo integrado de pragas
e doenças para diminuir entrada com
defensivos”, acrescenta.

frem com esse tipo de incidência do
bicudo, o que torna o Brasil menos
competitivo no mercado internacional. “O maior número de pulverizações para o controle da praga onera
muito o custo de produção para o
cotonicultor brasileiro”, afirma.

No Mato Grosso, segundo o
entomologista Eduardo Barros, do
IMAmt (Instituto Mato-grossense do
Algodão) a média hoje é de 15 aplicações específicas direcionadas ao
bicudo-do-algodoeiro, mas tem lavouras onde são necessárias até 27
aplicações. Países produtores como
a Índia, China e Paquistão não soArquivo IMAmt

O aumento da incidência do bicudo nas lavouras de algodão tem
preocupado os cotonicultores e
elevado os custos de produção. No
Mato Grosso, um dos principais produtores da fibra, pelo menos três
núcleos regionais – Centro (Campo
Verde), Centro-Leste (Primavera do
Leste) e Sul (Rondonópolis) – estão
na zona vermelha de infestação. Ou
seja, mais de dois bicudos por armadilha por semana foram encontrados pelos produtores. Já no Cerrado
brasileiro, a infestação média do inseto varia de 5 a 9%, exigindo um
número intenso de pulverizações
para o controle da praga.

“Não tem como zerar, mas é
possível tomar iniciativas
preventivas e emergenciais
como aS aplicações de
inseticidas.”
Eduardo Barros

De acordo com José Ednilson
Miranda, entomologista da Embrapa Algodão, o número de aplicações de inseticidas para controle
do bicudo do algodoeiro no Cerrado brasileiro subiu de 17 para
23 aplicações entre 2012/2013 e
2014/2015. “Considerando-se o
custo de aplicação de inseticidas
para controle do inseto e uma perda
estimada de 2% pela ação do inseto, apesar dos esforços de controle,
tem-se um prejuízo crescente nas
últimas safras e que já ultrapassa
US$ 200 por hectare”, afirma.
O entomologista explica que
O CONTROLE DO BICUDO REQUER
POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO
FITOSSANITÁRIA E COMPROME-

José Miranda, da Embrapa Cerrados: número de aplicação de inseticidas passou de 17 para 23
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TIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA
E DOS SEGMENTOS APOIADORES
DO SETOR, COMO A PESQUISA,
A EXTENSÃO E A FISCALIZAÇÃO.
“Toda e qualquer medida de controle populacional da praga deve estar
alinhada por diretrizes definidas
regionalmente e cuja adesão deve
ser total, bem como a eficiência na
execução deve ser a maior possível”, acredita.
Para a próxima safra, Miranda
avalia que a disponibilidade de alimento, abrigo e oviposição, num
cenário de utilização de plantas de
algodoeiro tolerantes a herbicidas,
cultivos de primeira e segunda safra, além da presença de refúgios
de vegetação nativa, permitem ao
bicudo uma alta capacidade de sobrevivência e reprodução no Cerrado brasileiro. Caso as medidas
corretas não sejam realizadas em
tempo hábil, pode haver um aumento ainda maior da população da
praga nas lavouras de algodão.
A variedade escolhida pelo produtor não interfere na maior ou menor incidência do bicudo na lavoura, já que não existe preferência do
inseto por determinadas cultivares
utilizadas atualmente. No entanto,
ocorre que cultivares transgênicas resistentes a lagartas recebem
menos aplicações durante a safra.
“Inseticidas que controlariam as
lagartas também poderiam reduzir
populações de bicudo. Assim, lavouras Bt devem ser monitoradas
com rigor, pois eventualmente haverá necessidade de controle do
bicudo, quando na lavoura convencional o inseticida aplicado contra
lagartas já o controlaria”, observa
Miranda.
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O manejo para melhor controle do
bicudo consiste da realização de
seis atividades principais durante o
ano agrícola

MATO GROSSO EM ALERTA
Segundos Eduardo Barros, alguns fatores têm contribuído para o
aumento populacional do bicudo no
Estado. São eles: descuidos e falta
de manejo na fase final da cultura
do algodão, presença de plantas de
algodão em meio à soja (rebrota e/
ou tigueras), abandono de áreas e
presença de plantas de algodão em
beira de estradas (rodovias e vicinais), algodoeiras e confinamentos.
“Percebemos uma preocupação
maior de produtores, gestores de
fazendas e técnicos com o controle
da praga, porém alguns descuidos
acabam favorecendo a presença do
bicudo mesmo no período de vazio
sanitário do algodão”, diz o pesquisador.
Infelizmente, avalia Barros, é
quase impossível dizimar a incidência do bicudo das lavouras de algodão no Brasil. “Não tem como zerar,
mas é possível tomar iniciativas
preventivas e emergenciais como
as aplicações de inseticidas”, afirma.
De acordo com o pesquisador, ainda não há novidades tecnológicas
como variedades resistentes ao bicudo. “O que nós estamos fazendo
é promover encontros técnicos regionais para que os produtores troquem experiências sobre boas práticas de manejo. Os resultados têm
sido surpreendentes e muito eficazes”, observa. Os grupos técnicos
ajudam os produtores a padronizar
o monitoramento, o que pode ser
muito eficaz no combate ao inseto.
Conforme levantamento do
IMAmt, a pressão de bicudo também chama a atenção nos núcleos
regionais, de produção algodoeira
mais recente - Norte (região de Sor-

1) MONITORAMENTO DE
ENTRESSAFRA

Ricardo Midding, da Fazenda Ouro
Branco: manejo integrado de
pragas e doenças

riso e Lucas do Rio Verde), Noroeste
(região de Sapezal) e Médio-Norte
(região de Campo Novo do Parecis)
-, principalmente pela presença de
bicudo em meio a lavouras de soja,
associada a plantas guaxas ou tigueras de algodoeiro.
Diante dessa situação, as recomendações aos produtores são
monitoramento da soja quanto à
presença de bicudo, aplicações
de inseticidas em soja caso seja
detectada a presença de injúrias
ou adultos da praga, inclusão de
inseticidas nas dessecações (da
soja ou cobertura), iniciar aplicação em bordadura para lavouras
de algodão já em V3 e, em áreas
com alta pressão, iniciar as aplicações no algodão em área total em
vegetativo. “Estas e outras medidas devem ser adotadas de forma
conjunta, ou seja, o trabalho tem
que ser feito por todos, caso contrário, será difícil conter a praga”,
alerta Barros.

As fêmeas do inseto, ao saírem dos
abrigos, são atraídas pelos feromônios dos machos e após a cópula
se alimentam por aproximadamente três a cinco dias com pólen
antes de iniciarem a oviposição,
pois precisam desse substrato para
desenvolver seus ovos. É preciso,
portanto, conhecer o tamanho da
população que sobreviveu à entressafra e que, consequentemente, influenciará na taxa de crescimento populacional na próxima
safra. A forma do produtor obter
essa informação é por meio do armadilhamento na entressafra.
As armadilhas com feromônio para
monitoramento da população de
entressafra são instaladas normalmente 90 dias antes do início da
nova safra. As leituras são semanais.
2) PULVERIZAÇÕES LOCALIZADAS
NA BORDADURA
Da fase V2 (plantas com duas folhas verdadeiras) até a fase C (ocorrência da primeira maçã firme) a
aplicação localizada de inseticida
em faixa de 30 a 40 metros ao longo do perímetro das lavouras de
algodão é incentivada. Esta medida
permite o controle de população
recém-chegada à lavoura e não
detectada pelas armadilhas ou nas
amostragens visuais.

3) PULVERIZAÇÕES NA FASE B1 E
CUT-OUT COM BASE NO GRAU DE
INFESTAÇÃO
Estas fases são críticas. Na primeira,
a emissão de estruturas reprodutivas estimula a migração dos insetos do refúgio para a lavoura. Aplicações sequenciais de inseticidas
neste momento visam controlar insetos da primeira geração pós-entressafra e evitar que eventuais insetos adultos oriundos da primeira
oviposição possam sobreviver.
Com base nos resultados do armadilhamento de entressafra são classificadas as áreas de acordo com o
grau de infestação (medido pelo
número de bicudos coletados por
armadilha por semana – BAS). Assim, capturas iguais ou maiores que
2 BAS definem as zonas vermelhas,
faixa de captura entre 1 a 2 BAS definem as zonas amarelas; a captura
de até 1 BAS define áreas azuis. No
momento da emissão do primeiro
botão floral (fase F1), momento da
movimentação do inseto das áreas
de refúgio para a lavoura, três pulverizações sequenciais a intervalos
de cinco dias entre si são efetuadas
em zonas vermelhas; duas pulverizações em zonas amarelas e uma
pulverização em zonas azuis.
4) PULVERIZAÇÕES COM BASE NO
NÍVEL DE CONTROLE
Quando o nível de controle de 5%
de plantas com estruturas atacadas

para alimentação ou oviposição ou
com presença da praga for atingido, efetua-se o controle químico.
Atenção para a rotação de princípios ativos, uma medida importante para reduzir a possibilidade de
evolução da resistência dos insetos
aos inseticidas.
5) DESFOLHA DO ALGODOEIRO
COM INCLUSÃO DE INSETICIDA
No momento do uso do desfolhante (quando 60% das maçãs estiverem abertas e as que ainda não
estiverem abertas estiverem com
mais de 25 dias), usa-se o desfolhante misturado ao inseticida. O
desfolhamento reduz o suprimento
alimentar do bicudo (principalmente no ponteiro) e antecipa a colheita. Os insetos que permanecerem
nas plantas desfolhadas entram em
contato com o inseticida aplicado.
6) DESTRUIÇÃO DA SOQUEIRA
Uma destruição eficiente e, se utilizada a destruição físico-química, a
mistura do inseticida ao herbicida
dessecante complementa a ação
química de redução da população
que iria para os refúgios na entressafra, reduzindo sobremaneira as
próximas gerações de início de safra seguinte.
Fonte: José Edinilson de Miranda
(Embrapa Algodão)
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De acordo com Erica Franconere, analista de mercado da Kleffmann Group, a área cultivada com
variedade Bt aumentou quase 10%
em relação à área total de algodão,
o que impactou diretamente no
mercado de lagarticidas. “O uso de
produtos para controle de lagarta caiu 15% em comparação com
a safra 2013/14. Mesmo assim, os
produtores já se mostram preocupados com o desenvolvimento
de resistência, sobretudo de Spodoptera, porém ainda em menor
intensidade do que a resistência de
ervas invasoras”, avalia.
O estudo aponta ainda que,
no ciclo 2014/15, 97% da área foi
cultivada com variedades resistentes a algum tipo de herbicida
e 84% da área utilizou tecnologia
Bt. “Isso certamente tem impacto
sobre o manejo fitossanitário da
cultura, mas não da mesma forma
como ocorre em soja e milho, visto
a gama de insetos e ervas daninhas
a serem controlados nessa cultura”,
afirma Erica Franconere.

Resistência de
ervas daninhas
preocupa produtores
de algodão

Os produtores de algodão no Brasil já se mostram preocupados com a resistência de ervas daninhas a herbicidas
devido ao uso intensivo de biotecnologia. De acordo com
a Pesquisa Painel AMIS da Kleffmann Group, dos 315 entrevistados, apenas 14 não reportaram a ocorrência desse
tipo de problema na safra 2014/15. Daqueles que registraram dificuldades, mais da metade julga que as plantas invasoras já estão altamente resistentes.

Importante ressaltar que, na safra 2014/15, ocorreu uso intensivo
de variedades resistentes a glifosato e glufosinato simultaneamente.
A longo prazo, isso indica um ponto
de atenção para o manejo de herbicidas, uma vez que pode haver uma
pressão ainda maior para o surgimento de ervas daninhas resistentes também para a cultura de soja
plantada na mesma área.
Entre as classes de agroquímicos, apenas os fungicidas, aplicados na parte aérea ou via semente,

Entre as classes
de agroquímicos,
apenas os
fungicidas,
aplicados na
parte aérea ou
via semente,
apresentaram
crescimento
de vendas com
relação à safra
passada.
apresentaram crescimento de vendas com relação à safra passada.
Ramulária ainda é a principal doença a ser controlada, contudo os
produtores de algodão passaram
a utilizar mais produtos de forma
preventiva, aumentando em média
uma aplicação de fungicida foliar,
o que promoveu maior custo por
hectare (R$ 320 em 2014/15 contra R$ 250 na safra 2013/14).
Conforme o Painel AMIS, as
vendas de herbicidas caíram não
somente pela redução de área e
aumento da adoção de variedades
resistentes a herbicidas não seletivos, mas também pela queda de
preço, em média 6%, dos produtos
mais utilizados. “Vale ressaltar que
o gasto com herbicidas por hectare em variedades convencionais é
26% maior do que as variedades
resistentes a herbicidas (R$ 310
versus R$ 230)”, observa Erica.

No entanto, em relação à redução de custos, o uso de variedade Bt
promoveu economia com inseticidas. O custo por hectare do controle
de lagarta caiu pela metade (cerca
de mil reais por hectare de produto
aplicado na safra 2014/15). O uso de
lagarticidas representa 45% do gasto total de inseticidas na cultura.
Outro dado observado no Painel AMIS é que os produtores intensificaram o controle de bicudo.
Houve aumento de duas aplicações em média, mas o impacto
sobre o custo por hectare do tratamento contra bicudo não foi tão
alto. Isso devido à redução no preço dos principais produtos (queda
de 15%). Defensivos para controle
de pulgão também tiveram redução de preço de cerca de 10%,
mas a queda das vendas só foi de
5% com relação à safra passada,
pois houve ligeiro aumento do número de aplicações e misturas de
tanque.
“Estima-se que o mercado de
inseticidas em algodão deve cair
em valor nos próximos cinco anos,
porém deverá voltar ao patamar
atual em função de novos produtos”, diz Erica. Em média, são feitas
mais de 15 aplicações de inseticidas na cultura do algodão, o que
demanda grande investimento em
tecnologia de aplicação de defensivos. Uma vez que a produção se
concentra em poucos produtores
com grandes áreas, a busca por
soluções economicamente viáveis
para o controle de pragas é uma
constante.
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O dólar cotado em torno de
R$ 4,00 levou a um recorde nas exportações do milho brasileiro. Os
produtores aproveitaram os bons
preços pagos pelo cereal, impulsionados pela alta da moeda americana. No entanto, o desempenho para
a segunda safra ainda é uma incógnita. A seca no ano passado, provocada
pelo El Niño em diversas regiões no
Brasil, acarretou no atraso do plantio/colheita da soja, adiando também
a semeadura do milho segunda safra.

Milho

Clima atrasa plantio
e gera incertezas
para segunda safra
No Mato Grosso, maior Estado produtor, a estimativa
é de volume menor em relação à safra passada

“As incertezas em relação ao
clima nos levaram a estimar uma
produtividade menor que a do ano
passado”, afirma Endrigo Dalcin,
presidente da Aprosoja-MT. Ele calcula que a média nesta safra fique
em 95,5 sacas por hectare, ante
106 sacas por hectare em 2015.
Dalcin avalia que o bom preço
pago pelo milho deve aumentar a
área plantada de safrinha e esperase um total de 3,5 milhões de hectares e previsão de 20 milhões de
toneladas de produção do cereal.
“No entanto, é preciso que chova
entre abril e maio. Caso contrário,
possivelmente teremos quebra na
produtividade”, acrescenta.
Conforme o boletim do Imea
(Instituto Mato-grossense de Eco-

nomia Agropecuária) da última semana de fevereiro, a janela ideal
para semear o milho segunda safra
fechou na penúltima semana de
fevereiro, quando a semeadura da
safra 15/16 atingiu 65%. A área
que ficou fora da janela “ideal” foi
menos de 35%. Segundo o instituto, os produtores aceleraram o
ritmo dos trabalhos em campo para
semear o quanto antes, mas não foi
o suficiente para chegar à média
das últimas quatro safras. Em função desse cenário, o risco aumenta
em torno da capacidade produtiva
das lavouras semeadas após esse
período, porque é possível que não
haja chuva suficiente para encher
os grãos.
De acordo com o analista do
Imea, Ângelo Ozelame, a alta do dólar causou aumento das vendas ao
exterior. “O preço do milho matogrossense é muito competitivo, o
que trouxe uma boa oportunidade
de exportação”, explica. Em relação
ao preço, a expectativa é de estabilidade, sem grande alteração, mas
a recomendação para o produtor é
cautela. “É preciso avaliar muito bem
a situação financeira, os custos e gerenciar a fazenda com o intuito de ter
uma boa saúde financeira”, diz.

Ana Luiza Lodi, analista de
mercado da consultoria INTL FCStone, avalia que o crescimento da
produção do milho na segunda
safra e, no ano passado, a forte
alta do dólar, abriram espaço para
embarques elevados do cereal,
superando o mostrado nos dados
oficiais. “Apesar de ser factível um
alívio dos preços físicos do cereal
com a nova safra, o espaço para
um recuo é pequeno em razão
do aperto no balanço de oferta e
demanda. Além disso, há possibilidade de novas pressões altistas
oriundas de quebras climáticas ou,
eventualmente, do mercado externo”, observa.
Segundo Ana Luiza, o preço no
mercado interno traz algumas incertezas em relação ao resultado
da safra. “Para esse ano, a tendência é de que os preços continuem
fortalecidos até melhor definição
do milho segunda safra. No mercado interno, a colheita da primeira
safra está cada ano menor”, avalia. A analista observa ainda que,
por começar a safra 2015/16 com
estoques menores, as perspectivas apontam para um balanço de
oferta e demanda bastante restrito,
com possibilidade de escassez de
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Painel Amis® da Kleffmann consulta
produtores sobre milho verão

“há possibilidade de novas
pressões altistas oriundas
de quebras climáticas ou,
eventualmente, do mercado
externo”.
Ana Luiza Lodi, analista de
mercado da consultoria
INTL FCStone

produto. “Assim, os preços devem
continuar fortalecidos, pelo menos
até uma melhor definição da “safrinha”, que poderia acabar superando o alcançado no ciclo 2014/15,
dependendo do clima”, diz.
Na avaliação da analista da INTL
FCStone, nos últimos anos, o cultivo de milho no verão tem perdido
espaço para soja. “Essa tendência
gera preocupações, pois o produto
da primeira safra é tradicionalmente consumido no mercado interno”,
afirma. Ela acrescenta que, nesse
cenário, o volume de produção esperado neste primeiro semestre,
em torno de 28 milhões de toneladas, não será suficiente para garantir nem a metade da demanda doméstica, situação que deve trazer
pouco alívio aos preços internos,
mesmo com o avanço da colheita.
De acordo com Ana Luiza, com uma
produção maior na segunda safra, e
com a possibilidade de importação

de milho de países como Argentina
e Paraguai, caso seja necessário, a
situação do balanço de oferta e demanda pode ser aliviada.
Em relação ao impacto do preço
do milho em outros setores como
o de ração animal, nesse início de
2016, já existe preocupação com o
impacto negativo desse custo, avalia Ana Luiza. “A expectativa é de aumento de preço da carne de frango.
No ano passado, a alta do dólar favoreceu também a exportação da carne, o que equilibrou, de certa forma,
o impacto negativo do custo com a
ração. Mas se o cenário de preços altos for mantido, a produção de frango poderá ser prejudicada”, calcula.
Entretanto, segundo Ana Luiza,
a relação entre os preços do frango
e um custo maior do milho recuou
recentemente. EM DEZEMBRO DE
2015, A CONEXÃO ENTRE O PREÇO
DE UM QUILO DE FRANGO CONGELADO E UM QUILO DE MILHO ERA

DE 8,4. EM FEVEREIRO, ESSA COMPARAÇÃO CAIU PARA 6, UMA QUEDA DE QUASE 30%. “Com isso, os
preços da carne de frango devem
sofrer aumentos e a produção pode
acabar sendo impactada negativamente, mesmo com o contexto de
dólar forte, que favorece as exportações”, observa. Dessa forma, o
consumo de milho para ração um
pouco mais baixo que a estimativa
atual poderia contribuir para algum
alívio da situação de balanço de
oferta e demanda apertada. “Uma
variável de ajuste importante deve
ser o nível de exportações brasileiras. A despeito das perspectivas
positivas para os embarques brasileiros de milho, com as expectativas de manutenção de um Real
mais fraco, as exportações podem
acabar sendo um pouco menores
que o recorde de 2014/15, buscando-se destinar mais produto ao
mercado interno”, acrescenta.

O estudo concluído pela
Kleffmann Group na primeira semana de março reitera a redução de
área plantada de milho primeira safra no ciclo 2015/16. Cerca de 20%
de queda nas principais regiões
produtoras frente a safra passada.
Porém, isso não é uma novidade, já
que a área plantada de milho verão
vem caindo a uma taxa de 10% ao
ano desde o ciclo 2011/12. O Estado do Rio Grande do Sul, maior produtor de milho de primeira safra,
ilustra bem esse cenário. Na safra
2011/12, a região cultivou quase
1,2 milhão de hectares, enquanto
na safra atual a área não chegou a
800 mil hectares.
Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) de 2015, o
milho é a terceira principal fonte de
carboidrato da dieta, ficando atrás
apenas do trigo e arroz. A demanda mundial por milho é crescente,
tanto pelo aumento da população
quanto pelo uso na produção de
etanol, iniciada em meados dos
anos 2000 pelos Estados Unidos,
maior produtor mundial. Porém, o
aumento de consumo vem sendo
suprido, em nível mundial, pela
melhoria generalizada na produtividade dos híbridos cultivados.
Na safra 2011/12, a produtividade média alcançada pelos produtores de milho verão do Centrosul foi de 95 sacas por hectare em
média segundo a Conab, enquanto
na safra atual a expectativa é de
142 sacas para o milho grão de
acordo com o presente estudo da
Kleffmann. Produtividade sempre

foi um fator-chave na escolha de
um híbrido pelos produtores, porém quatro safras atrás, adaptação
à região de plantio e recomendação de uso também eram quesitos
relevantes. Hoje, com o desenvolvimento da biotecnologia e melhoramento genético, experiência de
uso e qualidade da semente pesam
mais no momento de escolha do
híbrido a ser cultivado, mostrando
que os produtores estão se tornando mais tecnificados.
A tecnificação se remete também ao uso mais eficiente da terra
e dos insumos. Por conta da redução da janela de plantio para viabilização da segunda safra, aumentou a proporção de uso de híbridos
mais precoces, sobretudo na região
sul (de 12 para 21% da área de milho grão na safra 2015/16). Além
disso, o avanço da biotecnologia
alterou a alocação dos custos com
insumos. No ciclo 2011/12, 22%
da área de milho verão foi cultivada
com materiais convencionais, enquanto atualmente a adoção de híbridos não transgênicos representa
12% da área. Somando o custo por
hectare em reais com semente e
defensivos levantados pelo painel
AMIS milho verão nas últimas quatro safras (incluindo a atual), a taxa
anual de aumento foi de 16%. No
mesmo período, a receita do produtor cresceu 15% em virtude do
aumento do preço pago pelo milho
e pela maior produtividade da lavoura.
A mudança de perfil é evidente: aumento da tomada de decisão
pela compra de sementes feita

pelo próprio agricultor (82% da
área atual contra 64% da área na
safra 2011/12), menor utilização
de financiamento para aquisição
de sementes (21% do volume de
sementes no ciclo 2011/12 e 14%
na safra atual) e aumento do pagamento à vista (65% em 2015/16
vs. 55% em 2011/12). Claro que a
diminuição na disponibilidade de
crédito afetou a forma de pagamento, mas a melhor saúde financeira do negócio possibilitou que
os produtores continuassem investindo na cultura, mesmo com a redução de área.
Assim, os produtores de milho
verão se tornaram um exemplo prático de sustentabilidade na prática
agrícola, em que se busca otimizar
os recursos para melhoria na rentabilidade. A migração para soja é
justificada, sobretudo na região
Sul, pela melhor rentabilidade da
cultura. Segundo estimativa do
analista de mercado Carlos Cogo,
da consultoria que leva seu nome,
em junho de 2015, a estimativa de
lucro por hectare de soja na safra
2015/16 nos estados da região Sul
é quase 60% superior a do milho
verão. Contudo, a rentabilidade do
milho verão tem se apresentado
mais estável nas últimas três safras,
ao passo que a da soja já recuou
20%. Com o atual aumento das cotações do milho grão no mercado
internacional, a diferença de lucro
entre as duas culturas deve diminuir, consolidando a rentabilidade
da produção de milho. A reputação
de “primo pobre” da soja é, de fato,
coisa do passado.
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Os desafios para
lidar com mudanças
climáticas

Cepea analisa mercado de milho

Com maior competitividade
internacional, vendedores adiantaram consideravelmente a comercialização da nova safra. Com
grande parte do milho já comercializado, a tendência é que os preços
tenham sustentação neste início
de ano, influenciando inclusive na
alta dos contratos futuros.
Os atuais níveis de preços podem levar produtores a manter a
área cultivada na segunda safra
que, a depender do clima, pode
gerar oferta semelhante à de 2015.
As vendas externas, portanto, continuarão sendo o grande balizador
de preços no mercado interno.
Segundo dados da Conab divulgados em janeiro/16, a produção do milho verão 2015/16 é
estimada em 27,7 milhões de toneladas, 7,7% menor que a da temporada passada. A redução ocorre
principalmente devido à maior
rentabilidade da soja no período

de tomada de decisão de semeio.
A área deve ser de 5,6 milhões de
hectares, 7,8% menor que a da temporada passada. Entre os principais
estados produtores, as estimativas
apontam redução de 14,4% em Minas Gerais, de 4,4% no Rio Grande
do Sul e de 20,9% no Paraná – dados da Conab.
Por enquanto, ainda não há estimativas da Conab quanto à produção do cereal segunda safra. Porém,
agentes indicam uma possível redução na área no Centro-Oeste em
função do atraso do semeio da soja
e das irregularidades das chuvas no
último trimestre de 2015. Além da
possibilidade de menor produção
do milho segunda safra na região
Centro-Oeste, outro aspecto que
sustenta os preços é que a maior
parte da produção de Mato Grosso
já foi negociada.
O expressivo aumento das exportações desde outubro de 2015
tem diminuído as estimativas de estoque final da safra 2014/15, atualmente prevista pela Conab em 10

O expressivo
aumento das
exportações desde
outubro de 2015
tem diminuído as
estimativas de
estoque final da
safra 2014/15.

milhões de toneladas. Além disso,
também há previsão de um volume
alto de embarques na temporada
2015/16. No último relatório da
Conab, divulgado em janeiro, as exportações de fev/16 a jan/17 estão
estimadas em 28 milhões de toneladas, enquanto o USDA estima que
o volume possa atingir 35 milhões
de toneladas entre mar/16 e fev/17.
O movimento de forte alta nos
preços perdeu força na última semana de janeiro, mas os valores
ainda acumularam expressiva elevação no mês. A disponibilidade
interna se reduziu devido às exportações em ritmo acelerado desde
outubro, impulsionadas pelo câmbio. Em janeiro, os embarques brasileiros foram de 4,46 milhões de
toneladas, quantidade 39% superior à de janeiro/15. A esse cenário,
somam-se ainda as estimativas de
menor produção do milho verão e
de um possível atraso no semeio
do milho segunda safra, que pode
implicar em menor produtividade,
todos os fatores de sustentação
do preço doméstico. O Indicador
ESALQ/BM&FBovespa, referente à
região de Campinas, fechou a R$
42,27/saca de 60 kg no dia 29, expressiva alta de 14,77% no acumulado do mês. Se considerados os
negócios também em Campinas,
mas com prazos de pagamento descontados pela taxa NPR, a média à
vista foi para R$ 41,85/sc, elevação
de 14,88% na mesma comparação.

Compromisso assumido pelo Brasil na COP 21 prevê ampliação do
sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e recuperação de
15 milhões de hectares de pastagens degradadas
Lilian Alves_ILPF embrapa

O ano de 2016 começa com os
preços em alta no mercado interno, puxados pelo ritmo forte das
exportações no último trimestre
de 2015 – suficiente para que o
acumulado no ano ultrapassasse o
recorde de 2013. A desvalorização
do Real tornou o produto brasileiro
mais competitivo e vem favorecendo a realização também de contratos referentes ao grão a ser colhido
em 2016. Com isso, os preços domésticos podem seguir sustentados neste novo ano.

Um dos setores diretamente impactados pelos compromissos assumidos na 21ª Conferência da ONU sobre
Mudanças Climáticas (COP 21) é o agropecuário. No fim
de 2015, em Paris, foi aprovado o primeiro acordo global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e
lidar com as mudanças climáticas. Entre outras metas, o
governo brasileiro se comprometeu a recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, incrementar cinco milhões de hectares de sistemas de integração
lavoura, pecuária e floresta (ILPF) e restaurar 12 milhões
de hectares de florestas. Tudo isso até 2030.
De acordo com Ricardo Ribeiro Rodrigues, coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF), da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP),
os compromissos assumidos pelo COP 21 mostram que

cada vez ficam mais claras a necessidade e a importância de integrar as questões ambientais e agrícolas na
propriedade rural. O cumprimento da legislação ambiental brasileira e as cobranças internacionais devem
resultar numa agricultura praticada com responsabilidade social, ambiental e econômica, o que virá expresso
em certificações, como já está ocorrendo. “Defendemos
que o diferencial da agricultura brasileira deveria ser
num futuro próximo, se tivermos bons dirigentes agrícolas, uma agricultura muito tecnológica e produtiva,
manejo integrado de pragas e doenças, praticada com
responsabilidade social, num ambiente de elevada diversidade natural”, afirma.
Marina Piatto, coordenadora da Iniciativa de Clima
e Agropecuária do Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola (Imaflora), avalia que os três com-
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Acredito que o futuro da produção
agrícola no Brasil passa por um
sistema integrado e sustentável capaz
de produzir mais na mesma área sem
prejudicar o meio ambiente.
Roberto Guimarães Júnior, pesquisador
da Embrapa Cerrados
promissos assumidos no COP 21 vão ao encontro do
Código Florestal e de uma agricultura mais eficiente,
pois prevê as metas de integração lavoura, pecuária e
floresta, recuperação de pastagens e florestas. “A ideia
é que, em abril, as propostas levadas para Paris sejam
transformadas em lei. Tudo indica que, ao virar lei, as
metas poderão entrar na revisão do plano nacional de
mudanças climáticas”, avalia.
Para o setor agropecuário, Marina avalia que pode
haver estímulo para o aumento de linhas de crédito destinadas à implementação de projetos dentro do programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), com taxas de
juros menores, maior acesso ao produtor para essa linha
de crédito, mais apoio para a capacitação e extensão rural. “A expectativa é que tudo aconteça dentro desses
processos para fortalecer o que já existe e ampliar o número de produtores”, acrescenta.
Em relação ao sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, uma das metas acordadas no COP 21,
Marina avalia que vários experimentos apontam para
um cenário de ganha-ganha. Ou seja, aumento da produtividade tanto da atividade agrícola quanto de carne
e ainda a redução de emissão de gases de efeito estufa.
“Há casos de quase zerar as emissões dentro do processo produtivo da carne”, afirma. Para ela, é um modelo
que deve ser expandido e que atende vários aspectos
do ponto de vista da sustentabilidade do negócio. “E é
um sistema que pode ser adotado em qualquer tamanho de propriedade e em pequena ou grande escala de
produção”, acrescenta.

Já para Ricardo Rodrigues, da ESALQ/USP, o sistema
de integração lavoura, pecuária e floresta não é o único
caminho para cumprimento dos compromissos ambientais. “Isso porque na maioria das vezes essa proposta
trata de florestas econômicas, de espécies florestais em
monocultura, a maioria exótica, como eucalipto. A propriedade pode planejar o espaço para ter as três coisas,
mas não precisa ser no mesmo espaço”, avalia.
O pesquisador Roberto Guimarães Júnior, da Embrapa Cerrados, avalia, juntamente com outros pesquisadores, desde 2013, as emissões de gases de efeito estufa
em sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.
Nesse período, um resultado significativo foi a proporção entre o metano emitido pelos bovinos por ano e o
carbono estocado no solo e no tronco das árvores.
“Nos sistemas onde existe a floresta, o carbono
acumulado é muitas vezes maior que o emitido no processo de produção de carne a campo”, afirma. Ele acrescenta que uma das principais vantagens do sistema de
integração lavoura, pecuária e floresta é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. “Acredito que o
futuro da produção agrícola no Brasil passa por um sistema integrado e sustentável capaz de produzir mais na
mesma área sem prejudicar o meio ambiente”, diz.
Segundo Guimarães, os sistemas de integração vêm
sendo adotados em graus diversos nos biomas brasileiros, em uma área estimada em mais de dois milhões
de hectares. Outra vantagem defendida pelo pesquisador é o aumento da produtividade agrícola obtida com
o sistema. “Além de ganhos de produtividade de soja
quando sucede pastagens de maior produtividade e
adubadas”, afirma.
Os especialistas recomendam que, apesar das vantagens apontadas pelo sistema de integração, o produtor – tanto agricultor como pecuarista – deve sempre
procurar assistência técnica para o acompanhamento
do projeto. “O primeiro passo é procurar ajuda para auxiliar em todo o projeto, desde a concepção até a implementação”, afirma Marina, da Imaflora. Guimarães complementa ainda que muitos agricultores e pecuaristas
fazem parcerias e dividem os lucros principalmente na
entressafra. “É um bom negócio para ambos e, quando
feito com planejamento e assistência técnica, a chance
de dar muito certo é grande”, diz.

rally da pecuária: mapeamento das características do mercado brasileiro

Em cenário de alta de custos, Rally da Pecuária
avalia produção de carne bovina em onze estados
Com o objetivo de visitar 600 pastos, fazer 300
amostras de campo e 100 visitas para entrevistar
pecuaristas, as equipes técnicas do Rally da Pecuária
2016 vão a campo entre os dias 11 de abril e 10 de junho para percorrer 11 estados brasileiros. Nos últimos
três anos do projeto, o Rally visitou cerca de 550 propriedades para entrevistas e aplicação de questionários. As visitas aleatórias para avaliação das pastagens
incluíram 2.200 propriedades.
Este ano, a expedição vai a campo em um cenário
de alta de custos de insumos e redução de margens
para os pecuaristas. A crise econômica afetou e continuará afetando o setor, segundo Maurício Palma Nogueira, coordenador do projeto. “Aumentos nos custos
de produção, falta de infraestrutura e queda na renda
da população trazem impactos econômicos à pecuária.
No ano passado, a situação não foi pior pelo fato de que
a crise se intensificou num momento de baixa oferta
de bovinos terminados para abate. Em outras palavras,
a crise chegou junto com a fase de alta na pecuária de

corte. Isso favoreceu o pecuarista, mas é um erro dizer
que a pecuária de corte segue imune ou alheia à crise
econômica que assola o país”, afirma Nogueira.
O cenário de queda nas margens de lucro tende a
causar uma redução no pacote tecnológico, o que consiste em um erro estratégico, segundo o consultor, pois
“o produtor reage diminuindo investimentos”. A alta de
quase 30% nos custos de produção impactou os produtores. Mas ao diminuir o nível tecnológico na atividade,
visando economizar recursos, os pecuaristas perdem
produtividade. E, para reverter a queda nos lucros, a
solução é acelerar ainda mais o nível de produtividade.
“Cada vez menos a pecuária admite um pacote tecnológico mais baixo”, diz o coordenador do Rally.
Para conferir, em campo, quais são as condições da
bovinocultura nas principais regiões produtoras, o Rally
da Pecuária, realizado pela Agroconsult, visitará este
ano pecuaristas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins e Acre, mapean-
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RX Rally da pecuária 2016

11

estados
brasileiros

| de 11 de abril e 10 de junho

600
pastos
visitados

do e fotografando as pastagens, levando em consideração informações como a homogeneidade do pasto,
volume de massa, população de plantas, altura do capim, presença de erosão, plantas invasoras, além de um
histórico de utilização dessas pastagens relatado pelos
produtores. Esses 11 estados representam 83% do rebanho bovino e 90% da produção de carne brasileira.
Nos encontros com pecuaristas, técnicos do Rally
conduzirão entrevistas qualitativas e quantitativas com
o objetivo de levantar, entre outros dados, áreas de
pastagem e de agricultura em cada propriedade, total
de cabeças de gado, confinamento, índices de fertilidade, natalidade e mortalidade, manejo sanitário e de
pastagens e comercialização de animais.
Dois tipos de visitas são realizadas pelos técnicos
durante a expedição: a primeira é apenas uma amostragem rápida, com o objetivo de coletar informações
sobre o pasto, o gado, o ponto geo referenciado e as
condições gerais da área. Trata-se de uma amostragem
aleatória que não depende da presença do proprietário. Posteriormente os pontos são acompanhados por
imagem de satélite.

Eventos técnicos
Este ano serão realizados 13 eventos técnicos regionais gratuitos durante o Rally com a participação
dos pecuaristas. O evento final acontecerá na FIESP, em
São Paulo, no dia 29 de junho.

300

amostras de
campo

100

visitas para
entrevistas

Já as visitas e encontros com pecuaristas são planejados com antecedência, mas não agendados. São
utilizados contatos do banco de dados da Agroconsult
e, principalmente, indicações de lideranças regionais,
patrocinadores ou profissionais que atuam nas cidades
pelas quais os técnicos passarão. Além da amostragem
das condições das pastagens, é realizada uma entrevista com o proprietário/gerente para coletar informações
técnicas e gerenciais relacionadas à pecuária.
PARA RECEBER AS EQUIPES DO RALLY DA PECUÁRIA BASTA O PECUARISTA SE CADASTRAR NO SITE
WWW.RALLYDAPECUARIA.COM.BR E/OU
ENVIAR UM E-MAIL SOLICITANDO A VISITA. A equipe
avaliará a localização da fazenda e a possibilidade de visita. O produtor também pode preencher os questionários do Rally da Pecuária no site. Nesse caso, mesmo que
a equipe não consiga chegar até a fazenda, ele usufruirá
dos benefícios de participar do projeto. Um deles é o
acesso ao relatório VIP, entregue apenas aos produtores
que respondem a entrevista. Esse relatório reúne informações exclusivas que nenhuma outra organização disponibiliza aos pecuaristas.

29/06
evento final
na FIESP

SOJA

Safra recorde de soja
esconde problemas
provocados pelo clima
Produtores tiveram dificuldades em lidar
com lavouras, do plantio à colheita

Apesar das irregularidades climáticas, em que excesso e falta de chuvas pontuaram as lavouras do plantio à colheita, A SAFRA BRASILEIRA DE SOJA 2015/16
ATINGIRÁ O RECORDE DE 101,7 MILHÕES DE TONELADAS, CONFORME ESTIMATIVA FEITA PELA AGROCONSULT, ORGANIZADORA DO RALLY DA SAFRA, COM
CRESCIMENTO DE 5% SOBRE 2014/15. A área plantada
é de 33,2 milhões de hectares – 4% superior à safra
passada. “Esse resultado tem uma característica bastante peculiar, com a média da produção nacional muito
parecida com a do ano passado. Mas devemos adotar
precaução ao olharmos para os números, pois escondem muitas informações boas e escondem também
problemas graves em algumas regiões”, explica André
Pessôa, coordenador geral do Rally.
“Poucas vezes, ao longo dos últimos 13 anos de realização do Rally, vimos uma safra tão difícil e tão errática
do ponto de vista do comportamento do clima. Tivemos
início complicado com excesso de chuvas no Sul do Brasil e falta de chuvas no Brasil Central, ambos atrasando
o início do plantio e dificultando a implantação adequada das lavouras e depois passamos por um período in-
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verso. Em todas as regiões que passamos, produtores consideraram
muito difícil lidar com as lavouras”,
complementou Pessôa.
Goiás e Minas Gerais, que sofreram quebra na safra 2014/15, conseguiram se recuperar, fechando,
respectivamente, com 53,1 e 51,3
sacas por hectare. As lavouras também se desenvolveram bem no Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Mato
Grosso do Sul e São Paulo e esses
estados estão registrando aumento da produção em relação à safra
passada.
O potencial da safra brasileira
de soja poderia ser maior, caso o
Mato Grosso e o Paraná, principais
produtores, e o MAPITOBA (Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia)

não tivessem sido afetados pelos
problemas climáticos. “Apesar das
dificuldades provocadas pelo clima que afetaram principalmente o
Médio-Norte e o Nordeste do Mato
Grosso, a safra não foi tão ruim
quanto se esperava porque parte do desempenho do Estado foi
compensado pelo ótimo resultado
na região Oeste”, diz Pessôa. Com
isso, o Estado irá registrar uma produtividade média de 52 sacas por
hectare, ou uma saca a menos em
relação à safra passada. No Paraná,
a safra foi prejudicada pela maior
incidência de ferrugem e pelo excesso de chuvas na colheita.

do atraso significativo no plantio,
especialmente Maranhão e Piauí,
a safra vinha caminhando bem até
janeiro, porém a falta de chuvas em
fevereiro em toda a região durante
o desenvolvimento das lavouras
resultou em quebra de safra nos
quatro estados. “Com isso, a esperança foi embora”, segundo Pessôa.
A queda média de produtividade deve ficar próxima de 20% na
região. Na Bahia, a estimativa da
Agroconsult é de uma queda de 49
para 39,5 sacas por hectare. No Maranhão, de 46 para 37, no Piauí, de
45,4 para 37 sacas e, no Tocantins,
48,6 para 40 sacas.

O pior cenário ocorreu no MAPITOBA. Pessôa explica que, apesar

Mesmo sem a ajuda do clima,
a produtividade média brasileira

MILHO SAFRINHA
Apesar do atraso no início da
safra de soja, que gerou temor entre
os produtores em relação ao plantio
da safrinha de milho deste ano, foi
possível recuperar parte do tempo
perdido. Diante do bom momento
do mercado de milho, a intenção de
plantio do milho deverá ser manti-

8

equipes em campo

892

da, confirmando a expectativa inicial da Agroconsult de aumento de
área de safrinha.
A produção do milho segunda
safra é estimada em 58,8 milhões
de toneladas, com aumento de 8%
sobre a safra passada. A área plantada deverá registrar crescimento de
11%, chegando a 10,7 milhões de
hectares. A avaliação de safrinha será
feita pelas equipes do Rally em maio.
TRABALHO EM CAMPO
Nesta edição, oito equipes estiveram em campo para avaliar
lavouras de soja, percorrendo 70
mil quilômetros e colhendo 892
amostras. As Equipes 1, 2 e 3 avaliaram as lavouras de soja precoce
nos principais estados produtores
– MS/GO/PR/MT – de 26 de janeiro
a 04 de fevereiro. A Equipe 4 deixou Goiânia no dia 23 e seguiu pelo
Leste do Mato Grosso até chegar a

Palmas, em Tocantins. Já a Equipe 5
percorreu o MATOPIBA entre 28 de
fevereiro e 03 de março. Os técnicos das Equipes 6 e 7 avaliaram lavouras no Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul entre os dias 01
e 12 de março e a Equipe 8 visitou
o Oeste da Bahia, o Leste de Goiás
e o Triângulo Mineiro entre os dias
09 e 15 de março. Outras três equipes avaliarão o milho segunda
safra dos dias 03 a 20 de maio no
Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e
Mato Grosso, em um total de 15 mil
quilômetros a serem percorridos.
O Rally da Safra 2016 chega à
13ª edição patrocinado pelo Banco do Brasil, Bayer, Monsanto, Mosaic e Volkswagen, com apoio da
BM&FBOVESPA, FIESP, Agrosatélite, Agroipês, Impar Consultoria no
Agronegócio e Universidade Federal de Viçosa e apoios regionais da
Aprosoja Mato Grosso e Famasul.

Rally da Safra/Marcos Campos

MA/PI/TO/BA
PRODUTIVIDADE (sc/ha)

ficou pouco acima do ano passado
(1%) em razão do controle preventivo e da menor incidência de pragas
e doenças na maioria dos Estados.
Pessôa destaca também que os técnicos do Rally da Safra encontraram
maior variação no nível tecnológico
das lavouras. “Há quatro ou cinco
anos, a soja era uma cultura homogênea no Brasil. Agora o quadro tecnológico mudou muito e encontramos produtores que podem chegar
a 70/80 sacas por hectare, enquanto outros colhem 40 sacas”, afirma.

amostras colhidas

70 mil
km percorridos

Evento final do Rally da Safra: avaliação a campo
mostra cenário adverso de produtividade
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Artigo

O que esperar
do setor
agroindustrial
Pedro Estevão Bastos
Presidente da Câmara Setorial de Máquinas e
Implementos Agrícolas (CSMIA) da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ). É
Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Jacto

Em 2015, as vendas de máquinas agrícolas das empresas
associadas da Câmara Setorial de
Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ caíram 27% em
relação a 2014. É uma queda significativa para o setor e reflete os
problemas vividos na economia e
na política nacional. Ao longo do
ano, houve muitas modificações
e interrupções nas condições de
financiamento de máquinas agrícolas. Em março, os juros do programa Moderfrota aumentaram de
4,5% para 7,5% ao ano e tivemos
interrupções nos financiamentos
em março, junho, setembro e, finalmente, em outubro.
O cenário econômico e financeiro do agricultor de forma geral
foi razoável em 2015 e, olhando
somente esta variável, as vendas

de máquinas não deveriam ter um
desempenho tão ruim. Porém, a
falta de confiança que se instalou
no país contaminou o agronegócio.
Assim como em outros setores da
economia, houve suspensão de
parte dos investimentos à espera
de uma melhor avaliação do cenário futuro da política e da economia.
Para 2016, as rentabilidades
projetadas para o agronegócio,
apesar de serem menores que em
2015, ainda são remuneradoras e,
neste aspecto, a agricultura deverá ter uma colheita de verão financeiramente ajustada. A baixa dos
preços internacionais da soja e do
milho acendeu uma luz amarela
para o campo, porém, em contrapartida, a desvalorização do real,
que aumenta o custo de alguns

insumos importados, também elevou o preço dos produtos em reais.
O fator câmbio se tornou uma variável-chave para 2016 e, se mantido por volta de R$ 3,80, teremos
boa remuneração para as lavouras
com preços cotados em bolsas internacionais.
Quanto ao setor de máquinas
agrícolas, o cenário é bem mais
nebuloso. Como vivemos tempos
de ajuste fiscal, os recursos para investimentos poderão ser bem mais
escassos e caros em 2016. O plano
de safra contempla apenas um ano,
de julho a junho do próximo ano. O
setor de máquinas fica sem visibilidade do que ocorrerá a partir de
julho de 2016, quando um novo
Plano Safra será anunciado.
Apesar desses problemas, as
linhas de financiamentos de má-

quinas para pequenos e médios
agricultores estão abertas e funcionando, como o programa Mais
Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e os programas
Pronamp e ABC do Ministério da
Agricultura.
O programa Moderfrota, que é
mais direcionado para grandes e
médios agricultores, está operando normalmente em janeiro/2016,
porém com recursos insuficientes
para o período de janeiro a junho
de 2016, quando termina o plano
safra 2015/16. O saldo disponível para o semestre, janeiro a junho/2016 é de R$ 2,1 bilhões, no
ano passado no mesmo período

O Governo Federal
tem mostrado
sensibilidade
com o setor de
máquinas agrícolas
e, principalmente,
com o agronegócio.
os desembolsos somaram R$ 3,6
bilhões.
A manutenção de programas
de modernização da frota de máquinas faz parte do esforço de incorporarmos novas tecnologias no

campo que trazem maior produtividade, mais precisão, menos poluição, mais conforto aos operadores,
economia de insumos e combustível, determinando maior competitividade ao agronegócio brasileiro.
Isso posto, entendemos que o
cenário para a indústria de máquinas agrícolas não é muito favorável para 2016, porém confiamos
no bom senso do Governo Federal
que tem mostrado sensibilidade
com o setor de máquinas agrícolas e, principalmente, com o agronegócio, que sustenta a balança
comercial do país e deverá ser um
dos únicos setores que terão crescimento do PIB em 2016.
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Kleffmann lança
concursos culturais e
sorteios de prêmios
para produtores
O primeiro é fotográfico e tem como tema
“Paixão pelo agronegócio”

Sempre dedicada a criar novas maneiras de estreitar a relação com os
produtores e ajudá-los a tornar a agricultura nacional a mais avançada do
mundo, a Kleffmann apresenta duas novidades: os concursos culturais e
sorteios de prêmios que facilitam o dia a dia no campo, como drones agrícolas, pick-ups, máquinas fotográficas GoPro, tablets com sistema de gestão,
entre outros.

OS CONCURSOS CULTURAIS
TERÃO O OBJETIVO DE MOSTRAR
À SOCIEDADE A IMPORTÂNCIA DO
HOMEM DO CAMPO. O PRIMEIRO É
FOTOGRÁFICO E TEM COMO TEMA
“PAIXÃO PELO AGRONEGÓCIO”,
E ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS
18 DE ABRIL E 30 DE JULHO DE
2016. Todos os produtores podem
participar enviando uma foto de sua
luta diária no campo, que simbolize
o orgulho de ser um produtor rural.
As inscrições devem ser feitas pelo
site: www.soudaterra.agr.br
Segundo Isabela Colagrossi,
gerente de imagem corporativa da
Kleffmann, os concursos foram criados como forma de valorizar essa
atividade tão difícil, mas apaixonante. “Precisamos mostrar para a
sociedade que o produtor rural não
é um vilão, muito pelo contrário, a
Kleffmann quer prestar uma homenagem a quem trabalha e se dedica
de sol a sol a desenvolver um dos
setores mais importantes do Brasil”,
afirma.
Além dos concursos culturais, a
Kleffmann realizará sorteios entre
os participantes de suas pesquisas
com o objetivo de agradecer o tempo dedicado do produtor às respostas. “Ele é hoje um parceiro da
Kleffmann, mesmo tendo um tempo curto e disputado pela lida no
campo, ele para, nos atende, participa. Os sorteios e entregas de brindes são uma maneira de agradecer
tanto carinho e dedicação”, acrescenta Isabela.

Imagens meramente ilustrativas

Estilo K

Alguns dos prêmios que serão oferecidos nas ações da Kleffmann

A preocupação da Kleffmann
em oferecer vantagens para quem
contribui com as pesquisas da empresa é um compromisso assumido
desde a sua fundação. Somente nos
últimos quatro anos, várias iniciativas foram desenvolvidas para beneficiar o produtor, levando diariamente informações relevantes por
meio do Portal KLFF; transmitindo
dados fundamentais das reportagens publicadas na Revista KLFF trimestralmente; e o Clube KLFF, que
traz vários benefícios e descontos
em produtos e serviços para os associados. Para fazer parte do Clube
KLFF, basta responder uma pesquisa da Kleffmann, por telefone ou no
campo, que o produtor se torna sócio automaticamente.
As pesquisas são realizadas por
meio de contato direto com o produtor seja no campo, por telefone
ou e-mail, mas sempre identificados com o logo da empresa. Quando o produtor participa de uma

entrevista, ele está representando
sua categoria, fazendo com que
sua opinião chegue a diversas indústrias e empresas do setor. Desta forma, elas possuem dados para
melhorar o produto, corrigir falhas
ou desenvolver novas soluções.
“Estamos muito felizes com essa
nova fase da empresa. É a consolidação de anos de relacionamento
com produtores rurais, motivo de
muito orgulho para a Kleffmann”,
diz Isabela.

Várias
iniciativas foram
desenvolvidas
para beneficiar o
produtor, levando
diariamente
informações
relevantes.
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Lançamentos
BAYER – LIBERTYLINK

BAYER - SERENADE®
Primeiro produto biológico
do portfólio da Bayer no Brasil, o
fungicida/bactericida Serenade®
atua como aliado do agricultor no
controle de doenças fúngicas e
bacterianas, que podem comprometer a produtividade das plantas
e a qualidade final do que é produzido. O Serenade® é indicado para
os seguintes alvos: Alternaria porri,
Botrytis cinerea, Cryptosporiopsis
perennans, Sphaeroteca macularis,
Colletotrichum gloeoesporioides,
Alternaria dauci e Pythium ultimum
e agora também para Sclerotinia
sclerotiorum, agente causador do
mofo branco. O mofo branco é uma
doença fúngica que pode causar
grandes reduções no rendimento
de culturas como feijão, soja, algodão, alface, batata, tomate, girassol.

Nesses cultivos, dependendo
das condições climáticas, as perdas causadas pela doença podem chegar a 80%. Estimativa
da Embrapa aponta que no Brasil
exista em torno de 7 milhões de
hectares de soja infestados por
mofo branco.

MONSANTO –
REFÚGIOMAX
A Monsanto lança a primeira
marca de sementes para o refúgio
do milho, a RefúgioMax. A marca
oferecerá sementes não Bt de alto
potencial produtivo. Os agricultores terão acesso a esses híbridos a
partir da safra de verão 2016/17 e
safra de inverno 2017. Nesta primeira safra serão disponibilizados cinco
híbridos da marca RefúgioMax para

diferentes regiões brasileiras. Estes
propiciam para o cultivo grande
amplitude de plantio, boas características de sanidade de planta
e qualidade de grãos. A aquisição
poderá ser feita por qualquer agricultor, por meio dos parceiros comerciais das marcas de sementes
de milho da Monsanto: Dekalb, Sementes Agroceres e Agroeste.

A Bayer traz ao mercado brasileiro para a safra 2016/2017 a tecnologia LibertyLink®, inserida em
11 variedades de soja, distribuídas
entre as marcas de sementes de
soja da Bayer. A tecnologia permite o uso do herbicida Liberty® em
pós-emergência, para o manejo de
plantas daninhas, sem prejudicar
as plantas de soja. Esse controle é
muito importante e necessário para
que estas não comprometam a produtividade das plantas de soja, já
que competem diretamente por espaço, luz, água e nutrientes além de
comprometerem a pureza na entrega do grão. Como no Brasil há ainda
crescentes problemas de plantas
daninhas resistentes a herbicidas,
esta nova opção para o agricultor
será essencial para o manejo eficiente das lavouras.

BAYER – CREDENZTM BRASIL

Bayer anuncia o lançamento de
Credenz™, sua primeira marca global de sementes de soja, disponível
comercialmente no Brasil para a safra 2016/2017 e adaptada às necessidades de cada região produtora
de soja. Credenz™ foi desenvolvida
com base na expertise da empresa
na cultura da soja, integrando assim
genética diferenciada, uma inovadora plataforma de traits (tecnologias), além das soluções Bayer já
conhecidas no mercado.

OCEANA - ALGEN ONE
A Oceana lança o Algen ONE, fertilizante
fosforado balanceado, rico em Lithothamnium e aminoácidos. Totalmente elaborado
com matérias-primas nobres, o produto é recomendado para toda aplicação de fósforo e
também para adubações de base. O intuito é
fazer com que a planta tenha uma nutrição
adequada, acrescida de vigor, desde o primeiro dia de germinação dela. O mercado-foco do
produto é o de hortifruti (HF). Dentre os vários
benefícios que o produto promove, os mais
importantes são: o aumento de produtividade com relação aos fosforados
comuns do mercado, através de condicionamento químico e biológico que
atuam aumentando a disponibilidade dos elementos essenciais no solo e
também à uniformidade da produção.

AGROCERES – SANTA HELENA SEMENTES
No atual cenário positivo para o agronegócio, a Santa Helena Sementes,
pertencente ao grupo Agroceres, moderniza sua marca para atender atuais
e novos clientes. Com 33 anos de atividades atendendo produtores, distribuidores, cooperativas, revendas e sindicatos rurais, a empresa de sementes
possui portfólio de híbridos de milho e sorgo convencionais e transgênicos
destinados à produção de grãos e silagem, com as tecnologias mais atuais
existentes no mercado.

SANSUY – VINITANK XP
Tradicional fabricante de laminados flexíveis de PVC e com forte atuação no agronegócio, a Sansuy lança o reservatório Vinitank XP, desenvolvido
especialmente para o armazenamento de água e também para uma série de
aplicações na aquicultura. Os materiais empregados na confecção do reservatório apresentam elevada resistência ao intemperismo, sendo aditivados
com compostos que garantem proteção contra os efeitos da radiação ultravioleta, evitando sua degradação precoce. O produto está disponível no formato circular com 1 metro de altura para capacidades de 4 a 27 mil litros, e
com 1,2 metro de altura para capacidades de 5 a 33 mil litros.
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ANAUGER – ANAUGER SOLAR

BASF – NATUPHOS® E

O sistema Anauger Solar R100 é uma nova tecnologia em bomba vibratória para aplicação no bombeamento de água com o uso de
energia solar fotovoltaica para reservatórios ou cisternas. O modelo
funciona através de um sistema de ligação direta, sendo o kit composto por bomba, driver de conversão e módulo solar fotovoltaico.
A placa capta a irradiação solar que
é convertida em potência pelo driver
para o funcionamento da bomba, que
opera em dias nublados, sem o uso de
baterias. Sempre haverá água enquanto houver luz do dia. Projetada para o
abastecimento doméstico, pequenas
irrigações, irrigações por gotejamento
e criação de animais. Além do modelo
R100, indicado para reservatórios grandes e cisternas, a empresa trabalha com
o modelo P100, indicado para poços.

Como a primeira empresa a comercializar uma fitase para nutrição
animal há quase 25 anos, a BASF é
novamente pioneira em estabelecer
um novo padrão em tecnologia de
fitase. O Natuphos® E é uma fitase
que ajuda aves e suínos a utilizarem
melhor o fósforo e outros nutrien-

BASF – ELASTOLLAN®

A BASF ampliou seu portfólio Elastollan® (TPU, poliuretano
termoplástico) para incluir grades especiais de Food Contact (FC),
tornando, dessa forma, o material apto para uso em aplicações que
envolvam o contato com alimentos. O novo portfólio Elastollan®,
produzido usando o sistema GMP (Good Manufacturing Practice) de
garantia de qualidade, dispõe de vários grades à base de éter e éster. Eles podem ser utilizados em uma vasta gama de aplicações de
moldagens por injeção e extrusão - desde correias transportadoras,
filmes e tecidos até mangueiras. Os plásticos que podem entrar em
contato com os alimentos têm que cumprir os mais altos padrões de
segurança e qualidade. As correias transportadoras ou mangueiras
não devem, como componentes da planta, exalar quaisquer substâncias críticas que possam ser transferidas para os alimentos, alterando
o sabor, odor ou a composição dos mesmos. Os novos grades de Elastollan® FC da BASF cumprem ambas diretrizes dos regulamentos da
União Europeia que regem as aplicações de contato com alimentos e
os padrões do FDA americano (Food and Drug Administration).

tes importantes como proteínas,
cálcio e energia – trazendo uma
ampla gama de benefícios para
a indústria de alimentação animal. A maior parte do fósforo nos
grãos e sementes oleaginosas
está ligado ao ácido fítico, um fator antinutritivo encontrado nos
alimentos. O fósforo complexado
ao fitato é dificilmente utilizado
por aves e suínos, e é perdido
como um potencial nutriente e
excretado. Como resultado, os
produtores precisam complementar a alimentação, seja com
fosfatos inorgânicos ou fitases
muito eficazes, para garantir que
os animais sejam adequadamente supridos com as quantidades
essenciais requeridas de fósforo
mineral.

NEW HOLLAND – BICOS PULVERIZADORES
A partir de agora os produtores rurais já contam com uma linha
de bicos para pulverizadores distribuídos pelos concessionários New
Holland Agriculture em todo o país.
O lançamento da nova gama de peças aconteceu na edição deste ano
da Expodireto Cotrijal, feira realizada em Não-me-toque (RS), entre
os dias 7 e 11 de março. No total, a
linha é composta por 56 itens para
nove diferentes aplicações, com as
variáveis de capas, filtros e utensílios. A nova linha possui dois materiais de fabricação: em polímero e
em polímero com cerâmica. As van-

tagens da utilização da cerâmica
estão ligadas à maior durabilidade
do bico em comparação aos bicos
paralelos disponíveis no mercado.
A linha de bicos pode ser utilizada
em diversas lavouras e pulverizadores de arrasto, acoplados e autopropelidos.

NEW HOLLAND –
COLHEITADEIRA CR8090

Um dos polos brasileiros da
produção de grãos, Campos Lindos, no Tocantins, é o cenário da
primeira edição do ano do NH em
Ação Colheita Perfeita. O objetivo
da New Holland, em parceria com
a concessionária Metropolitana,
em promover este evento é reunir
os produtores para conhecerem a
tecnologia em campo da nova colheitadeira CR8090 com a plataforma Draper de 45 pés, única colheitadeira do mercado que não exige
a interrupção da colheita para a
descarga, pois o seu exclusivo tubo
mede até 8,9 metros, e garante total segurança ao trabalho de descarga em movimento. Destaca-se
ainda o tanque com capacidade
para 14.500 litros, o maior do mercado. Todo esse volume pode ser
descarregado em menos de dois
minutos, a uma taxa de 142 lts/s,
em uma operação facilmente realizada com o acionamento de poucas teclas na alavanca multifunção
dentro da cabine.
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UPL – UNIZEB GLORY
O Unizeb Glory é indicado para o controle da ferrugem asiática: uma das doenças de maior importância da
cultura da soja na atualidade, pelo grande potencial de
perdas na produtividade, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizie. Com intervalo de segurança de 30 dias, o
novo produto da família Unizeb deve ser aplicado preventivamente no estágio V8 (fim do período vegetativo)
ou no estádio R1 (início do florescimento) e reaplicar em
intervalo de 10 a 15 dias. Devem ser realizadas, no máximo, três aplicações durante o ciclo da cultura e utilizar
óleo metilado de soja na dose de 0,25% (até 500 mL/
ha). O lançamento também é indicado para Manchade-Phaeosphaeria, popularmente conhecida como mancha branca do milho. Os danos deste tipo de doença variam conforme o estádio em que a planta for contaminada,
além das condições ambientais da plantação. Neste caso, o Unizeb Glory deve ser aplicado preventivamente aos
40-50 dias após o plantio e reaplicar com intervalo de 10 dias. Devem ser realizadas, no máximo, três aplicações
durante o ciclo da cultura. Utilizar óleo metilado de soja na dose de 0,25% (até 500 mL/ha).

CASE IH - AXIAL-FLOW SÉRIE 130

A Case IH acaba de lançar a evolução do sistema
de colheita axial com as novas máquinas Axial-Flow
Série 130, composta de quatro modelos: 4130 (da
classe 5), 5130 e 6130 (da classe 6) e 7130 (da classe 7). As classes 5,6 e 7 são usadas em todas as regiões do Brasil e representam mais de dois terços do
mercado de colheitadeiras de grãos no país. Atualmente, a tecnologia axial está presente em aproximadamente 70% das máquinas vendidas. Na nova
linha os motores mecânicos foram substituídos por
motores eletrônicos FPT Industrial, cuja reserva de
potência pode chegar ao dobro do principal concorrente; o rotor Small Tube apresenta um volume 26%
maior para o processamento de grãos, comparado
ao modelo anterior, e as áreas de peneiras são as
maiores da categoria.
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