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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

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

e
d

iç
ã

o
 n

o
 1

2

Lavoura de soja em lUís edUardo magalhães (ba)
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editorial

AMIGO PRODUTOR, o fenômeno climático El 
Niño não impactou, de uma forma geral, os resulta-
dos finais de grãos da safra 2015/16. No entanto, se 
olharmos regionalmente, as diferenças foram sur-
preendentes. Ponto para os agricultores, que mais 
uma vez mostraram que conhecimento e planeja-
mento são bons aliados em tempos de clima adverso. 

Nesta edição, o amigo encontrará também um 
tema muito importante pós-colheita: a comerciali-
zação. 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 dei-
xamos de discutir assuntos importantes de manejo 
diante do aumento do bicudo nas lavouras de algo-
dão, principalmente no Mato Grosso. Além disso, fa-
lamos 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. Vi-
ce-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 rela-
ção ao setor de fibra. 

Boa leitura!
IsAbelA COlAGROssI   

GERENtE dE IMAGEM CORPORAtIVA KlEffMANN GROuP 

cLima: viLão e herói
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setor agropecuário 
brasiLeiro segue 
motivado em 2016

Apesar da incerteza política, o setor agropecuá-
rio brasileiro seguirá crescendo em 2016 e motivado, 
acredita Anderson Galvão, diretor da consultoria Céle-
res, nosso entrevistado desta edição da Revista Klff. 

segundo ele, o País caminha para mais uma safra 
recorde de grãos nesta campanha 2015/16, indepen-
dentemente dos problemas pontuais em algumas re-
giões produtoras, como a falta de chuvas no médio- 
norte de Mato Grosso, Vale do Araguaia e MAPItO. 

Em linhas gerais, o que o setor agropecuário bra-
sileiro pode esperar para este ano de 2016? Por quê?

Em linhas gerais, entendemos que o setor agrope-
cuário 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-

entrevista

avaLiação é de anderson gaLvão, diretor da 
consuLtoria agropecuária céLeres, que prevê uma 
safra recorde de grãos no país

AnDeRsOn GAlvãO, dIREtOR dA CONsultORIA 

AGROPECuáRIA CélEREs

CARTAS
RAlPh WAGneR MARek
(Campo mourão/pr)
Sou engenheiro de produção 
agroindustrial e de segurança do 
trabalho. Apesar de atuar na área 
de construção e mineração, tenho 
interesse pelo agronegócio. é uma 
revista gostosa de ler e parabéns 
pela qualidade do impresso. 

CURTA nOssA PáGInA nO FACebOOk:
facebook.com/KleffmannBR
QUeReMOs sAbeR sUA OPInIãO
Escreva para Manoela Gazetta no endereço 
Av. Onze de Agosto, 1.451 – Centro – Valinhos (SP), 13270-190, 
ou envie um e-mail para manoela.gazetta@kleffmann.com 
As cartas poderão ser editadas em razão de seu tamanho ou para melhor 
compreensão.

Wesley eUsébIO
(Fortaleza/Ce)
Parabéns à revista pela pontua-
lidade! tenha certeza, isso é um 
diferencial nas revistas nos dias 
de hoje. 

PAUlO neDel
(GiuRá/RS)
Aprecio muito a revista Klff, pois as reportagens são atuais e de 
muito interesse.  

JOsé leAnDRO ARAúJO
(ViA FACEBOOK)
Adoro a revista, que tem alto padrão de qualidade. 

vIRGÍnIA GUIMARães 
(ViA FACEBOOK)
Ótima iniciativa!! A revista é muito solicitada quando das visitas 
aos produtores. Parabéns Kleffmann!

ROsI bUsnellO sChIllO 
(ViA FACEBOOK)
Muito boa essa revista!
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E quais as perspectivas de pre-
ços para os produtores de grãos? 
Por quê?

O mundo vive o fim do super-
ciclo de commodities. Então, em 
dólares, não acreditamos em altas 
expressivas para as principais com-
modities, mesmo diante de alguma 
incerteza climática. Nesse sentido, 
produtos como soja, milho, algo-
dão, café e açúcar devem conti-
nuar em patamares de preços bem 
abaixo daqueles observados até o 
fim de 2013. Em outras palavras, o 
mundo das commodities atraves-
sará alguns anos de preços mais 
baixos, até que uma nova correção 
das forças de oferta e demanda, 
junto com fatores macroeconô-
micos – 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 conse-
quências 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 médio-
norte de Mato Grosso, Vale do Ara-
guaia 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 recor-
de nessa campanha 2015/16.

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 pre-
judicando 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 produ-
ção da região Sul compensando 
parte das perdas do Centro-Oeste 
e Nordeste.

ternacional, o mundo segue com-
prador dos principais produtos 
agrícolas brasileiros, fornecendo 
a liquidez necessária para o bom 
funcionamento desses mercados. 

Por outro lado, a maior preo-
cupação é com os produtos de 
consumo doméstico (arroz, feijão, 
trigo, lácteos, hortifrutis e algumas 
proteínas). Esses mercados têm so-
frido retração de demanda devido 
à menor renda do trabalhador e ao 
crescimento do desemprego. Além 
disso, os insumos desses segmen-
tos também sofreram alguma cor-
reção de preços.

Quais os impactos do cenário 
político no Brasil em relação às 
atuais perspectivas para o setor 
agropecuário nacional?

A incerteza política comprome-
te principalmente o fluxo de inves-
timentos de longo prazo necessá-
rio à melhoria da infraestrutura de 
logística e armazenagem de grãos, 
além, claro, de trazer maior volati-
lidade para a taxa de câmbio, que 
por sua vez dificulta o planejamen-
to das empresas e produtores.

Qual a perspectiva da safra 
15/16 de soja, milho e algodão no 
Brasil, em números de área, volu-
me de produção e produtividade? 

Em seu sexto acompanhamen-
to 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. 

Como ficam os custos de pro-
dução em todas as áreas de culti-
vo de grãos? 

Muito influenciados pela des-
valorização do real, os custos de 
produção para a campanha agrí-
cola 2016/17 possuem um claro 
viés de alta. No entanto, um as-
pecto 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 pró-
pria energia e fertilizantes estão 
com tendência de queda no mer-
cado internacional. Em maior ou 
menor proporção, uma parcela 

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 hecta-
res, queda de 5,55% em relação à 
temporada passada. já para produ-
tividade, a Céleres incluiu as obser-
vações de campo e as expectativas 
de clima para os próximos meses, 
o que levou a estimar o rendimen-
to em 5,06 toneladas/hectare ou 
1,5% inferior ao observado na sa-
fra 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 pas-
sada. 

Para a safra 2015/16, a ma-
nutenção do patamar cambial 
desvalorizado continuará benefi-
ciando as exportações do cereal, 
que, segundo a Céleres, será de 28 
milhões de toneladas, o que deve-
rá limitar ainda mais o contingen-
te 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 sa-
fra passada. já a produtividade da 
pluma é estimada em 1,62 tonela-
das/hectare, 5,1% maior que em 
2014/15. Com isso, a produção de 
pluma de 1,57 milhão de tonela-
das, com avanço de 2,4% sobre da 
produção na safra anterior.

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 finan-
ciamentos para custeio e investi-
mento na lavoura? 

tradicionalmente, o agricultor 
brasileiro, sobretudo o das regiões 
de fronteira agrícola, possui baixa 
capitalização, dada a expressiva ne-
cessidade de capital que esse pro-
dutor 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 es-
tão 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 financiamen-
to 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 incerte-
za 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 

“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.” 

“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.”
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que os canais de escoamento do 
Norte começam a ter relevância 
no mercado interno. diante da ca-
racterística de contínua expansão 
da área agrícola e da produção no 
País, o Brasil continuará enfren-
tando escassez de infraestrutura 
por muitos anos ainda, visto que 
as obras de infraestrutura ocorrem 
numa velocidade e timing diferen-
tes da expansão agrícola, que é 
muito mais ágil.

Quais as principais novidades 
em tecnologia que podem benefi-
ciar os produtores rurais?

Em um período igual ao que 
estamos começando a atravessar, 
entendo que as principais tecnolo-
gias que podem auxiliar o produtor 
são aquelas associadas, primeiro, 
à gestão profissional das proprie-
dades, nas questões financeiras, 
econômicas e administrativas, se-
guidas das tecnologias que asse-
guram maiores níveis de produtivi-

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 de-
manda. Os preços podem até estar 
mais baixos, mas a demanda segue 
firme para soja, milho e proteínas 
animais. já as commodities agríco-
las 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 posi-
ção de crescimento. Esse fato nos 

mostra que 179 países estão com 
melhor performance econômica 
do que nós. Assim, entendemos 
que a demanda por alimentos se-
guirá firme em 2016 e, direta ou in-
diretamente, 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.“

Melhora da e�ciência nos processos administrativos e de manejo,
possibilitando uma maior produtividade e rentabilidade de cada

negócio da propriedade rural.

Agronegócio com informação!

[53] 3307.2946
atendimento@connectere.agr.br
www.connectere.agr.br
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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 úl-
timos anos, interrompendo um processo de au-
mento constante da produção. No Mato Grosso, 
dentro do próprio Estado, a adversidade climáti-
ca 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 – con-
forme levantamento da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O volume é 1,4% maior 
que a safra anterior, o que significa um acrésci-
mo de 2,8 milhões de toneladas.

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 Eduar-
do 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 

grãos

enquanto a região do matopiba pode ter quebra significativa na 
produção, Lavouras no suL do brasiL indicam boa produtividade

eL niño impacta 
agricuLtura e traz 
cenário adverso

A
sC

O
M

 A
PR

O
sO

jA
/M

A
R

C
O

s 
G

u
IM

A
R

ã
Es

endrigo dalcin, presidente da aprosoja-Mt:  fOI suGERIdA CAutElA NO PlANtIO
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colheita, a expectativa é de chuva, 
conforme as tendências mostradas 
pelos institutos de previsão climá-
tica, o que afetará o desenvolvi-
mento e qualidade das sementes 
colhidas”, avalia. 

Com esses problemas, a esti-
mativa é de uma produtividade 
reduzida, principalmente devido 
às irregularidades da lavoura pro-
vocadas pela estiagem no início do 
desenvolvimento da cultura, chu-
vas 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 MAtOPI-
BA. Isso dificultou o início do plan-
tio da safra de grãos, sobretudo 
da soja, no sul do Maranhão e do 
Piauí. “Choveu apenas algo em tor-
no de 50 milímetros em dezembro 
passado. O impacto dessa situa-
ção climática é tanto mais severo 
quanto menor o nível de mecani-
zação 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 produ-
tores que plantaram cedo. Quem 
plantou mais tarde ainda pode se 
ajustar melhor em termos de varie-
dades, 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 

de semente. “foram necessários 
o replantio em 10% da área para 
correção de áreas com stand mui-
to baixo e o aumento das aplica-
ções 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 hec-
tares de milho onde é gerente da 
fazenda tangará da serra, em se-
bastião leal. Ele conta que houve 
frustração no plantio devido à es-
tiagem 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. Va-
mos seguir em frente”, diz. 

Em relação ao manejo, favaro 
conta que tentaram formar palha-
da, mas não choveu o suficiente e 
não foi possível obter bons resul-
tados. Outro impacto do clima na 
lavoura foi o aumento de pragas. 
“No entanto, conseguimos contro-
lar bem as doenças. O problema 
também foi a elevação do custo de 
produção, uma vez que foi neces-
sário o replantio não planejado do 
milho”, afirma. 

já para a próxima safra, o clima 
continua a ser um ponto de aten-
ção para os produtores. segundo 

Miranda, em breve haverá uma 
transição climática com o fim do fe-
nômeno 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 cli-
máticos, analisa Miranda, projetam 
o início de uma nova fase de águas 
frias sobre o Oceano Pacífico equa-
torial, 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 se-
gundo semestre. O último la Niña 
aconteceu entre 2010 e 2011. 

Para Miranda, os agricultores e 
a pesquisa agropecuária têm a res-
ponsabilidade de aproveitar as cri-
ses e os extremos climáticos para 
instrumentalizar os processos de 
adaptação. Existem alternativas tec-
nológicas capazes de aumentar a 
sustentabilidade da produção frente 
às variações climáticas. “Elas preci-
sam ser aperfeiçoadas tecnologica-
mente e melhor ajustadas em suas 
aplicações aos diversos sistemas de 
produção e regiões. A ampliação da 
irrigação, da eletrificação, da meca-
nização 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 fu-
turas”, observa.

ADveRsIDADe nO  
MATO GROssO

já os produtores do Mato Gros-
so vivenciaram vários desempe-

nhos de produção numa mesma 
safra. A região leste do Estado 
apresentou, na época do plantio, 
grande irregularidade na distribui-
ção das chuvas, provocada pelo 
fenômeno El Niño. “A região Norte 
também teve problemas irreversí-
veis com a seca, alguns produtores 
chegaram a perder 7 sacas por hec-
tare, outros perderam toda a lavou-
ra. Os impactos foram tão pontuais 
que em alguns casos, num mesmo 
talhão, houve problemas e bons 
resultados”, afirma Endrigo dalcin, 
presidente da Aprosoja-Mt. 

Ao mesmo tempo, as regiões 
Oeste e Sul do Estado foram pouco 
afetadas pelo clima, o que na mé-
dia deve resultar numa safra maior 
que a do ano passado. A previsão 
é de alcançar 28,5 milhões de to-
neladas ante 27, 8 milhões da safra 
passada. “Avaliamos que as colhei-
tas precoces produziram menos, 
mas as de ciclo médio e tardio es-
tão produzindo acima do espera-
do”, 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 proble-
mas 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 fer-
rugem 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. 

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, acom-
panhamento 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-

“orientamos que 
fizessem fotos e Laudos 

de acompanhamento 
agronômico das Lavouras 

e documentassem todas  
as perdas” 

endrigo daLcin, 
presidente da aprosoja-mt

caLcuLo uma perda ao redor de 10 sacas por hectare.  
 

nedi Luiz mattioni, agrônomo e gerente de produção  
da fazenda condomínio irmãos gatto
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nômico das lavouras e documen-
tassem todas as perdas para que 
nós pudéssemos apoiá-los”, afirma. 

bOns RenDIMenTOs nO sUl

Até fevereiro, as lavouras do 
Rio Grande do sul apresenta-
ram boas condições tanto para o 
milho quanto para a soja. “tudo 
indica que teremos bons rendi-
mentos 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 hídri-
co, mas com o El Niño, que trouxe 
maior volume de chuvas, a expec-
tativa 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 dificul-
dades. Eles optaram por tecnolo-
gias de qualidade e produtos com 
alta eficiência”, diz. A recomenda-
ção foi intensificar as aplicações a 
partir de 20 de dezembro para o 
melhor controle e reduzir as possí-
veis perdas com doenças e pragas. 
já o trigo, afirma Rugeri, teve outro 
cenário em função do fenômeno 
climático. “Isso confirma que épo-
cas 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 Mi-
randa, 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 fru-
ticultura de clima temperado), o ex-
cesso de umidade comprometeu a 
produtividade. “trouxe problemas 
para o plantio e o desenvolvimen-
to das culturas de verão, como o 
arroz”, observa. O alto volume de 
chuvas prejudicou seriamente as 
lavouras de arroz do Paraná (Que-
rência do Norte), do Rio Grande do 
Sul e também as lavouras de países 
vizinhos do Mercosul. 

nO CAsO DA sOJA, ACResCen-
TA MIRAnDA, A AbUnDÂnCIA De 
ChUvAs PROvOCOU ATRAsOs e 
DIFICUlDADes nO PlAnTIO e nAs 
APlICAÇÕes De FUnGICIDAs, In-
seTICIDAs e heRbICIDAs, AFeTAn-
DO A PRODUTIvIDADe. Na região 
de Campo Mourão, no Centro-Oes-
te 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 pluvio-
métricos 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 qua-
se não ocorrem problemas. segun-
do 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 planta-
da. “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.

UM FenÔMenO  
ClIMáTICO CÍClICO

O El Niño, que é provocado 
pelo aquecimento do oceano e en-
fraquecimento dos ventos, tende a 
se alternar em cada 3 a 7 anos. se-
gundo Gilvan sampaio, climatolo-
gista do Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), o fenômeno 
climático traz como consequência 
os dois extremos: chuva em exces-
so 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 cir-
culação da atmosfera, o que acar-
reta variações nas distribuições 

das chuvas em todo o Brasil. desta 
forma, ele recomenda aos produ-
tores que façam um bom acompa-
nhamento das condições climáticas 
da região onde mantém a ativida-
de. “Eles devem monitorar os bo-
letins climáticos e, a partir dessas 
informações de padrão de chuvas 
e temperaturas, tomar a melhor de-
cisão sobre o momento de plantio 
e colheita”, diz. No entanto, o fenô-
meno dura em torno de um ano, o 
que permite aos produtores plane-
jar 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 agri-
cultura. “Quanto mais tecnificada 
a agropecuária, menor o impacto 
do fenômeno. A seca provocada 
pelo El Niño em 1982-1983 no Nor-
deste, por exemplo, teve impactos 
maiores do que nos dias de hoje. 
Naquela época, a área irrigada e as 
extensões com agricultura mecani-
zada 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. 

el nIñO: CHuVA EM ExCEssO NO sul E sECA EM REGIõEs COMO O MAtOPIBA

“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
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Consideradas aliadas no au-
mento da produtividade da lavou-
ra, as ferramentas digitais são cada 
vez mais usadas pelos produtores 
brasileiros com o objetivo de ele-
var a rentabilidade da atividade 
rural. de olho nesse mercado po-
tencial, empresas de vários portes 
e nacionalidades, como a Climate 
Corporation e Adama Brasil, apos-
tam no País para investir no de-
senvolvimento de tecnologias que 
agreguem valor aos produtores 
locais.

“FORA DOs esTADOs UnI-
DOs, O bRAsIl é UM DOs MeRCA-
DOs PRIORITáRIOs De eXPAnsãO 
PARA A ClIMATe CORPORATIOn”, 
AFIRMA MATeUs bARROs, lÍDeR 
DA ClIMATe CORPORATIOn PARA 
A AMéRICA DO sUl. PARA bAR-
ROs, O PRODUTOR bRAsIleIRO 
é eXTReMAMenTe InOvADOR e 
TeM MOsTRADO GRAnDe InTe-
Resse eM FeRRAMenTAs DIGI-
TAIs. “Cerca de 90% dos produ-
tores têm acesso à internet, mais 
de 50% possuem monitores de 

colheita e mais de 40%, monitores 
de plantio”, enumera.

Segundo ele, a empresa nor-
te-americana – que tem por obje-
tivo oferecer ferramentas digitais 
para o agricultor tomar as melhores 
decisões em relação às suas opera-
ções – está fazendo “investimentos 
significativos” em Pesquisa e de-
senvolvimento (P&d) para determi-
nar quais ferramentas trarão mais 
valor para o produtor brasileiro, 
com o objetivo de lançar a sua pla-
taforma de agricultura digital field-
View no País dentro dos próximos 
anos. 

Conforme o líder, a Climate 
Corporation, adquirida em outubro 
de 2013 pela Monsanto, quer de-
senvolver ferramentas digitais de-
senhadas especificamente para o 
produtor brasileiro, de forma a au-
xiliar 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 auxi-
liarão produtores a aumentar a efi-
ciência e sustentabilidade de suas 
operações.” 

fundada nos Estados unidos 
em 2006, inicialmente com o nome 
de Weather Bill, a Climate comer-
cializa seus produtos apenas para o 
mercado norte-americano, mas ou-
tros territórios estão sendo analisa-
dos pela empresa, como o Canadá. 
“Nos Estados unidos, os produtores 
têm adotado a plataforma de agri-
cultura digital da Climate em mais 
de 30 milhões de hectares. Nós 
também esperamos expandir nossa 
plataforma em um número signifi-
cante 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 

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

que atacam as principais lavouras 
do país, já conta com mais de 63 mil 
usuários dos mais variados públicos. 

desenvolvido pela Adama Bra-
sil e lançado em outubro de 2014, 
o Adama Alvo tem como usuários 
os produtores rurais. “Porém, o 
nosso aplicativo atende também 
vendedores de distribuição, coope-
rativas, estudantes de agronomia 
e até agrônomos de outras em-
presas, 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 ino-
vação 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 intera-
ção 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 rece-
beu mais de 900 solicitações para 
identificar problemas na lavoura e 
indicar a melhor solução para trata-
mento. Muitas solicitações são refe-
rentes a problemas nutricionais ou 
de fitotoxicidade que são confundi-
dos com doenças das culturas.” 

O gerente de inovação obser-
va que existem alguns aplicativos 
similares no mercado nacional, 
porém, bastante específicos para 
cada cultura e tipo de alvo. “O Ada-
ma 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 agri-
cultor 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 consulto-
res 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 segun-
do semestre. “Como existem muitos 
usuários que solicitam novas cultu-
ras dentro do banco de dados, va-
mos 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 in-
vestindo em tecnologia no campo 
porque essas ferramentas são gran-
des aliadas ao aumento da produti-
vidade da lavoura e tornam a vida 
deles mais simples. 

ADAMA AlvO: APlICAtIVO tRAz 

INfORMAçõEs  REfERENtEs às 

PRINCIPAIs dOENçAs, PlANtAs 

dANINHAs  E PRAGAs QuE AtACAM As 

PRINCIPAIs lAVOuRAs dO PAís
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Quais as estratégias para ser 
economicamente viável, neste ce-
nário de custos elevados e incer-
tezas de produtividades influen-
ciadas por condições climáticas 
adversas?

Não existe uma única estraté-
gia, mas sim diversos itens integra-
dos. Eu começaria pela racionaliza-
ção 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 bastan-
te elevado e o potencial produtivo 
dessas lavouras. às vezes, é melhor 
reduzir um pouco o uso de tecno-
logia, principalmente fertilizantes, 
investir em um bom preparo da 
mão de obra contratada, fazer um 

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 in-
vestir mais em tecnologia e colher 
bem mais e, em outras, nem sem-
pre a tecnologia resulta em boas 
produtividades. Em resumo, seria 

roda de prosa

o mercado de 
aLgodão sob a visão 
de arLindo moura

o convidado desta edição é o
vice-presidente da abrapa e ceo
do grupo vanguarda agro

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 pro-
priedade dentro da cadeia produti-
va do algodão no Brasil.

Qual tecnologia de produção 
agrícola precisa ser melhor desen-
volvida para a cultura do algodão?

Existe uma ansiedade dos pro-
dutores pela entrada de alguns ma-
teriais no mercado. Em função do 
clima brasileiro, algumas varieda-
des 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 ferti-
lidade 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 me-
lhores 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 dificul-
ta o avanço da produção do algo-
dão brasileiro.  A burocracia para o 
uso das moléculas químicas para 
controle de pragas e doenças é 

complexa e o país é o último a en-
trar em novas tecnologias que os 
outros concorrentes, como Estados 
unidos e Austrália. Estamos depen-
dentes de produtos ultrapassados, 
caros e pouco eficientes. A péssima 
logística de transporte com alto 
custo, as distâncias muito grandes, 
muitas vezes nosso algodão per-
corre 2 mil quilômetros até chegar 
ao porto, isso tudo encarece o pro-
duto e nos tira a competitividade. 
Outro item que temos dificuldade é 
a legislação trabalhista que é equi-
parada 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 dis-
posição do empregador mais de 10 
horas por dia, mesmo que se pague 
hora extra. Na verdade, ele não tra-
balhou 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 diretamen-
te no exterior, com custo menor. A 
gente tem que captar no mercado 
interno, onde os custos financeiros 
são elevados. se tivéssemos aces-
so direto ao mercado estrangeiro, 
podíamos captar dinheiro – prin-
cipalmente os Certificados de Re-
cebíveis do Agronegócio – por um 
custo bem menor do que temos 
hoje. E também a pouca disponibi-
lidade 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 es-
tender 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, tam-
bém aplica em soja e milho. O que 
ocorreu no passado é que a cadeia 
de produção brasileira foi dizima-
da pelo bicudo-do-algodoeiro e a 
baixa tecnologia aplicada na épo-
ca nas lavouras fez com que o país 
praticamente saísse desse mer-
cado. Nós chegamos a ser o maior 
importador de algodão durante um 
período. Quando os produtores de-
cidiram 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 Es-
tados unidos que fizeram com que 
os produtores tivessem diferencial 
sobre os que plantam somente soja 
e milho. A partir daí se estabele-
ceu 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 críti-
cas e, ao voltar para casa, fizemos 
um bom trabalho para corrigir isso. 
Hoje temos situações muito inte-
ressantes, 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-

O mercado de algodão, uma das mais importantes commodities brasi-
leiras, 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 pro-
dutora de commodities agrícolas, com foco na produção de soja, milho e 
algodão e valorização de terras. Possui nove unidades de produção estra-
tegicamente 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 diretor- 
presidente 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. 
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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, de-
pende da aplicação que ele vai fa-
zer. 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 atrasa-
da, pois o governo não tem como 
fazer e será difícil correr atrás do 
prejuízo.

Algodão orgânico: nicho de 
mercado ou tendência de aumen-
to? Qual sua opinião sobre essa 
questão?

é uma realidade. Ele tem mer-
cado, mas não é grande. O algodão 
orgânico tem boa aceitabilidade 
em algumas regiões como a Euro-
pa. Acho que é possível conviver 
o algodão orgânico e o conven-
cional. A lavoura de algodão é al-
tamente 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 exten-
sas. diferentes da índia, que produz 
em 3 hectares,  5 hectares. O Brasil 
produz em 40 mil ou 50 mil hecta-
res, alguns produtores têm 100 mil 
hectares, o que dificultaria muito a 
produção do algodão orgânico. Para 
produzir o algodão orgânico em pe-
quenas áreas, ele é viável. Portanto, 
eu acho que é uma boa alternativa 
para a  agricultura familiar e tem es-
ses 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 fa-
zer isso em áreas muito extensas, 
muito grandes. Eu acho que o al-
godão orgânico não compete, ele 
trabalha junto com o convencional. 
Os pequenos produtores podem 
produzir o orgânico e atender es-
ses nichos de mercado. E o grande 
produtor, em função das dificulda-
des 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 fi-
bras sintéticas pode afetar a ca-
deia da comercialização da pluma? 
Diante disso, há novos produtos 
em desenvolvimento que utilizam 
algodão e seus subprodutos?

Se olharmos o histórico de par-
ticipação de mercado do algodão, 
ele vem caindo durante décadas.  

Ele já foi 90% do consumo de fi-
bras. Hoje no mundo ele é menos 
da metade. Nos Estados unidos, 
onde conta com os melhores índi-
ces, a participação é de 40% e no 
Brasil é pouco mais de 24%. Prin-
cipalmente 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 preo-
cupa ano a ano e a gente está ven-
do decrescer o uso do algodão em 
detrimento do poliéster. Imagino 
que uma campanha forte, bem-es-
truturada para convencer os consu-
midores 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 renová-
vel. A Abrapa está trabalhando, jun-
tamente com a cadeia de algodão, 
em um projeto de marketing para 
o mercado interno, para levar algu-
mas informações aos consumido-
res 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 conse-
guiu subir um pouco a participação 
do mercado da fibra do algodão nas 
confecções. Outro item que pode 
melhorar a participação do algo-
dão 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 varieda-
des e práticas de manejo?

Essa é uma área que não pode 
parar. Precisamos buscar o me-
lhoramento constante através de 

OGMs ou da adoção de boas prá-
ticas e de uso de tecnologias na 
cadeia de algodão e nas outras 
cadeias produtivas, tanto vegetais 
quanto animal. Com isso, sem dúvi-
da, o investimento em tecnologia é 
muito alto. Para o setor ter resulta-
dos 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 algu-
mas doenças estarem somente no 
Brasil e não em outros lugares do 
mundo. temos que torcer para que 
isso continue. uma nova tecnolo-
gia custa entre us$ 200 e us$ 250 
milhões, um montante que nem 
sempre está disponível no merca-
do. nÓs, PRODUTORes, MUITAs 
veZes AChAMOs QUe A TeCnO-
lOGIA é CARA, MAs POR OUTRO 
lADO TeMOs QUe ReCOnheCeR 
QUe, se A InDúsTRIA nãO Desen-
vOlveR IssO, FICAReMOs PARA 
TRás, TAnTO eM QUAlIDADe DO 
AlGODãO QUAnTO eM PRODUTI-
vIDADe.

No cenário global, qual a situa-
ção da agricultura brasileira diante 
dos grandes produtores de commo-
dities 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 reconhe-
cimento mundial do agronegócio 
brasileiro. Existe previsão do usdA 
de que, nos próximos 10 anos, 76 
milhões de toneladas de soja se-
rão exportadas pelo Brasil. Isso 
é 35% a mais do que se exporta 
hoje, enquanto que as exporta-
ções dos Estados unidos vão cres-
cer apenas 5%. Isso ocorre porque 

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 tecno-
logia do que com novas áreas. O 
Brasil ainda tem muitas áreas dis-
poníveis – 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 merca-
do 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 agrone-
gócio do Brasil. O maior crescimen-
to será do algodão brasileiro. Isso 
será possível com a disponibilidade 
de áreas que temos e a tecnologia 
adequada para atingir mais produ-
tividade. 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, da-
rão ao Brasil uma participação im-
portante no mercado externo – eu 
imagino que devemos ocupar 45% 
do mercado, enquanto que os Esta-
dos unidos chegarão a 34%. 

Como o senhor vê o impacto do 
aquecimento global na agricultura?

A ameaça do aquecimento glo-
bal 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 ma-
nifestações 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 re-
serva de floresta não tem nenhum 
outro país que tenha. Estamos ca-
minhando nesse sentido, mas não é 
só o Brasil. Cadê as reservas ameri-
canas? 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 da-
qui a 10, 50, 100 anos. é um meio 
de sobrevivência e MUITOs PRO-
DUTORes FAZeM MUITO MAIs QUe 
O CÓDIGO FlOResTAl MAnDA FA-
ZeR, PORQUe ele é COnsCIenTe 
QUe ele TeM QUe TRATAR beM DA 
sUA TeRRA, QUe é seU MAIOR PA-
TRIMÔnIO.

precisamos buscar o meLhoramento constante 
através de ogms ou da adoção de boas práticas e de 
uso de tecnoLogias na cadeia de aLgodão

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.
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“depois de tanto sacrifício ao 
produzir, somos explorados na 
venda”. Esse é o desabafo de Már-
cio Paulo de Almeida, produtor de 
trigo, soja, milho, feijão e melancia 
cultivados em uma propriedade 
localizada entre os municípios pau-
listas 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 con-
ta que, após a entrega de parte da 
produção de trigo para um novo 
cerealista recomendado por um 
vizinho, com o qual dizia estar rea-
lizando bons negócios, foi informa-
do que seu produto não tinha mer-
cado. A justificativa: o trigo era de 
segunda e até de terceira categoria. 
“Isso nunca tinha acontecido comi-
go até agora, nem mesmo quando 
plantei variedades inferiores. Man-
damos as mesmas variedades de 
sempre para ele e recebemos uma 
carta avaliando que o nosso produ-
to 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 qua-
tro anos. Arrependi-me de não ter 
entregue tudo ao meu comprador 
de sempre, mas a gente não tem 
como adivinhar o que vai aconte-
cer.” 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 con-
seguir finalizar a colheita da pro-
dução 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 

comercialiZação

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

aLgumas vendas resuLtam em 
experiências consideradas muito ruins 
por aLguns agricuLtores do brasiL

“depois de tanto 
sacrifício ao produzir, 
somos expLorados na 
venda”.

márcio pauLo de aLmeida, 
produtor de trigo, soja, 
miLho, feijão e meLancia

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

Almeida explica que seria ar-
riscado investir em uma unidade 
de beneficiamento própria porque 
95% da área de plantio que utili-
za são terras arrendadas. “Minha 
preocupação em fazer uma uni-
dade 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 arren-
dadas? Porém, não tenho por onde 
escapar de vendas ruins como essa 
última, a não ser fazendo a unida-
de própria. Além disso, esse mes-
mo 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 proprieda-
de obteve produções baixas no tri-
go nessa última safra. “um pouco 
dessa baixa produção eu até espe-
rava por ter plantado o trigo Code-
tec 150, visando obter mais quali-
dade. 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 fi-
cou 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 bene-
ficiamento do feijão e a negocia-
ção 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 pin-
gando como goteira, vendo de fru-
ta em fruta, às vezes, carregamos 
caminhonetes de feirantes, ten-
tando vender mais diretamente. 
No milho e na soja, atendendo às 
exigências do mercado, saem pra-
ticamente direto da propriedade 
para serem embarcados no porto. 
Há um ano meu pai experimentou 
vender para uma cooperativa pró-
xima, 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 ce-
realista que eu estou acostumado 
a trabalhar. Então, não vi nenhum 
benefício.” 

sOJA e MIlhO

Sócio do irmão em uma pro-
priedade localizada em são Miguel 
do Iguaçu, no Paraná, o engenheiro 
agrônomo Anderson Pasquali pro-
duz 500 hectares de soja verão e 
milho safrinha na propriedade ad-
quirida em 1964 pelo pai, já fale-
cido, e também enfrenta seus mo-
mentos 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-

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 in-
sumos para a próxima safra. “Esta-
mos fechando o adubo a R$ 85,50 
para o ano que vem e atrelei à ven-
da de soja a R$ 76 também para o 
ano que vem, o que nos faz man-
ter a relação de troca de 1,2 por 1. 
Com esse contrato, teremos uma 
folga para nos levantar de novo.  

“a meLhor opção é fazer 
negócio com traders 

(empresas que têm o papeL 
de intermediar negociação 

entre produtores e 
compradores).”

anderson pasquaLi , 
engenheiro agrônomo
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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 restan-
te. 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 co-
lheita. No entanto, usamos tecnolo-
gia de alta produtividade”, antecipa. 

se tivesse que dar um conse-
lho a outros produtores, Pasquali 
acredita que a melhor opção é fazer 
negócio com traders (empresas que 
têm o papel de intermediar nego-
ciação entre produtores e compra-
dores 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 insu-
mos, 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, por-
que não sei quanto será minha pro-
dução 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 pro-
dução. “Minha formação de enge-
nheiro agrônomo me ajuda muito 

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 con-
segue 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 produ-
tor brasileiro não consiga os mes-
mos benefícios dos outros repre-
sentantes da cadeia alimentar no 
País. “A multinacional, quando tem 
problemas, vai para cima do gover-
no e tem respaldo, mas por que dar 
dinheiro para os caras? Colonos, 
como nós, não têm os mesmos di-
reitos, estão recebendo pouco lá 
de cima, deveria igualar isso tam-
bém.”

DúvIDAs e DesAFIOs

de acordo com luiz Carlos Pa-
checo, analista da trigo e farinhas 
Consultoria em Agromercado, se-
diada no Paraná, com 43 anos de 
experiência como analista de mer-

cado, a estrutura acadêmica do 
Brasil reúne mais de 300 faculda-
des de agronomia que ensinam o 
aluno a produzir, mas nunca a ven-
der. “Por isso, no País, temos pro-
dutividade no campo, somos cam-
peões 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 coo-
perativas 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 su-
bir muito o preço do grão porque 
quem vai comprar a farinha e os 

“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

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 colhei-
ta, na Bolsa de Valores de Chica-
go, 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 Bra-
sil recebessem R$ 56 pela saca de 
trigo ante um custo de produção 
de R$ 40 por saca, o que represen-
ta um lucro de 40% para o produ-
tor. Mas nem gerentes de moinho e 
cooperativas sabem usar isso, dei-
xam 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 re-
cursos financeiros para investir na 
propriedade e depender cada vez 
menos de atravessadores, já que, 
na cadeia do trigo, ele é quem me-
nos ganha por agregar menor valor 
final ao produto. “dependendo do 
porte do produtor, fica difícil real-
mente 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 em-
presas de outras áreas encontra-
das nas cidades onde estão. são 
empresários rurais, vivem deles 
mesmos, mas não têm visão em-
presarial. são exímios produtores, 
procuram se aprimorar no campo, 
mas não são administradores, fa-
zem contas muito mal, quando as 
fazem, e vendem muito mal tam-
bém. Mas só dá certo tendo um ne-
gócio rentável.” 

Ele observa que os bancos, 
neste momento, estão aprovei-
tando que o governo está sem di-
nheiro 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.”

Conforme Pacheco, o preço do 
trigo subiu porque a produção des-
te ano foi considerada desastrosa, 
em razão das condições climáticas. 
“No Rio Grande do sul, por exem-
plo, a situação do trigo ficou entre 
ruim, muito ruim e extremamente 
ruim. só colheu 1,45% do volu-
me produzido, uma parte disso foi 
só para ração animal e apenas um 
terço foi usado pelos moinhos.  

“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
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Não produziu para moagem. No 
Paraná, 2,6% deram para moagem 
porque colheram mais cedo, em 
função do clima. Mas, independen-
temente do preço alcançado, vale a 
pena plantar trigo? Vale, pois o tri-
go sempre pode dar lucro.”

InFORMAÇãO AGRÍCOlA

joão Carlos Garcia, pesquisador 
da área de Economia Agrícola da 
Embrapa Milho e sorgo, em sete la-
goas (MG), afirma que um dos maio-
res problemas enfrentados pelo 
produtor na fase de comercializa-
ção de grãos é a falta de informa-
ção. “Mas, hoje, existem vários sites 
agrícolas que publicam diariamen-
te informações relevantes, como 
preço no Brasil e fora, condições da 
safra e análise de fatores que po-
dem afetar a demanda pelo milho. 

Os produtores precisam acompa-
nhar o que está acontecendo com a 
sua cultura para sanar essa série de 
incertezas que surgem entre plan-
tar 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 contra-
tos futuros para venda, no momen-
to 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 estru-
tura razoável de armazenamento 
para comercializar o produto de 
uma forma diferente e não ficar à 
mercê do que o mercado lhe ofe-
rece. dependendo da quantidade 

que ele produz, pode ser um gal-
pão limpo e protegido da chuva, 
com a garantia de defesa do pro-
duto. se não, ou ele tem uma es-
trutura própria de armazenamento, 
tais como silos graneleiros, ou fica 
dependente de eventuais sistemas 
existentes na cidade ou em municí-
pios próximos, mas aí cai na mão do 
atravessador, que compra no pre-
ço baixo para armazenar e vender 
quando o preço do grão sobe. uma 
cooperativa pode ser uma alterna-
tiva, se for bem organizada e próxi-
ma da área de produção do agricul-
tor, para não inviabilizar os custos 
com frete, pois o custo de trans-
porte é um componente grande na 
composição dos gastos relativos à 
comercialização dos produtos agrí-
colas. No sul do Brasil, em geral, as 
cooperativas são mais organizadas 

nesse sentido do que em outras re-
giões do País.” 

já em Minas Gerais, o pes-
quisador 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 acompa-
nhada pelos produtores rurais, por 
meio dos sites agrícolas existentes. 
Não é o caso de virar um especia-
lista 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 ape-
nas das formas de se plantar, mas 
também das formas de se comer-
cializar. é questão de fazer esse 
exercício constantemente e apren-
der com o passar do tempo.” 

Garcia lembra que o último 
grande problema enfrentado pelo 
produtor de milho foi no ano pas-
sado, quando a perspectiva de pre-
ço do milho para a safra verão era 
muito baixa, e os agricultores opta-
ram 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, entre-
tanto, 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 pos-
teriormente 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 mi-
lho verão da safra 2016/17. Então, 
há sempre uma série de conjuntu-
ras – algumas previsíveis e outras 
não – que devem ser consideradas 
para fazer o planejamento do plan-
tio e da comercialização dos produ-
tos agrícolas.” 

Garcia diz que, em algumas 
regiões do País, principalmente 
na região Centro-Oeste, a venda 
futura é um sistema muito desen-
volvido para soja e em menor es-
cala para milho, mas isso, em geral, 
funciona para os produtores de 
maior porte, que sabem fazer este 
tipo de negociação. “Quem ven-
deu 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, RES-
SALTA O PESQUISAdOR, O “TRAVA-
MENTO” dO PREÇO É FEITO ANTES 
dO PLANTIO. “FAz-SE UMA VENdA 
FUTURA, ONdE O PROdUTOR COM-
BINA COM QUEM COMPRA O PREÇO 
QUE RECEBERá, QUANdO dA EN-
TREGA dO PROdUTO. Por exemplo, 
na soja, que é um dos produtos mais 
comerciais e com mais produtores 
capacitados nesse sistema de ven-
da, o produtor contrata antecipada-
mente 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 es-
tar com um conjunto de contratos 

COOPeRATIvAs: uMA OPçãO PARA  VIABIlIzAR A ARMAzENAGEM

que cubram o custo de produção e 
ainda lhe permita uma margem de 
lucro do negócio. No caso do pe-
queno produtor, esse é um sistema 
muito difícil porque esse mecanis-
mo de vendas normalmente não 
chega até ele.”

CAUTelA

Carlos Ronaldo davolo, ope-
rador da Granos Corretora, com 
sede em Campo Grande (Ms), que 
divulga relatórios sistemáticos 
sobre a situação das lavouras de 
soja e milho nesse estado, infor-
ma que pelo menos 61% da safra 
2015/2016 de soja já foram co-
mercializados até o início de abril 
na região e colhidos 99,7% do vo-
lume total plantado. 

O Mato Grosso do sul, cita, 
registrou nesta safra uma área de 
2,387 milhões de hectares e aguar-
dava 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 ne-
gócios 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 Chi-
cago, não mudaram muito de julho 
para cá. O que mudou foi a ques-
tão 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

Após cinco anos de grandes 
dificuldades, representantes e es-
pecialistas do setor sucroalcoolei-
ro acreditam em uma fase positiva 
com bons preços para o açúcar e o 
etanol. A volta da Cide (Contribui-
ção de Intervenção no domínio Eco-
nômico), o aumento da mistura do 

etanol anidro à gasolina, a redução 
do ICMs tanto da gasolina como do 
etanol em alguns Estados são algu-
mas 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 iní-
cio em abril do ano passado, foi 
melhor que as anteriores para os 
produtores de cana”, avalia Ma-
noel Ortolan, presidente da Orpla-
na (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 dificulda-
des políticas e econômicas enfren-

tadas pelo país, os fornecedores 
estão mais esperançosos”, afirma. 
No entanto, ele pondera que é pre-
ciso lembrar que, para o investidor 
é fundamental a confiança no go-
verno 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 cur-
to prazo”, observa. 

Além da volta da Cide, a redu-
ção do ICMs nos Estados produto-
res 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 An-
drade lima, presidente da união 
Nordestina dos Produtores de Cana 
(unida), da Associação dos forne-
cedores de Cana de Pernambuco 
(AfCP) e da cooperativa de forne-
cedores de cana que reativou a usi-
na Cruangi (Coaf/Cruangi). 

segundo lima, a autoestima 
dos fornecedores de cana em re-
lação 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 Per-
nambuco – 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 aqui-
sição da cana, qualificando assim 
um melhor tratamento das outras 
usinas com os canavieiros. “é opor-
tuno destacar que, com a reativa-
ção das usinas pelas cooperativas 
dos fornecedores de cana, alguns 
já estão plantando até mais canas 
para esta nova safra”, observa. 

“Na minha visão as expecta-
tivas são boas, desde que o setor 
possa se recuperar financeiramen-
te. Isto porque existem cerca de 
100 usinas que fecharam e quase 
90 em recuperação judicial”, ava-
lia Paulo leal, presidente da fe-
deração 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 Reestru-
turação e ao fortalecimento do 
sistema financeiro Nacional) para 
o setor. “Ou seja, a recuperação fi-
nanceira se dará ao longo dos pró-
ximos 10 anos”, afirma.

Sob a visão do mercado, a ten-
dência de melhora é para a safra 
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2016/17. de acordo com Andy duff, 
Gerente da equipe de Pesquisa em 
Agroeconomia do Rabobank Brasil, 
em relação ao  açúcar, a expectati-
va de um déficit de cerca de cinco 
milhões de toneladas no balanço 
global este ano quebrou a tendên-
cia de queda dos preços mundiais. 

Ao mesmo tempo, a forte desvalo-
rização do Real em relação ao dólar 
ao longo de 2015 significa que o 
preço mundial em dólar, converti-
do em reais, tornou-se muito atra-
tivo 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 ex-
cesso 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 quali-
dade da cana, ajudarão em controle 
de custos”, afirma. 

DesAFIOs 

Para a efetiva retomada de 
crescimento do setor, é necessá-
rio destacar alguns aspectos, ava-
liam os produtores. Para Manoel 
Ortolan, nos últimos anos o setor 
atravessou dificuldades econômi-
cas por conta do endividamento 
das usinas e, principalmente, pela 
falta de competitividade do eta-
nol hidratado frente à gasolina nas 
bombas. “destaco a necessidade 
de adoção de políticas públicas de 
longo prazo para o setor. A indús-
tria da cana gera diversos ganhos 

econômicos, sociais e ambientais 
para o País. Para promover o au-
mento desses benefícios, o setor 
precisa de regras claras quanto ao 
papel do etanol na matriz energéti-
ca brasileira, bem como da energia 
elétrica. somente assim investi-
mentos darão início a um novo ci-
clo de crescimento”, afirma. 

O presidente da Orplana e Ca-
naoeste 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 recur-
sos disponibilizados por algumas 
linhas de financiamento do Banco 
Nacional de desenvolvimento so-
cial e Econômico (BNdEs), destina-
das à expansão da produtividade 
nos canaviais e programas de esto-
cagem de etanol, também devem 
ajudar bastante o setor. “No entan-
to, o maior desafio é fazer o gover-
no 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 com-
petitivo 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 as-
sim não ofertando mais açúcar no 
mercado mundial. “Vale salientar 
que, como o país é o maior produ-
tor mundial de açúcar, se este mix 
mudar, os preços tendem a cair ou-
tra 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, especialmen-
te para quem andou apertado até 
agora, será a manutenção de uma 
taxa de plantio adequada, para 
não arriscar comprometer a pro-
dutividade do canavial no futuro”, 
diz. Para Paulo leal, da feplana, os 
desafios são as novas tecnologias 
que virão como o etanol de segun-
da 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 

das usinas e produtores. “temos 
que trabalhar firme na redução dos 
custos e cuidar bem das nossas la-
vouras”, diz.

O Rabobank avalia a atuação 
dos preços tanto no mercado inter-
nacional, 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 pata-
mar. O preço doméstico do açúcar, 
que atualmente está com um prê-
mio em relação ao preço mundial, 
deve voltar a refletir o preço de pa-
ridade 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 gaso-
lina quando a safra está em pleno 

a indústria da cana 
gera diversos ganhos 
econômicos, sociais e 
ambientais para o país. 

manoeL ortoLan,
presidente da orpLana e 
canaoeste

vapor, e subindo para o “preço-te-
to” (ou seja, ao redor de 70% do 
preço da gasolina na bomba), ou 
até um pouco acima, na entressa-
fra. Por enquanto, não esperamos 
nenhuma mudança no preço da ga-
solina em 2016”, observa.

Para os produtores em Per-
nambuco, 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 consu-
mo e, consequentemente, seu pre-
ço e a atual composição do mix das 
usinas em relação à produção de 
etanol e açúcar, com efeitos negati-
vos 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 ne-
cessidades 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 dó-
lar nos patamares de R$ 4,00 dará 
uma segurança nos preços do açú-
car e do etanol para exportação e 
no mercado interno”, avalia.

atingir um novo 
recorde de colheita 
e moagem exigirá 

operar com alta 
eficiência.

AnDy DUFF,

GEREntE dE PESquiSA EM AGROECOnOMiA 
dO RABOBAnK BRASil
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Paulo leal, da feplana, consi-
dera 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 com-
modity. Em relação ao preço do 
açúcar, as ofertas não são muitas 
tanto no mercado interno como ex-
terno, o que traz uma tendência po-
sitiva de preço, já que o consumo 
mundial tem crescido na ordem de 
2% ao ano. “índia e tailândia con-
tinuarão exportando, mas a China 
será a grande importadora. Em re-
lação ao etanol, com a queda do 
ICMs em alguns Estados o consu-
mo será aumentado, o que deverá 
manter a preços atrativos para os 
consumidores”, diz. 

ClIMA X sAFRA

O clima para a produção de 
grãos (soja e milho) não foi tão co-
nivente com boas produtividades 
como foi com a cana-de-açúcar. Or-
tolan, da Canaoeste, acredita que 
embora existam outros fatores que 
influenciem o rendimento dos ca-
naviais como a idade, o manejo e o 
plantel varietal, é possível afirmar 
que o clima foi o grande responsá-
vel por uma retomada da produtivi-
dade da cana nesta safra. O ano foi 
bem mais chuvoso. todo o período 
de formação e crescimento do ca-
navial 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 chu-
vosos prejudicam os açúcares to-
tais 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 tonela-
das de cana, nesta (2015/2016), que 
está no final, a previsão é produzir 
em torno de 11 milhões. Esse resul-

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

tado equivale a uma queda de 26%. 
“Este elevado déficit tem origem em 
diversos fatores combinados, com 
destaque à seca oriunda do forte fe-
nômeno El Niño. E também as ques-
tões ligadas à falta dos tratos cultu-
rais mais adequados nos canaviais, 
bem como a falta de pagamentos 
aos fornecedores de cana por al-
gumas usinas no Estado - condição 
esta que tem desestimulado bastan-
te os agricultores a continuar inves-
tindo no setor”, pondera. já o cená-
rio 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 chu-
voso aqui em parte do Nordeste do 
Brasil”, afirma. 
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O aumento da incidência do bi-
cudo nas lavouras de algodão tem 
preocupado os cotonicultores e 
elevado os custos de produção. No 
Mato Grosso, um dos principais pro-
dutores 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 arma-
dilha por semana foram encontra-
dos pelos produtores. já no Cerrado 
brasileiro, a infestação média do in-
seto varia de 5 a 9%, exigindo um 
número intenso de pulverizações 
para o controle da praga. 

segundo Ricardo Midding, as-
sistente técnico da fazenda Ouro 
Branco, localizada na região da Cha-
pada 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 climáti-
cos, a incidência de bicudo, ácaro, 

mosca branca, mofo branco e tam-
bém da alternaria (doença fúngica) 
aumentou significativamente nesta 
safra 2015/2016”, afirma. Em fun-
ção desse conjunto de agentes na 
lavoura, o resultado foi o aumento 
do custo de produção. “A produti-
vidade se manteve, porém, tivemos 
maior gasto para o controle das pra-
gas e doenças”, avalia. 

Midding explica que o tempo 
seco combinado com chuvas prolon-
gadas propiciou o surgimento das 
pragas. “Nós intensificamos o monito-
ramento com as armadilhas na entra-
da da lavoura para mapear os locais 
com maior incidência do Bicudo. de-
pois de identificado, entramos com o 
controle químico”, diz.  O aumento de 
custo foi devido à necessidade de re-
duzir o intervalo entre as aplicações. 
Com este cenário, a próxima safra 
será de alerta. “será necessário inten-
sificar o manejo integrado de pragas 
e doenças para diminuir entrada com 
defensivos”, acrescenta. 

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

algodão

segundo a embrapa, infestação do bicudo 
cresceu nas áreas do cerrado e trouxe prejuízos 
que uLtrapassam us$ 200 por hectare

aumento de pragas
e doenças eLeva 
custo de produção

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

de acordo com josé Ednilson 
Miranda, entomologista da Embra-
pa Algodão, o número de aplica-
ções de inseticidas para controle 
do bicudo do algodoeiro no Cer-
rado 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 inse-
to, 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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“NÃO TEM COMO zERAR, MAS É 
POSSÍVEL TOMAR INICIATIVAS 
PREVENTIVAS E EMERGENCIAIS 
COMO AS APLICAÇõES dE 
INSETICIdAS.”

EdUARdO BARROS
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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 contro-
le 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 possí-
vel”, acredita. 

Para a próxima safra, Miranda 
avalia que a disponibilidade de ali-
mento, abrigo e oviposição, num 
cenário de utilização de plantas de 
algodoeiro tolerantes a herbicidas, 
cultivos de primeira e segunda sa-
fra, além da presença de refúgios 
de vegetação nativa, permitem ao 
bicudo uma alta capacidade de so-
brevivência e reprodução no Cer-
rado brasileiro. Caso as medidas 
corretas não sejam realizadas em 
tempo hábil, pode haver um au-
mento ainda maior da população da 
praga nas lavouras de algodão.

A variedade escolhida pelo pro-
dutor não interfere na maior ou me-
nor incidência do bicudo na lavou-
ra, já que não existe preferência do 
inseto por determinadas cultivares 
utilizadas atualmente. No entanto, 
ocorre que cultivares transgêni-
cas resistentes a lagartas recebem 
menos aplicações durante a safra. 
“Inseticidas que controlariam as 
lagartas também poderiam reduzir 
populações de bicudo. Assim, la-
vouras Bt devem ser monitoradas 
com rigor, pois eventualmente ha-
verá necessidade de controle do 
bicudo, quando na lavoura conven-
cional o inseticida aplicado contra 
lagartas já o controlaria”, observa 
Miranda.

MATO GROssO eM AleRTA

Segundos Eduardo Barros, al-
guns 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 vici-
nais), 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 pesqui-
sador.

Infelizmente, avalia Barros, é 
quase impossível dizimar a incidên-
cia do bicudo das lavouras de algo-
dão 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, ain-
da não há novidades tecnológicas 
como variedades resistentes ao bi-
cudo. “O que nós estamos fazendo 
é promover encontros técnicos re-
gionais para que os produtores tro-
quem experiências sobre boas prá-
ticas de manejo. Os resultados têm 
sido surpreendentes e muito efica-
zes”, 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 tam-
bém chama a atenção nos núcleos 
regionais, de produção algodoeira 
mais recente - Norte (região de sor-

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 ti-
gueras de algodoeiro. 

diante dessa situação, as re-
comendações 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 aplica-
ção em bordadura para lavouras 
de algodão já em V3 e, em áreas 
com alta pressão, iniciar as aplica-
ções no algodão em área total em 
vegetativo. “Estas e outras medi-
das devem ser adotadas de forma 
conjunta, ou seja, o trabalho tem 
que ser feito por todos, caso con-
trário, será difícil conter a praga”, 
alerta Barros.

RICARDO MIDDInG, DA FAZenDA OURO 

bRAnCO: MAnEjO intEGRAdO dE 

PRAGAS E dOEnçAS

1) MOnITORAMenTO De 

enTRessAFRA

As fêmeas do inseto, ao saírem dos 
abrigos, são atraídas pelos feromô-
nios dos machos e após a cópula 
se alimentam por aproximada-
mente 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 en-
tressafra e que, consequentemen-
te, influenciará na taxa de cresci-
mento populacional na próxima 
safra. A forma do produtor obter 
essa informação é por meio do ar-
madilhamento na entressafra.

As armadilhas com feromônio para 
monitoramento da população de 
entressafra são instaladas normal-
mente 90 dias antes do início da 
nova safra. As leituras são semanais.

2) PUlveRIZAÇÕes lOCAlIZADAs 
nA bORDADURA

da fase V2 (plantas com duas fo-
lhas verdadeiras) até a fase C (ocor-
rência da primeira maçã firme) a 
aplicação localizada de inseticida 
em faixa de 30 a 40 metros ao lon-
go 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 reproduti-
vas estimula a migração dos inse-
tos do refúgio para a lavoura. Apli-
cações sequenciais de inseticidas 
neste momento visam controlar in-
setos da primeira geração pós-en-
tressafra e evitar que eventuais in-
setos adultos oriundos da primeira 
oviposição possam sobreviver.

Com base nos resultados do arma-
dilhamento de entressafra são clas-
sificadas as áreas de acordo com o 
grau de infestação (medido pelo 
número de bicudos coletados por 
armadilha por semana – BAs). As-
sim, capturas iguais ou maiores que 
2 BAs definem as zonas vermelhas, 
faixa de captura entre 1 a 2 BAs de-
finem 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 pul-
verizações sequenciais a intervalos 
de cinco dias entre si são efetuadas 
em zonas vermelhas; duas pulveri-
zações 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 atingi-
do, efetua-se o controle químico. 
Atenção para a rotação de princí-
pios ativos, uma medida importan-
te 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 desfolhan-
te (quando 60% das maçãs esti-
verem abertas e as que ainda não 
estiverem abertas estiverem com 
mais de 25 dias), usa-se o desfo-
lhante misturado ao inseticida. O 
desfolhamento reduz o suprimento 
alimentar do bicudo (principalmen-
te no ponteiro) e antecipa a colhei-
ta. Os insetos que permanecerem 
nas plantas desfolhadas entram em 
contato com o inseticida aplicado.

6) DesTRUIÇãO DA sOQUeIRA

uma destruição eficiente e, se utili-
zada 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 entres-
safra, reduzindo sobremaneira as 
próximas gerações de início de sa-
fra seguinte.

Fonte: José Edinilson de Miranda 
(Embrapa Algodão)

O MAneJO PARA MelhOR COnTROle DO 
bICUDO COnsIsTe DA ReAlIZAÇãO De 
seIs ATIvIDADes PRInCIPAIs DURAnTe O 
AnO AGRÍCOlA
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ResIsTênCIA De  
eRvAs DAnInhAs  
PReOCUPA PRODUTORes 
De AlGODãO

Os produtores de algodão no Brasil já se mostram preo-
cupados 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 en-
trevistados, apenas 14 não reportaram a ocorrência desse 
tipo de problema na safra 2014/15. daqueles que registra-
ram dificuldades, MAIs DA MeTADe JUlGA QUe As PlAn-
TAs InvAsORAs Já esTãO AlTAMenTe ResIsTenTes.

de acordo com Erica franco-
nere, analista de mercado da Kle-
ffmann 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 lagar-
ta caiu 15% em comparação com 
a safra 2013/14. Mesmo assim, os 
produtores já se mostram preo-
cupados com o desenvolvimento 
de resistência, sobretudo de spo-
doptera, 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 resis-
tentes 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.

Importante ressaltar que, na sa-
fra 2014/15, ocorreu uso intensivo 
de variedades resistentes a glifosa-
to e glufosinato simultaneamente. 
A longo prazo, isso indica um ponto 
de atenção para o manejo de herbi-
cidas, uma vez que pode haver uma 
pressão ainda maior para o surgi-
mento de ervas daninhas resisten-
tes também para a cultura de soja 
plantada na mesma área.

Entre as classes de agroquími-
cos, apenas os fungicidas, aplica-
dos 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.
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apresentaram crescimento de ven-
das com relação à safra passada. 
Ramulária ainda é a principal doen-
ça 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 con-
tra 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 sele-
tivos, mas também pela queda de 
preço, em média 6%, dos produtos 
mais utilizados. “Vale ressaltar que 
o gasto com herbicidas por hecta-
re 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 redu-
ção de custos, o uso de variedade Bt 
promoveu economia com insetici-
das. 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 gas-
to total de inseticidas na cultura.

Outro dado observado no Pai-
nel AMIs é que os produtores in-
tensificaram o controle de bicudo. 
Houve aumento de duas aplica-
ções em média, mas o impacto 
sobre o custo por hectare do tra-
tamento contra bicudo não foi tão 
alto. Isso devido à redução no pre-
ço dos principais produtos (queda 
de 15%). defensivos para controle 
de pulgão também tiveram redu-
ção 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 nú-
mero 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 produ-
tos”, diz Erica. Em média, são feitas 
mais de 15 aplicações de insetici-
das na cultura do algodão, o que 
demanda grande investimento em 
tecnologia de aplicação de defen-
sivos. 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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milho

no mato grosso, maior estado produtor, a estimativa 
é de voLume menor em reLação à safra passada

cLima atrasa pLantio 
e gera incertezas 
para segunda safra

O dólar cotado em torno de          
R$ 4,00 levou a um recorde nas ex-
portações do milho brasileiro. Os 
produtores aproveitaram os bons 
preços pagos pelo cereal, impulsio-
nados pela alta da moeda america-
na. No entanto, o desempenho para 
a segunda safra ainda é uma incógni-
ta. A seca no ano passado, provocada 
pelo El Niño em diversas regiões no 
Brasil, acarretou no atraso do plan-
tio/colheita da soja, adiando também 
a semeadura do milho segunda safra. 

“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 cal-
cula 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 espera-
se um total de 3,5 milhões de hec-
tares 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 se-
mana 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 insti-
tuto, 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 fun-
ção 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 dó-
lar causou aumento das vendas ao 
exterior. “O preço do milho mato-
grossense é muito competitivo, o 
que trouxe uma boa oportunidade 
de exportação”, explica. Em relação 
ao preço, a expectativa é de estabi-
lidade, sem grande alteração, mas 
a recomendação para o produtor é 
cautela. “é preciso avaliar muito bem 
a situação financeira, os custos e ge-
renciar a fazenda com o intuito de ter 
uma boa saúde financeira”, diz. 

Ana luiza lodi, analista de 
mercado da consultoria INtl fCs-
tone, 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 possibi-
lidade de novas pressões altistas 
oriundas de quebras climáticas ou, 
eventualmente, do mercado exter-
no”, observa.

segundo Ana luiza, o preço no 
mercado interno traz algumas in-
certezas em relação ao resultado 
da safra. “Para esse ano, a tendên-
cia é de que os preços continuem 
fortalecidos até melhor definição 
do milho segunda safra. No merca-
do interno, a colheita da primeira 
safra está cada ano menor”, ava-
lia. A analista observa ainda que, 
por começar a safra 2015/16 com 
estoques menores, as perspecti-
vas apontam para um balanço de 
oferta e demanda bastante restrito, 
com possibilidade de escassez de 
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produto. “Assim, os preços devem 
continuar fortalecidos, pelo menos 
até uma melhor definição da “safri-
nha”, que poderia acabar superan-
do o alcançado no ciclo 2014/15, 
dependendo do clima”, diz. 

Na avaliação da analista da INtl 
fCstone, nos últimos anos, o culti-
vo de milho no verão tem perdido 
espaço para soja. “Essa tendência 
gera preocupações, pois o produto 
da primeira safra é tradicionalmen-
te consumido no mercado interno”, 
afirma. Ela acrescenta que, nesse 
cenário, o volume de produção es-
perado neste primeiro semestre, 
em torno de 28 milhões de tonela-
das, não será suficiente para garan-
tir nem a metade da demanda do-
méstica, 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 de-
manda 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, ava-
lia Ana luiza. “A expectativa é de au-
mento de preço da carne de frango. 
No ano passado, a alta do dólar favo-
receu também a exportação da car-
ne, o que equilibrou, de certa forma, 
o impacto negativo do custo com a 
ração. Mas se o cenário de preços al-
tos for mantido, a produção de fran-
go 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 COnGe-
lADO e UM QUIlO De MIlhO eRA 

“há POSSIBILIdAdE dE NOVAS 
PRESSõES ALTISTAS ORIUNdAS 

dE QUEBRAS CLIMáTICAS OU, 
EVENTUALMENTE, dO MERCAdO 

ExTERNO”.

ANA LUIzA LOdI, ANALISTA dE 
MERCAdO dA CONSULTORIA 
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e PAInel AMIs® DA kleFFMAnn COnsUlTA 
PRODUTORes sObRe MIlhO veRãO

O estudo concluído pela  
Kleffmann Group na primeira se-
mana de março reitera a redução de 
área plantada de milho primeira sa-
fra 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 Esta-
do do Rio Grande do sul, maior pro-
dutor 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 (Organi-
zação das Nações unidas para Ali-
mentação e Agricultura) de 2015, o 
milho é a terceira principal fonte de 
carboidrato da dieta, ficando atrás 
apenas do trigo e arroz. A deman-
da 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 produti-
vidade dos híbridos cultivados. 

Na safra 2011/12, a produtivi-
dade média alcançada pelos pro-
dutores de milho verão do Centro-
sul 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, po-
rém quatro safras atrás, adaptação 
à região de plantio e recomenda-
ção de uso também eram quesitos 
relevantes. Hoje, com o desenvol-
vimento da biotecnologia e melho-
ramento 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 tornan-
do mais tecnificados.

A tecnificação se remete tam-
bém ao uso mais eficiente da terra 
e dos insumos. Por conta da redu-
ção da janela de plantio para via-
bilização da segunda safra, aumen-
tou a proporção de uso de híbridos 
mais precoces, sobretudo na região 
sul (de 12 para 21% da área de mi-
lho 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, en-
quanto atualmente a adoção de hí-
bridos 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 qua-
tro safras (incluindo a atual), a taxa 
anual de aumento foi de 16%. No 
mesmo período, a receita do pro-
dutor cresceu 15% em virtude do 
aumento do preço pago pelo milho 
e pela maior produtividade da la-
voura.

A mudança de perfil é eviden-
te: 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 paga-
mento à vista (65% em 2015/16 
vs. 55% em 2011/12). Claro que a 
diminuição na disponibilidade de 
crédito afetou a forma de paga-
mento, mas a melhor saúde finan-
ceira do negócio possibilitou que 
os produtores continuassem inves-
tindo na cultura, mesmo com a re-
dução de área.

Assim, os produtores de milho 
verão se tornaram um exemplo prá-
tico de sustentabilidade na prática 
agrícola, em que se busca otimizar 
os recursos para melhoria na ren-
tabilidade. 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 co-
tações do milho grão no mercado 
internacional, a diferença de lucro 
entre as duas culturas deve dimi-
nuir, consolidando a rentabilidade 
da produção de milho. A reputação 
de “primo pobre” da soja é, de fato, 
coisa do passado.

De 8,4. eM FeveReIRO, essA COM-
PARAÇãO CAIU PARA 6, UMA QUe-
DA De QUAse 30%. “Com isso, os 
preços da carne de frango devem 
sofrer aumentos e a produção pode 
acabar sendo impactada negativa-
mente, mesmo com o contexto de 
dólar forte, que favorece as expor-
tações”, 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 brasi-
leiras. A despeito das perspectivas 
positivas para os embarques bra-
sileiros de milho, com as expecta-
tivas de manutenção de um Real 
mais fraco, as exportações podem 
acabar sendo um pouco menores 
que o recorde de 2014/15, bus-
cando-se destinar mais produto ao 
mercado interno”, acrescenta.
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o expressivo 
aumento das 

exportações desde 
outubro de 2015 

tem diminuído as 
estimativas de 

estoque final da 
safra 2014/15.

pecUÁria

os desafios para 
Lidar com mudanças 
cLimáticas

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

um dos setores diretamente impactados pelos com-
promissos 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 glo-
bal 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 mi-
lhões de hectares de pastagens degradadas, incremen-
tar 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, coorde-
nador do laboratório de Ecologia e Restauração flo-
restal (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 importân-
cia de integrar as questões ambientais e agrícolas na 
propriedade rural. O cumprimento da legislação am-
biental brasileira e as cobranças internacionais devem 
resultar numa agricultura praticada com responsabilida-
de 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 agrí-
colas, uma agricultura muito tecnológica e produtiva, 
manejo integrado de pragas e doenças, praticada com 
responsabilidade social, num ambiente de elevada di-
versidade 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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CePeA AnAlIsA MeRCADO De MIlhO

O ano de 2016 começa com os 
preços em alta no mercado inter-
no, 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 favorecen-
do a realização também de contra-
tos referentes ao grão a ser colhido 
em 2016. Com isso, os preços do-
mésticos podem seguir sustenta-
dos neste novo ano. 

Com maior competitividade 
internacional, vendedores adian-
taram consideravelmente a co-
mercialização da nova safra. Com 
grande parte do milho já comercia-
lizado, a tendência é que os preços 
tenham sustentação neste início 
de ano, influenciando inclusive na 
alta dos contratos futuros. 

Os atuais níveis de preços po-
dem 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, con-
tinuarão sendo o grande balizador 
de preços no mercado interno.

Segundo dados da Conab di-
vulgados em janeiro/16, a pro-
dução do milho verão 2015/16 é 
estimada em 27,7 milhões de tone-
ladas, 7,7% menor que a da tem-
porada 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 tem-
porada passada. Entre os principais 
estados produtores, as estimativas 
apontam redução de 14,4% em Mi-
nas Gerais, de 4,4% no Rio Grande 
do sul e de 20,9% no Paraná – da-
dos da Conab. 

Por enquanto, ainda não há es-
timativas da Conab quanto à produ-
ção do cereal segunda safra. Porém, 
agentes indicam uma possível re-
dução 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 ex-
portações desde outubro de 2015 
tem diminuído as estimativas de es-
toque final da safra 2014/15, atual-
mente prevista pela Conab em 10 

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 ex-
portações de fev/16 a jan/17 estão 
estimadas em 28 milhões de tone-
ladas, 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 se-
mana de janeiro, mas os valores 
ainda acumularam expressiva ele-
vação no mês. A disponibilidade 
interna se reduziu devido às expor-
tações em ritmo acelerado desde 
outubro, impulsionadas pelo câm-
bio. Em janeiro, os embarques bra-
sileiros foram de 4,46 milhões de 
toneladas, quantidade 39% supe-
rior 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, ex-
pressiva alta de 14,77% no acumu-
lado do mês. se considerados os 
negócios também em Campinas, 
mas com prazos de pagamento des-
contados pela taxa NPR, a média à 
vista foi para R$ 41,85/sc, elevação 
de 14,88% na mesma comparação.



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 des-
tinadas à implementação de projetos dentro do progra-
ma 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 ru-
ral. “A expectativa é que tudo aconteça dentro desses 
processos para fortalecer o que já existe e ampliar o nú-
mero de produtores”, acrescenta. 

Em relação ao sistema de integração lavoura, pe-
cuária 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 pro-
dutividade 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 proces-
so 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 tama-
nho 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 ambien-
tais. “Isso porque na maioria das vezes essa proposta 
trata de florestas econômicas, de espécies florestais em 
monocultura, a maioria exótica, como eucalipto. A pro-
priedade pode planejar o espaço para ter as três coisas, 
mas não precisa ser no mesmo espaço”, avalia.

O pesquisador Roberto Guimarães júnior, da Embra-
pa Cerrados, avalia, juntamente com outros pesquisado-
res, desde 2013, as emissões de gases de efeito estufa 
em sistemas de Integração lavoura-Pecuária-floresta. 
Nesse período, um resultado significativo foi a propor-
ção 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 pro-
cesso de produção de carne a campo”, afirma. Ele acres-
centa que uma das principais vantagens do sistema de 
integração lavoura, pecuária e floresta é a sustentabi-
lidade econômica, social e ambiental. “Acredito que o 
futuro da produção agrícola no Brasil passa por um sis-
tema 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 brasi-
leiros, em uma área estimada em mais de dois milhões 
de hectares. Outra vantagem defendida pelo pesquisa-
dor 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 van-
tagens apontadas pelo sistema de integração, o produ-
tor  – tanto agricultor como pecuarista – deve sempre 
procurar assistência técnica para o acompanhamento 
do projeto. “O primeiro passo é procurar ajuda para au-
xiliar em todo o projeto, desde a concepção até a imple-
mentação”, afirma Marina, da Imaflora. Guimarães com-
plementa 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. 

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
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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 ju-
nho para percorrer 11 estados brasileiros. Nos últimos 
três anos do projeto, o Rally visitou cerca de 550 pro-
priedades para entrevistas e aplicação de questioná-
rios. 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 con-
tinuará afetando o setor, segundo Maurício Palma No-
gueira, 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 con-
siste em um erro estratégico, segundo o consultor, pois 
“o produtor reage diminuindo investimentos”.  A alta de 
quase 30% nos custos de produção impactou os produ-
tores. 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 tecnoló-
gico 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, Para-
ná, são Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do sul, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, tocantins e Acre, mapean-

eM CenáRIO De AlTA De CUsTOs, RAlly DA PeCUáRIA 
AvAlIA PRODUÇãO De CARne bOvInA eM OnZe esTADOs

RAlly DA PeCUáRIA: MAPEAMEntO dAS CARACtERíStiCAS dO MERCAdO BRASilEiRO
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do e fotografando as pastagens, levando em conside-
ração informações como a homogeneidade do pasto, 
volume de massa, população de plantas, altura do ca-
pim, presença de erosão, plantas invasoras, além de um 
histórico de utilização dessas pastagens relatado pelos 
produtores. Esses 11 estados representam 83% do re-
banho 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 fertili-
dade, 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 amos-
tragem 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 proprietá-
rio. Posteriormente os pontos são acompanhados por 
imagem de satélite. 

já as visitas e encontros com pecuaristas são pla-
nejados 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 entrevis-
ta com o proprietário/gerente para coletar informações 
técnicas e gerenciais relacionadas à pecuária. 

PARA ReCebeR As eQUIPes DO RAlly DA PeCUá-
RIA 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 vi-
sita. O produtor também pode preencher os questioná-
rios 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 infor-
mações exclusivas que nenhuma outra organização dis-
ponibiliza aos pecuaristas. 

 | de 11 de abril e 10 de junho

600
pastos 

visitados

300
amostras de 

campo

100
visitas para 
entrevistas

11
estados 

brasileiros

Este ano serão realizados 13 eventos técnicos re-
gionais gratuitos durante o Rally com a participação 
dos pecuaristas. O evento final acontecerá na fIEsP, em 
são Paulo, no dia 29 de junho. 

RX RAlly DA PeCUáRIA 2016

evenTOs TéCnICOs
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 ex-
cesso e falta de chuvas pontuaram as lavouras do plan-
tio à colheita, A sAFRA bRAsIleIRA De sOJA 2015/16 
ATInGIRá O ReCORDe De 101,7 MIlhÕes De TOne-
lADAs, COnFORMe esTIMATIvA FeITA PelA AGRO-
COnsUlT, 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 bas-
tante peculiar, com a média da produção nacional muito 
parecida com a do ano passado. Mas devemos adotar 
precaução ao olharmos para os números, pois escon-
dem 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 rea-
lização 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 Bra-
sil e falta de chuvas no Brasil Central, ambos atrasando 
o início do plantio e dificultando a implantação adequa-
da das lavouras e depois passamos por um período in-
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verso. Em todas as regiões que pas-
samos, produtores consideraram 
muito difícil lidar com as lavouras”, 
complementou Pessôa.

Goiás e Minas Gerais, que sofre-
ram quebra na safra 2014/15, con-
seguiram se recuperar, fechando, 
respectivamente, com 53,1 e 51,3 
sacas por hectare. As lavouras tam-
bém se desenvolveram bem no Rio 
Grande do sul, santa Catarina, Mato 
Grosso do sul e são Paulo e esses 
estados estão registrando aumen-
to 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 (Ma-
ranhão, Piauí, tocantins e Bahia) 

não tivessem sido afetados pelos 
problemas climáticos. “Apesar das 
dificuldades provocadas pelo cli-
ma que afetaram principalmente o 
Médio-Norte e o Nordeste do Mato 
Grosso, a safra não foi tão ruim 
quanto se esperava porque par-
te do desempenho do Estado foi 
compensado pelo ótimo resultado 
na região Oeste”, diz Pessôa. Com 
isso, o Estado irá registrar uma pro-
dutividade 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 ex-
cesso de chuvas na colheita.

O pior cenário ocorreu no MA-
PItOBA. Pessôa explica que, apesar 

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 espe-
rança foi embora”, segundo Pessôa. 
A queda média de produtivida-
de 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 Ma-
ranhão, de 46 para 37, no Piauí, de 
45,4 para 37 sacas e, no tocantins, 
48,6 para 40 sacas.

Mesmo sem a ajuda do clima, 
a produtividade média brasileira 

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

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-

da, confirmando a expectativa ini-
cial 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 planta-
da 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 es-
tiveram em campo para avaliar 
lavouras de soja, percorrendo 70 
mil quilômetros e colhendo 892 
amostras. As Equipes 1, 2 e 3 ava-
liaram as lavouras de soja precoce 
nos principais estados produtores 
– Ms/GO/PR/Mt – de 26 de janeiro 
a 04 de fevereiro. A Equipe 4 dei-
xou Goiânia no dia 23 e seguiu pelo 
leste do Mato Grosso até chegar a 

MA/PI/TO/bA

PIMA TO bA

PROdutiVidAdE (SC/hA)

46,0 45,4
48,6

37,0 37,0

49,0

40,0 39,5

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16

Palmas, em tocantins. já a Equipe 5 
percorreu o MAtOPIBA entre 28 de 
fevereiro e 03 de março. Os técni-
cos das Equipes 6 e 7 avaliaram la-
vouras 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 equi-
pes 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 Ban-
co do Brasil, Bayer, Monsanto, Mo-
saic e Volkswagen, com apoio da 
BM&fBOVEsPA, fIEsP, Agrosatéli-
te, Agroipês, Impar Consultoria no 
Agronegócio e universidade fede-
ral de Viçosa e apoios regionais da 
Aprosoja Mato Grosso e famasul.

8
equipes em campo

70 miL
km percorridos

892
amostras colhidas

Fonte: AGROCONSULT/RALLY DA SAFRA
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Em 2015, as vendas de má-
quinas agrícolas das empresas 
associadas da Câmara Setorial de 
Máquinas e Implementos Agríco-
las da ABIMAQ caíram 27% em 
relação a 2014.  é uma queda sig-
nificativa 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 agrí-
colas. Em março, os juros do pro-
grama Moderfrota aumentaram de 
4,5% para 7,5% ao ano e tivemos 
interrupções nos financiamentos 
em março, junho, setembro e, final-
mente, em outubro.

O cenário econômico e finan-
ceiro 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 cená-
rio futuro da política e da econo-
mia.

 Para 2016, as rentabilidades 
projetadas para o agronegócio, 
apesar de serem menores que em 
2015, ainda são remuneradoras e, 
neste aspecto, a agricultura deve-
rá ter uma colheita de verão finan-
ceiramente ajustada. A baixa dos 
preços internacionais da soja e do 
milho acendeu uma luz amarela 
para o campo, porém, em contra-
partida, a desvalorização do real, 
que aumenta o custo de alguns 

insumos importados, também ele-
vou o preço dos produtos em reais. 
O fator câmbio se tornou uma va-
riável-chave para 2016 e, se man-
tido por volta de R$ 3,80, teremos 
boa remuneração para as lavouras 
com preços cotados em bolsas in-
ternacionais.

Quanto ao setor de máquinas 
agrícolas, o cenário é bem mais 
nebuloso. Como vivemos tempos 
de ajuste fiscal, os recursos para in-
vestimentos 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 visibi-
lidade 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-

artigo

o que esperar 
do setor 
agroindustriaL

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

pedro estevão bastos

quinas para pequenos e médios 
agricultores estão abertas e fun-
cionando, como o programa Mais 
Alimentos do Ministério do desen-
volvimento Agrário e os programas 
Pronamp e ABC do Ministério da 
Agricultura. 

O programa Moderfrota, que é 
mais direcionado para grandes e 
médios agricultores, está operan-
do 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 disponí-
vel para o semestre, janeiro a ju-
nho/2016 é de R$ 2,1 bilhões, no 
ano passado no mesmo período 

os desembolsos somaram R$ 3,6 
bilhões.

A manutenção de programas 
de modernização da frota de má-
quinas faz parte do esforço de in-
corporarmos novas tecnologias no 

campo que trazem maior produtivi-
dade, mais precisão, menos polui-
ção, mais conforto aos operadores, 
economia de insumos e combustí-
vel, determinando maior competi-
tividade ao agronegócio brasileiro.

Isso posto, entendemos que o 
cenário para a indústria de máqui-
nas agrícolas não é muito favorá-
vel para 2016, porém confiamos 
no bom senso do Governo federal 
que tem mostrado sensibilidade 
com o setor de máquinas agríco-
las e, principalmente, com o agro-
negócio, que sustenta a balança 
comercial do país e deverá ser um 
dos únicos setores que terão cres-
cimento do PIB em 2016.

o governo federal 
tem mostrado 
sensibilidade 

com o setor de 
máquinas agrícolas 
e, principalmente, 

com o agronegócio.
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KLeffmann Lança  
concursos cuLturais e 
sorteios de prêmios  
para produtores

estilo k

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 agríco-
las, 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 cria-
dos como forma de valorizar essa 
atividade tão difícil, mas apaixo-
nante. “Precisamos mostrar para a 
sociedade que o produtor rural não 
é um vilão, muito pelo contrário, a 
Kleffmann quer prestar uma home-
nagem 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 tem-
po dedicado do produtor às res-
postas. “Ele é hoje um parceiro da  
Kleffmann, mesmo tendo um tem-
po curto e disputado pela lida no 
campo, ele para, nos atende, parti-
cipa. Os sorteios e entregas de brin-
des são uma maneira de agradecer 
tanto carinho e dedicação”, acres-
centa Isabela. 

A preocupação da Kleffmann 
em oferecer vantagens para quem 
contribui com as pesquisas da em-
presa é um compromisso assumido 
desde a sua fundação. somente nos 
últimos quatro anos, várias iniciati-
vas foram desenvolvidas para be-
neficiar o produtor, levando diaria-
mente informações relevantes por 
meio do Portal Klff; transmitindo 
dados fundamentais das reporta-
gens publicadas na Revista Klff tri-
mestralmente; e o Clube Klff, que 
traz vários benefícios e descontos 
em produtos e serviços para os as-
sociados. Para fazer parte do Clube 
Klff, basta responder uma pesqui-
sa da Kleffmann, por telefone ou no 
campo, que o produtor se torna só-
cio automaticamente. 

As pesquisas são realizadas por 
meio de contato direto com o pro-
dutor seja no campo, por telefone 
ou e-mail, mas sempre identifica-
dos com o logo da empresa. Quan-
do o produtor participa de uma 

entrevista, ele está representando 
sua categoria, fazendo com que 
sua opinião chegue a diversas in-
dústrias e empresas do setor. des-
ta 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 consoli-
dação de anos de relacionamento 
com produtores rurais, motivo de 
muito orgulho para a Kleffmann”, 
diz Isabela.
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várias 
iniciativas foram 

desenvolvidas 
para beneficiar o 
produtor, levando 

diariamente 
informações 
relevantes.
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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 compro-
meter a produtividade das plantas 
e a qualidade final do que é produ-
zido. 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, algo-
dão, alface, batata, tomate, girassol. 

lançamentos

A Bayer traz ao mercado brasi-
leiro para a safra 2016/2017 a tec-
nologia libertylink®, inserida em 
11 variedades de soja, distribuídas 
entre as marcas de sementes de 
soja da Bayer. A tecnologia permi-
te 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 pro-
dutividade das plantas de soja, já 
que competem diretamente por es-
paço, luz, água e nutrientes além de 
comprometerem a pureza na entre-
ga 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 efi-
ciente das lavouras.

BAYER - SERENAdE®

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

BAYER – LIBERTYLINK 

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 agriculto-
res terão acesso a esses híbridos a 
partir da safra de verão 2016/17 e 
safra de inverno 2017. Nesta primei-
ra safra serão disponibilizados cinco 
híbridos da marca RefúgioMax para 

MONSANTO – 
REFúGIOMAx  

diferentes regiões brasileiras. Estes 
propiciam para o cultivo grande 
amplitude de plantio, boas carac-
terísticas de sanidade de planta 
e qualidade de grãos. A aquisição 
poderá ser feita por qualquer agri-
cultor, por meio dos parceiros co-
merciais das marcas de sementes 
de milho da Monsanto: dekalb, se-
mentes Agroceres e Agroeste.

Bayer anuncia o lançamento de 
Credenz™, sua primeira marca glo-
bal de sementes de soja, disponível 
comercialmente no Brasil para a sa-
fra 2016/2017 e adaptada às neces-
sidades de cada região produtora 
de soja. Credenz™ foi desenvolvida 
com base na expertise da empresa 
na cultura da soja, integrando assim 
genética diferenciada, uma inova-
dora plataforma de traits (tecno-
logias), além das soluções Bayer já 
conhecidas no mercado. 

BAYER – CREdENzTM BRASIL  

A Oceana lança o Algen ONE, fertilizante 
fosforado balanceado, rico em lithotham-
nium e aminoácidos. totalmente elaborado 
com matérias-primas nobres, o produto é re-
comendado 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 primei-
ro 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.

OCEANA - ALGEN ONE 

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, distri-
buidores, 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.

AGROCERES – SANTA hELENA SEMENTES 

tradicional fabricante de laminados flexíveis de PVC e com forte atua-
ção 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 reser-
vatório apresentam elevada resistência ao intemperismo, sendo aditivados 
com compostos que garantem proteção contra os efeitos da radiação ultra-
violeta, evitando sua degradação precoce. O produto está disponível no for-
mato 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.

SANSUY – VINITANK xP 
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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 és-
ter. 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 substân-
cias críticas que possam ser transferidas para os alimentos, alterando 
o sabor, odor ou a composição dos mesmos. Os novos grades de Elas-
tollan® 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). 

O sistema Anauger solar R100 é uma nova tecnologia em bom-
ba 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 com-
posto por bomba, driver de conversão e módulo solar fotovoltaico. 

ANAUGER – ANAUGER SOLAR  

BASF – ELASTOLLAN® 

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 enquan-
to 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 gran-
des e cisternas, a empresa trabalha com 
o modelo P100, indicado para poços. 

Como a primeira empresa a co-
mercializar 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 – NATUPhOS® E 

um dos polos brasileiros da 
produção de grãos, Campos lin-
dos, 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 co-
lheitadeira CR8090 com a platafor-
ma draper de 45 pés, única colhei-
tadeira do mercado que não exige 
a interrupção da colheita para a 
descarga, pois o seu exclusivo tubo 
mede até 8,9 metros, e garante to-
tal segurança ao trabalho de des-
carga em movimento. destaca-se 
ainda o tanque com capacidade 
para 14.500 litros, o maior do mer-
cado. todo esse volume pode ser 
descarregado em menos de dois 
minutos, a uma taxa de 142 lts/s, 
em uma operação facilmente rea-
lizada com o acionamento de pou-
cas teclas na alavanca multifunção 
dentro da cabine. 

NEW hOLLANd – 
COLhEITAdEIRA CR8090 

A partir de agora os produto-
res rurais já contam com uma linha 
de bicos para pulverizadores distri-
buídos pelos concessionários New 
Holland Agriculture em todo o país. 
O lançamento da nova gama de pe-
ças aconteceu na edição deste ano 
da Expodireto Cotrijal, feira reali-
zada 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 utensí-
lios. A nova linha possui dois mate-
riais de fabricação: em polímero e 
em polímero com cerâmica. As van-

tes importantes como proteínas, 
cálcio e energia – trazendo uma 
ampla gama de benefícios para 
a indústria de alimentação ani-
mal. A maior parte do fósforo nos 
grãos e sementes oleaginosas 
está ligado ao ácido fítico, um fa-
tor 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 comple-
mentar a alimentação, seja com 
fosfatos inorgânicos ou fitases 
muito eficazes, para garantir que 
os animais sejam adequadamen-
te supridos com as quantidades 
essenciais requeridas de fósforo 
mineral.

NEW hOLLANd – BICOS PULVERIzAdORES 

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 pulveriza-
dores de arrasto, acoplados e au-
topropelidos.
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O unizeb Glory é indicado para o controle da ferru-
gem asiática: uma das doenças de maior importância da 
cultura da soja na atualidade, pelo grande potencial de 
perdas na produtividade, causada pelo fungo Phakopso-
ra pachyrhizie. Com intervalo de segurança de 30 dias, o 
novo produto da família unizeb deve ser aplicado pre-
ventivamente 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 má-
ximo, 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 Mancha-
de-Phaeosphaeria, popularmente conhecida como man-

UPL – UNIzEB GLORY 

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 clas-
se 7). As classes 5,6 e 7 são usadas em todas as re-
giões do Brasil e representam mais de dois terços do 
mercado de colheitadeiras de grãos no país. Atual-
mente, a tecnologia axial está presente em aproxi-
madamente 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 concor-
rente; 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.

CASE Ih - AxIAL-FLOW SÉRIE 130

cha 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).
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