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EDITORIAL

Defensivos, pragas e
alimentos para o mundo

N

um mundo ideal, todas as pessoas comeriam de suas próprias hortas, alimentos
fresquinhos, orgânicos e sem defensivos
agrícolas. Neste mundo ideal não haveria lagartas,
fungos, insetos predadores e outras tantas pragas que
devastam lavouras inteiras.
É perfeitamente compreensível que se queira ter a
alimentação mais saudável possível em nossas mesas,
para alimentar nossas famílias. No entanto, é impossível alimentar o mundo, que neste momento possui
mais de 7,7 bilhões de bocas esperando comida, sem
um combate efetivo a essas pragas.
Segundo a Embrapa, pragas das mais diversas consomem cerca de 15% da safra de arroz, 14% de milho
e 10% de soja. Isso com todo o controle e aplicação
de defensivos. Em outras culturas essa quebra beira os
30% e, não raro, há casos em que lavouras inteiras são
perdidas para algum tipo de praga.
Não é possível produzir alimentos, na escala em
que o mundo precisa, sem um controle efetivo dessas
ameaças.
É louvável o esforço em torno de uma agricultura
orgânica, mas ela tem se mostrado incapaz de atender,
por si só, a demanda diária por alimentos no planeta.
Vejam o caso do badalado arroz orgânico produzido
por assentamentos do MST, em 13 municípios gaúchos. Em 3.433 hectares plantados foram colhidos 16
mil toneladas, numa produtividade de 4,6 toneladas
por hectare. A produção total de arroz não orgânico
produzido no Rio Grande do Sul, na safra 2018/2019
foi de 7,3 milhões de toneladas, com uma produtividade superior a 7,4 toneladas por hectare. Ou seja,

para produzir a mesma quantidade de arroz, a lavoura
orgânica precisaria ocupar 65% a mais de área plantada do que o cultivo tradicional. Vocês conseguem
mensurar o impacto ambiental disso? Sem contar no
preço final ao consumidor.
Louvadas sejam as iniciativas de hortas urbanas,
hortas comunitárias, produção orgânica de hortifrutigranjeiros. É um direito das pessoas optarem por esse
tipo de consumo, mesmo pagando o dobro, ou o triplo
do preço de um alimento produzido pela agricultura
convencional. Só não dá para demonizar a agricultura
convencional e colocar sobre as costas do produtor
rural o débito ambiental do planeta.
O Brasil é apenas o 44º país do mundo, no ranking da
FAO/ONU em uso de defensivos agrícolas. Usamos
em torno de 4,3 kg de defensivos por hectare plantado, bem abaixo da Holanda (9,3 kg/ha), Bélgica (6,9
kg/ha), Itália (6,6 kg/ha) e outros países europeus,
e muito próximo do que usam Alemanha, França e
Espanha.
Levando em consideração o volume de produção
agrícola e a quantidade de defensivos aplicada, o
Brasil é 58º país do mundo em uso de agrotóxicos,
menos da metade utilizada em Portugal e Itália, por
exemplo.
Então, não se deixe “envenenar” pela falta de informação e por campanhas mundiais que tentam
transformar o agronegócio no monstro que vai acabar com o planeta. Bobagem. Nunca vivemos tanto e
tanta qualidade de vida como atualmente. Isso graças
a toda a tecnologia empregada em toda a atividade
humana, a agricultura entre elas.
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Riqueza do agro
A estimativa do Ministério da
Agricultura é de que o Valor Bruto
da Produção Agropecuária (VBP)
de 2019 chegue a R$ 602,8 bilhões,
com acréscimo real de 1,1 % em relação a 2018. A pecuária irá subir
4,36% em relação ao ano passado,
enquanto a lavoura deve permanecer estável. O faturamento é de
R$ 398,8 bilhões nos grãos e de R$
204 bilhões na pecuária. O Centro
Oeste lidera o VBP nacional com
estimativa de R$ 174 bilhões; o Sul
tem R$ 150,6 bilhões; o Sudeste R$
144,9 bilhões; o Nordeste R$ 57,7
bilhões; e o Norte R$ 36,7 bilhões.

Combustível social
Já são mais de 61 mil agricultores familiares participando do Selo
Combustível Social em todo o Brasil. O programa permite ao produtor ter acesso a alíquotas reduzidas de PIS/Pasep e Cofins na
produção de biodiesel, além de obter incentivos comerciais e de financiamento. Atualmente, existem 40 usinas produtoras de biodiesel
utilizando o Selo Combustível Social e 74 cooperativas participantes
do programa.

Regras para cerveja
Publicado pelo Ministério da Agricultura em julho, o decreto 9.902/2019
facilita a padronização, o controle e a produção de cervejas no Brasil,
atendendo a demandas do setor produtivo e da sociedade. Uma das principais mudanças é o regramento de matérias-primas de origem animal e
vegetal, como leite, chocolate e mel, na formulação das bebidas.
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Mercado de vinhos
O governo gaúcho implementou, neste ano, o Sistema de
Cadastro Vinícola (Sisdevin),
ligado à Secretaria Estadual de
Agricultura. Entre os principais
dados levantados, houve queda
de 7,5% na produção de uvas
destinadas à industrialização e
redução de 29,1% na produção
de vinhos, em comparação à safra de 2018. Na direção oposta,
a produção de sucos integrais,
adoçados e reconstituídos cresceu 48%.

Algodão
A alta da procura internacional
pelo algodão aumentou o interesse dos produtores brasileiros
nesta cultura nas últimas safras.
A expectativa da Companhia
Nacional
de
Abastecimento
(Conab) é que as exportações da
pluma possam atingir cerca de
1,5 milhão de toneladas neste
ano, aumento de 60% na quantidade embarcada na safra passada.
Mesmo com o custo de produção
elevado devido à alta tecnologia
empregada no cultivo, o algodão
apresenta um retorno de cerca
38,7% sobre o investimento no
plantio.

Cacau
A produção de cacau no Brasil é marcada por altos e baixos. O país, que já foi o
maior exportador de cacau, hoje ocupa
a sétima posição no mercado mundial.
Na década de 1980, a produção chegou
ao recorde nacional, atingindo 458,7
mil toneladas de cacau, situação que
mudou radicalmente no início dos anos
2000. Estiagens e o avanço da doença
vassoura-de-bruxa liquidaram o cultivo
de cacau da Bahia – hoje, o País mal alcança 200 mil toneladas.

Novo frigorífico
Com mais de 70 anos de trajetória e tradição na suinocultura e na
produção de leite, a Cooperativa Dália Alimentos, de Encantado, irá
estrear no mercado de aves. Em outubro, a cooperativa inaugura um
novo complexo frigorífico, que demandou investimentos de R$ 96 milhões. Serão 18 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para abater 55 mil frangos diariamente.

Biocombustíveis
Criada em 2011 como uma instituição exclusiva para fabricantes de biodiesel, a Associação dos Produtores de Biodiesel do
Brasil (Aprobio) vai passar a abranger outros biocombustíveis.
A mudança do estatuto foi aprovada no fim de julho. O objetivo é representar empresas fabricantes de outras alternativas
renováveis ao óleo diesel fóssil, especialmente o óleo vegetal
hidrotratado (HVO) e o bioquerosene de aviação (bioQAV).

Custos em alta
Conforme levantamento Centro
de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea),
da Universidade de São Paulo
(USP), o aumento dos preços
dos insumos agrícolas, principalmente dos fertilizantes, tem
pressionado os custos de produção da soja para a próxima
safra (2019/2020). Parte dos
produtores, deste modo, adiou
a aquisição de insumos para o
último quadrimestre deste ano.
Este cenário deve reduzir ainda mais a margem do produtor
para o novo ciclo de plantio.

Internet no campo
O Brasil precisa urgentemente qualificar o
seu sistema de conectividade no campo e no
meio urbano se quiser ganhar competividade
no agronegócio mundial. Atualmente, conforme dados do Ministério da Agricultura, o
País possui 90 mil torres de conectividade de
dados em todo o território nacional. Para efeitos comparativos, os Estados Unidos somam
500 mil torres, e a China chega a 2 milhões
de torres. O Departamento de Inovação para a
Agropecuária do ministério estima que de 6%
a 9% da agricultura brasileira tenha algum tipo
de conectividade, índice que deve crescer nos
próximos anos.
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“Meu papel aqui
é de incentivar
e não atrapalhar
o produtor rural”
EN T RE VI S TA

COVATTI FILHO
SECRETÁRIO DA AGRICULTURA
DO RIO GRANDE DO SUL
Por Cristiano Vieira
Fotos: Divulgação
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ENTREVISTA

Secretário da
Agricultura mais
jovem da história
do Rio Grande
do Sul, aos 31
anos, Covatti
Filho assumiu a
pasta no início
do governo
Eduardo Leite
em um momento
importante. O
Estado se prepara
para deixar de
vacinar contra
a febre aftosa o
rebanho bovino,
medida que pode
abrir mercados
para exportação,
mas que, por outro
lado, exige mais
rigor na defesa
agropecuária.
Na entrevista, o
deputado federal
reeleito para o
segundo mandato
fala ainda de
defensivos e a
polêmica do 2,4-D,
além do incentivo
aos produtos
artesanais,
como o queijo
serrano, com a
regulamentação
do Selo Arte.

Historicamente, o agronegócio tem
sido importante para a economia
do Rio Grande do Sul e também
do Brasil. Como incentivá-lo?
Os produtores do Rio Grande do
Sul sempre lidaram com peculiaridades. E, mesmo em momentos de
crise como o atual, continuaram
crescendo. É óbvio que, sem crise,
íamos crescer ainda mais. O custo
de produção, por exemplo, sempre
sobe com crise e hoje não é diferente. E percebemos que os produtores,
por mais que tenham o capital para
investir, nesse clima político-econômico instável, terminam por segurar
os investimentos. Entendemos que é
normal ficar receoso, mas nós, como
secretaria, tentamos estimular os setores. Meu papel aqui não é ensinar
o produtor a ter rentabilidade, é o
de não atrapalhar. Então, estamos
conversando com as cadeias produtivas para descobrir o que está atrapalhando.
E o que está atrapalhando?
Muitos falam da alta carga tributária, e eu explico que, com essa crise que o Rio Grande do Sul vive,
não podemos mexer nessa questão,
mas o que dá sim é minimizarmos a
burocracia. Também podemos fazer
uma articulação com as instituições
financeiras para desenvolver linhas
de crédito que os agricultores necessitam.
Que setores são mais
sensíveis e merecedores de
atenção atualmente?
Uma cadeia que sempre me preocupou, como deputado federal e agora como secretário, é a do leite. Os
produtores vivem uma crise complicada, com leite vindo do Uruguai e
impactando aqui nossos preços internos. Agora, o acordo Mercosul e
União Europeia, ainda estamos estudando para ver o que poderá causar
de prejuízo ao nosso setor leiteiro.
Outro segmento que será impactado
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é o do vinho – neste caso, antes mesmo do acordo, nós fomos ao governo
federal externar nossa preocupação.
Há medidas em estudo?
Estamos conseguindo já uma espécie
de contrapartida para o vinho, que é
a criação de um fundo para o setor
e estamos vendo como operacionalizar essa questão com o Ministério
da Agricultura. Também está em estudo reduzir impostos. Em tese, daremos auxílio para o produtor local
competir com um produto importado que entrará aqui em vantagem.
Com o leite ainda não encontramos
um modo de compensar o acordo.
Sabemos que, nos últimos anos, mais
de 20 mil famílias abandonaram a
atividade. E o leite é uma espécie de
salário-mínimo do produtor, porque
entra o dinheiro todo dia para ajudar
no sustento familiar.
A regulamentação do Selo Arte pode
impulsionar a nossa produção de
produtos como queijo artesanal?
Como deputado federal, trabalhei
muito pela aprovação desse projeto. Ainda faço parte da Frente
Parlamentar da Agropecuária e
o deputado Evair Melo (PP-ES),
autor da proposta, sempre valorizou essa questão. Para implementar o Selo Arte, dependemos
agora de instruções normativas do
Ministério da Agricultura. Entra aí
um ponto, por exemplo, de definir
o que é ‘artesanal’. Muitas vezes,
o termo se refere ao agricultor que
faz manualmente seu produto. Mas
também o ‘artesanal’ pode se referir à receita utilizada ou ao modo
de produção. Já estamos fazendo
reuniões dentro da equipe técnica
da secretaria para agilizar essa regulamentação. O Selo Arte é muito
importante para a agroindústria.
É o caso, por exemplo, da nossa
produção de cachaça em pequenas
propriedades e também do vinho
colonial. O queijo serrano, claro, é

nossa vedete neste sentido. Tem
muito potencial.
Como o Estado tem se preparado
para a retirada da vacina contra
febre aftosa, que deve ocorrer
nos próximos meses no Rio
Grande do Sul, caso o Ministério
da Agricultura aprove?
Recentemente, participei de um
evento em São Gabriel sobre o
tema e sempre tem muita dúvida
dos pecuaristas quanto a isso. E
sempre digo: não é uma decisão
política. Embora haja uma pressão sobre nós pela retirada da
vacina no Paraná, a nossa equipe
tem trabalhado de forma técnica.
Nós só seguiremos esse caminho
se o ministério der o aval. Mas,
ainda há muita dúvida, e por isso
faremos um ciclo de palestras,
principalmente em municípios da
região da fronteira, para mostrar
os avanços que tivemos na área
de defesa agropecuária. Estamos
investindo em segurança, tanto
que, recentemente, inauguramos
duas novas inspetorias veterinárias. Estamos pleiteando ainda,
junto ao ministério, recursos para
compra de veículos e até para
drones que serão usados na fiscalização. E porque tudo isso?
Ao contrário do Paraná, a fronteira seca do Rio Grande do Sul
é gigantesca. Estamos nos reunindo também com o Uruguai e
a Argentina para afinar questões
relativas à aftosa.
Que medidas foram tomadas?
Tivemos uma pré-auditoria do
Ministério da Agricultura que
detectou alguns pontos relativos
à nossa estrutura, com ênfase no
pessoal, que precisa de ajustes.
Estamos fazendo essas alterações.
Também medidas sobre eventuais
focos, como proceder caso surjam, como abater os animais doentes etc. Aqui no Estado temos

Hoje, para escoar nosso produto,
temos que passar por um corredor sanitário em Santa Catarina,
estado que tem o status de zona
livre sem vacinação. Nosso status é zona livre com vacinação.
Em breve, o Paraná seguirá no
mesmo caminho de SC. Se demorarmos muito, teremos um corredor sanitário em SC, outro no
Paraná, e isso dificulta a venda
de nossos produtos para outros
estados. Essa pressão é importante, entendemos, e por isso o governo do Estado tem investido no
sentido de garantir, tecnicamente,
que podemos retirar a vacina. E
isso quem vai dizer é o Ministério
da Agricultura. A auditoria deve
ocorrer no mês de setembro. O
ministério dando o ok, em novembro ainda temos uma última
vacinação e aí sim, devemos esperar ainda um ano para receber
o status de zona livre sem vacinação. Isso abre imediatamente
mercados para suínos e aves, é
fundamental - sem contar, ainda,
os benefícios para a pecuária de
corte.

“Neste momento não
podemos diminuir a
carga tributária, mas
podemos diminuir
a burocracia”

o Fundesa, que hoje tem caixa de
quase R$ 90 milhões e pode fazer
todo esse serviço. O fundo nos dá
uma segurança para trabalhar melhor as medidas contra a febre aftosa. Ele é privado e tem uma agilidade que o Estado hoje não tem,
pode tomar medidas emergenciais. Estamos tranquilos quanto
à segurança. Não podemos esquecer ainda que temos dois pontos
de entrada muito importantes no
Rio Grande do Sul: o porto de Rio
Grande e o Aeroporto Salgado
Filho. Fizemos uma reestruturação para qualificar a vigilância
nesses pontos.
Em termos econômicos, porque a
retirada da vacina é essencial?

Hoje, temos um problema que
é a utilização de defensivos
clandestinos no Estado. Por
onde entra esse produto e
como combater o seu uso?
Esse produto é oriundo, em parte, da legislação brasileira desatualizada. Foi uma questão que
trabalhei em Brasília como deputado. A demora no registro e
liberação de novos produtos pelo
sistema brasileiro, por muitas vezes, faz com que o produtor use
um defensivo permitido lá fora.
Quando o Mercosul foi criado,
em 1991, um dos objetivos era
criar uma simetria na legislação ambiental, trabalhista e dos
defensivos na agricultura. Mas,
isso não ocorreu. Hoje, o arroz
que consumimos importado do
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“O Fundesa possui
R$ 90 milhões em
caixa para ajudar
os criadores nessa
transição do fim da
vacina contra a aftosa”

Paraguai é cultivado com defensivo que aqui é proibido. Então,
há inconsistências grandes no
sistema. E como combatemos o
produto contrabandeado? Com
fiscalização. Cada vez que vamos ao interior, conversar com
os produtores, ressaltamos que
não há uma política do Estado
de uma indústria da multa. Mas,
vamos penalizar quem estiver errado. Desde a aplicação do 2,4-D,
que tem gerado problemas por
aí, até o contrabando. E um dos
problemas do 2,4-D é que muitos
produtores utilizam o produto
licenciado no Uruguai, que tem
uma molécula mais volátil do que
o autorizado para uso no Brasil.
Há, neste ponto, diversas situações que acabam nos prejudicando e que merecem atenção.
Essa questão da deriva
do 2,4-D tem afetado
muitos agricultores...
Tanto que há inquérito do
Ministério Público sobre a deriva do 2,4-D. A investigação é
o prejuízo causado a culturas
mais sensíveis pela aplicação errada do produto. Mas, há todo
um processo de testes até sua

liberação e devemos aplicá-lo de
forma correta. Fazendo isso, se
atinge os níveis desejados para a
segurança humana e para a vizinhança no entorno da área aplicada com o 2,4-D. Estamos criando
a figura do aplicador – seremos o
primeiro Estado do Brasil a regulamentar a função de aplicador de
defensivos, e o próprio Ministério
da Agricultura está acompanhando isso. Hoje, tu tem lá tua propriedade e quem aplica é o funcionário Luiz Antônio, por exemplo.
Quando tu fores comprar o 2,4-D,
terá que cadastrar o nome do aplicador. E esse aplicador deverá ter
o certificado de conclusão de um
curso de aplicação de defensivos.
Com isso, estamos levando mais
conhecimento para a propriedade. Serão cursos gratuitos, do
Senar-RS com acompanhamento
da Emater.
Também se discute o uso
racional dos agrotóxicos. Um
lado defende a agricultura sem
defensivos, outros dizem que
não teríamos como produzir
grandes safras sem combater
as doenças e por isso os
defensivos são importantes...
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Reclamam que ‘o Brasil usa muito defensivo’. Mas o que as pessoas esquecem é que temos um
clima tropical, completamente
diferente da Europa. Lá o inverno é mais rigoroso e o calor pode
ser muito seco. Aqui, é mais úmido. Temos que ter essa responsabilidade de dizer que não é bem
assim. Hoje, o futuro da agricultura depende muito da soja, de
safras maiores, e não se consegue
isso sem cuidar adequadamente
da lavoura. Por outro lado, aqui
no Rio Grande do Sul, nossa preocupação é que o Estado não vire
uma monocultura, a da soja. Pelo
contrário, e darei dois exemplos.
As oliveiras, que hoje resultam
em azeites premiados no exterior.
O nosso produto é tão bom ou
melhor que o importado. A noz-pecã segue na mesma linha: tem
crescido em área plantada e produção, com um mercado grande
pela frente. Então são setores que
precisam de apoio do Estado, e
estamos fazendo isso. A soja é
relevante economicamente, deve
ser cultivada e é importante na
nossa balança comercial, mas
não podemos nos dedicar exclusivamente a ela.
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NA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E DESENVOLVIMENTO RURAL

MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA

Um acordo de gigantes

M

ercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai, mais Venezuela, que está suspensa) e União Europeia anunciaram,
em junho, que chegaram aos termos para um acordo
comercial entre os dois blocos, que representam, juntos, cerca de 25% da economia mundial e um mercado
de 780 milhões de pessoas. É uma negociação entre
gigantes, que insere o Brasil, particularmente, como
grande parceiro comercial dos europeus.
O acordo de livre comércio eliminará as tarifas de
importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Para os produtos que
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não terão as tarifas eliminadas, serão aplicadas cotas
preferenciais de importação com tarifas reduzidas. O
processo de eliminação de tarifas varia de acordo com
cada produto e deve levar até 15 anos contados a partir da entrada em vigor da parceria intercontinental.
As exportações do Brasil para a União Europeia alcançaram, em 2018, US$ 42,1 bilhões, sendo 40% delas constituídas de produtos do agronegócio. Já as importações brasileiras provenientes do bloco europeu
atingiram US$ 34,7 bilhões, 91% delas constituídas de
produtos industriais. Os principais grupos de produtos são farmacêuticos, químicos, máquinas e equipa-

mentos e material de transporte.
Para os países do Mercosul, o
acordo prevê um período de mais
de uma década de redução de tarifas para produtos mais sensíveis à
competitividade da indústria europeia. No caso europeu, a maior
parte do imposto de importação
será zerada tão logo o tratado entre em vigor.
As projeções são otimistas.
Estimativas do Ministério da
Economia indicam que o acordo representará um aumento
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e serviços

produzidos no país) brasileiro
de US$ 87,5 bilhões em 15 anos,
podendo alcançar até US$ 125
bilhões se forem considerados a
redução das barreiras não tarifárias e o incremento esperado na
produtividade.
O aumento de investimentos no
Brasil, no mesmo período, será da
ordem de US$ 113 bilhões. Com
relação ao comércio bilateral,
as exportações brasileiras para
a União Europeia apresentarão
quase US$ 100 bilhões de ganhos
até 2035.
Ao mesmo tempo em que se
discutem alguns pontos do texto,
o acordo entre Mercosul e União
Europeia mostra que as relações
comerciais entre blocos – e não
mais países – são essenciais e
devem ser vistos além deste ou
aquele segmento que pode ser
prejudicado. “O comércio internacional não pode ser entendido
como um jogo de soma zero, em
que os ganhos de um lado são perdas do outro”, explica Fernando
Ribeiro, economista do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), em uma nota técnica sobre
o tema.
A liberalização do comércio,
com redução de barreiras tarifárias
e não tarifárias, representa ganhos
para todos, na medida em que permite aos países aproveitarem as
suas vantagens comparativas, exportando os produtos em que são
mais competitivos e importando a
um preço menor os bens em que
são menos competitivos.
Dessa maneira, conforme o
Ipea, o acordo possibilitará que
os países do Mercosul adquiram
bens de capital e bens intermediários a preços menores, gerando
redução de custos de produção,
com benefícios generalizados por
todas as economias e aumento geral da competitividade.
Para Lia Valls, economista do
Instituto Brasileiro de Economia

(IBRE), da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), o acordo marca
uma mudança nas diretrizes da
política comercial do Brasil e
abre a possibilidade de outros do
mesmo tipo com países desenvolvidos. Não é um “choque de
abertura” com efeitos imediatos
e os cronogramas permitem que
os setores econômicos se ajustem
até a implementação do acordo.
Conforme Lia, deve ser ressaltada a importância do tema no
contexto da política comercial
do Brasil. “É o primeiro acordo
com um grupo de países que possuem vantagens comparativas em
diversos segmentos da indústria e
dos serviços em relação aos setores brasileiros. E, se por um lado,
alguns segmentos industriais do
Brasil irão precisar se adaptar a
esse cenário de maior concorrência, irão ter acesso a bens de capital e bens intermediários mais
baratos que auxiliam na redução
dos custos de produção e aumento da produtividade”, informa a
economista da FGV.
Gedeão Pereira, presidente da
Farsul, vai além: não apenas o
Brasil, mas os vizinhos Uruguai,
Argentina e Paraguai serão obrigados a atacar pontos historicamente deficitários, como a alta
carga tributária e a logística ineficiente, se quiserem negociar diretamente, de igual para igual, com
os europeus.
“Este acordo vai promover a
modernização dos Estados que
compõem o Mercosul – o bloco,
hoje, não passa de um acordo tarifário, é um bloco de fachada.
Precisamos mudar se quisermos
negociar com um bloco estabelecido, caso da União Europeia”,
alerta Pereira.
O dirigente da Farsul concorda que alguns segmentos, como
lácteos e vinhos, merecerão uma
atenção especial. “Teremos alguma dificuldade sim, até porque
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no caso dos vinhos, por exemplo, os europeus são
secularmente superiores. Mas, no geral, nosso agronegócio continuará sendo competitivo”, projeta ele.

Para o setor lácteo,
acordo exige cautela
“O acordo representa um grande desafio para o setor
lácteo”, alerta William Massote Primo, diretor executivo da Associação Brasileira das Pequenas e Médias
Cooperativas e Empresas de Laticínios. A associação
engloba 100 pequenas e médias cooperativas, motivo
pelo qual também é conhecida pela sigla G100.
Ele explica que as principais empresas do setor lácteo europeu atuam no Brasil há décadas – elas concorrem no campo, na captação de leite, e no mercado
de varejo, disputando os mesmos consumidores que
os fabricantes brasileiros. “Qual é a maior dificuldade
que enfrentamos no dia a dia com essas empresas?
Sem dúvida é a facilidade que elas possuem para se
capitalizar, mesmo já sendo altamente capitalizadas”,
relata Massote Primo.
Os fabricantes europeus, segundo o executivo do
G100, se destacam pelo enorme mix de produtos
(com frequência, são atualizados na forma e conteúdo), pela grande escala de produção e que vai ao encontro dos desejos das grandes redes do varejo. “São

Gedeão
Pereira
Presidente
da Farsul

William Massote
Diretor executivo da
Associação Brasileira
das Pequenas e
Médias Cooperativas
e Empresas de
Laticínios
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poucas as empresas de capital genuinamente brasileiro que conseguem, mesmo com muita luta, concorrer
com essas companhias no varejo”, lamenta.
Massote Primo conta que a cadeia láctea nacional
passa por um momento delicado, em que uma conjugação de fatores impõe dificuldades. Caso do consumo de leite, que vem diminuindo ano após ano (caiu
de 175 litros per capita em 2017 para cerca de 160
litros neste ano), da falta de tradição de exportação e
do aumento nas importações.
Os acordos comerciais, conforme o dirigente, levam
a um confronto mais direto com sistemas produtivos
que há anos se aperfeiçoam e são mais competitivos, sempre apoiados por fortes políticas públicas de
subsídios diretos e indiretos, como são os da União
Europeia. “A maior reivindicação do setor lácteo brasileiro sempre foi que houvesse uma política público-privada voltada ao seu desenvolvimento, o que não
aconteceu”, lamenta.
Mesmo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
ao mesmo tempo em que festeja o acordo, se mostra
atenta aos problemas que o setor de lácteos pode enfrentar. “Sem o acordo, o leite é um setor que já nos
preocupa muito. Mas, é uma boa oportunidade para
o setor se modernizar e é claro que o governo precisa
ajudar”, informou ela. Uma das medidas em estudo
é isentar de tributação, em até 35%, a importação de
máquinas para o segmento.

Diego
Bertolini
Presidente
do IIbravin

Lia Valls
Economista
da FGV

permite investimentos anuais de
1,1 bilhão de euros, realidade
muito diferente da nossa”, completa Bertolini.
A vitivinicultura brasileira é
uma das atividades agrícolas
que mais gera emprego e renda,
mesmo em pequenas propriedades. São mais de 200 mil pessoas
envolvidas na atividade no País,
com mais de 1,1 mil vinícolas.

Um longo
caminho

Vinho europeu
sai ganhando
com o tratado
Assim como a indústria de laticínios, outro departamento em
que os europeus têm expertise de
sobra são os vinhos. Os produtos
franceses, italianos e espanhóis
são referência na gastronomia.
Agora, com os termos do acordo
Mercosul-União Europeia, a redução das tarifas de importação
deve incentivar a importação a
preço mais baixo.
O Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin) entende que o acordo é
bom para o Brasil. “Entretanto,
a eliminação total das tarifas
de importação para os vinhos
europeus impõe ao setor vitivinícola brasileiro uma série de
riscos”, destaca, em nota, a instituição. Pelos termos do acordo,
o Mercosul irá zerar as tarifas
de importação para vinhos europeus em até 12 anos – hoje, a
taxa chega a 27% sobre o vinho
do velho mundo.
Para minimizar o problema,
está em estudo a criação de um

fundo de apoio à vitivinicultura
nacional. Conforme o Ministério
da Agricultura, este fundo será
constituído de uma parcela do
IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) cobrado sobre
vinhos e espumantes. O montante, estimado em cerca de R$ 150
milhões, deve ser direcionado,
por exemplo, para a renovação de
videiras e parreirais e para melhorias logísticas, a partir da abertura
de linhas de crédito.
“É uma medida importante
porque, hoje, o produtor de uva
não tem acesso ao crédito do
Plano-Safra, como outras culturas. A desoneração também nos
ajudaria muito – nos moldes atuais, o governo “bebe” boa parte
dos nossos ganhos, com impostos
que chegam a representar 50% do
valor de uma garrafa de vinho”,
lamenta Diego Bertolini, gerente
de promoção do Ibravin.s
Bertolini alerta que o vinho
europeu tem menor incidência
de impostos. “Também não podemos esquecer que a União
Europeia produz 60% dos vinhos
do mundo. Os vitivinicultores lá
têm um programa de apoio que

Depois de 20 anos negociando
os termos do acordo, ainda falta
um longo caminho para que o
tratado comercial entre Mercosul
e União Europeia, de fato, entre
em vigor. Isso porque o acordo
precisa ser ratificado e internalizado por cada um dos Estados
integrantes de ambos os blocos
econômicos.
Na prática, significa que o acordo terá que ser aprovado pelos
parlamentos e governos nacionais dos 31 países envolvidos,
uma tramitação que levará anos
e poderá enfrentar resistências.
Caso dos agricultores franceses,
por exemplo, que já demonstraram insatisfação sobre o tema e
prometem pressionar o governo.
No caso brasileiro, o acordo
ainda será analisado pelos ministérios envolvidos e depois
será enviado para o Congresso
Nacional, onde tramitará por comissões e terá de aprovado tanto pela Câmara dos Deputados
quanto pelo Senado.
É só no médio prazo que os
efeitos mais concretos do acordo de livre comércio poderão ser
sentidos pela população em geral,
como eventuais quedas no preço
de produtos importados e, principalmente, aumento de investimentos e crescimento da economia.
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Principais medidas do Acordo Mercosul - União Europeia
•
•
•
•

Eliminação de tarifas sobre 91% dos produtos
que a União Europeia exporta para o Mercosul
num período de 10 anos;
Eliminação de tarifas de 92% dos produtos que
o Mercosul exporta para a União Europeia num
período de 10 anos;
Produtos agrícolas brasileiros, como suco de
laranja, frutas, café solúvel, peixes, crustáceos e
óleos vegetais terão tarifas zeradas;
Exportadores brasileiros também terão acesso
preferencial para carnes bovina, suína e de aves,
açúcar, etanol, arroz, ovos e mel;
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•
•

•

Produtos industriais do Brasil serão beneficiads
com a eliminação de 100% nas tarifas de
exportação;
Produtos europeus terão tarifas de exportação
eliminadas para diversos setores. Na lista
estão veículos e partes, maquinários, produtos
químicos e farmacêuticos, vestuário e calçados e
tecidos.
Chocolates e doces, vinhos e outras bebidas
alcoólicas e refrigerantes provenientes da
União Europeia terão tarifas eliminadas
progressivamente.

Cresce RS.

Juntos vamos mais rápido.

Um movimento para destravar
o desenvolvimento do nosso Estado.
Está na hora do Rio Grande do Sul que todos nós queremos ver acontecer.

O Cresce RS é um movimento para destravar o desenvolvimento do Estado, que
une a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Poder Judiciário, Prefeituras,
Universidades, Federações Empresariais e Órgãos de Controle e Fiscalização em
torno de projetos e ações voltadas para infraestrutura e logística, fomento dos
bancos públicos e desburocratização das instituições. É preciso deixar de lado nossas
diferenças político-partidárias para priorizar o que realmente interessa aos gaúchos.
Unindo nossas forças, temos tudo para avançar com a agilidade que precisamos.

1º Seminário de Monitoramento:

29 de Agosto
Saiba mais pelo site:

al.rs.gov.br

VACINAÇÃO

Febre aftosa: O Rio Grande
do Sul e o status sanitário

O

s próximos meses serão decisivos para a pecuária do Rio Grande do Sul. Uma auditoria do Ministério da Agricultura no Estado,
caso tenha um desfecho positivo, pode marcar o início
do processo de retirada da vacina contra febre aftosa.
Com isso, em um prazo de dois anos, o Rio Grande
do Sul pode receber o certificado de zona livre sem vacinação e aumentar as receitas com vendas de carnes.
Atualmente, o Brasil é considerado zona livre de aftosa com vacinação. Apenas três países da América
Latina são considerados livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE): Chile, Guiana e Peru.
Há uma exceção: no Brasil, o estado de Santa
Catarina, desde 2006, tem o status de livre de aftosa
sem vacinação. Isso garante acesso a mercados que
pagam melhor pela carne, tanto suína quanto bovina
ou de aves.
O Ministério da Agricultura implementou um cronograma que pretende erradicar a vacinação em todo
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território nacional até 2023. Alguns estados estão
adiantando este processo – como o Paraná. A última
campanha de vacinação do rebanho bovino e bubalino ocorreu em maio deste ano naquele estado, com
índice de cobertura de 99%, considerado o melhor dos
últimos anos. O último foco de febre aftosa no Paraná
foi em 2006. A expectativa é de que os paranaenses
sejam declarados zona livre sem vacinação a partir de
maio de 2021.
Nos últimos anos, o Estado reforçou os cuidados
com o trânsito de animais e a fiscalização sanitária.
Hoje existem 32 Postos de Fiscalização do Trânsito
Agropecuário (PFTA) nas divisas com os estados de
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e
um posto em fase de construção na rodovia BR-116,
divisa com São Paulo.
Conforme dados da Secretaria da Agricultura do
Paraná, o novo status sanitário permitirá dobrar as exportações de carne suína, das atuais 107 mil toneladas
para 200 mil toneladas por ano caso o Estado consiga

chegar a apenas 2% do mercado potencial, liderado
por Japão, México e Coreia do Sul, que pagam mais
pelo produto com reconhecida qualidade sanitária.
No Rio Grande do Sul, a última auditoria feita pelo
Mapa ocorreu em novembro de 2017 e apontou 32
inconformidades, entre questões técnicas e administrativas. Essas situações foram corrigidas e devem ser
agora verificadas para auditoria do ministério em setembro.
Um dos elementos mais importantes para garantir o
status sanitário do Rio Grande do Sul foi a criação do
Fundo de Desenvolvimento e Defesa do Saneamento
Animal (Fundesa) em 2005. O objetivo é propor e
apoiar o desenvolvimento de ações de defesa sanitária animal, além de garantir agilidade e rapidez na
intervenção em casos de eventos sanitários e posterior
indenização dos produtores. Com um saldo de R$ 90
milhões em recursos, o fundo é composto por nove
entidades – entre elas, a Federação da Agricultura
do Rio Grande do Sul (Farsul), a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul
(Fetag-RS), o Sindicato da Indústria de Laticínios
e Produtos Derivados (Sindilat) e a Associação dos
Criadores de Suínos do RS (Acsurs).
“Temos hoje, no Rio Grande do Sul, um controle
efetivo do sistema, com todas as propriedades rurais
georreferenciadas, com seus pontos de risco identificados. Os técnicos são permanentemente capacitados. Recentemente, autorizamos um convênio com a
Universidade da Carolina do Norte, nos EUA, para
um treinamento sobre as movimentações de animais
em nível intraestadual”, explica Rogério Kerber, presidente do Fundesa.
Ele destaca que todos os setores produtivos, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e a superintendência regional do Ministério da Agricultura,
têm desenvolvido iniciativas para melhorar a estrutura do sistema de defesa sanitária animal.
Foi criado o Sistema de Defesa Agropecuária (SDA),
em que todas as propriedades e os animais existentes
estão cadastrados, além de informação das inspetorias veterinárias regionais. “Hoje temos um controle,
em tempo real, das Guias de Trânsito Animal (GTAs)
emitidas”, relata Kerber.
Atualmente, entre o Rio Grande do Sul e Santa
Catarina existem seis corredores sanitários. Os produtos de origem animal provenientes do estado gaúcho
têm hora para entrar ou hora para sair nestes corredores. O roteiro dos caminhões e das cargas só pode ser
percorrido em rodovias de Santa Catarina previamente informadas. “Isso tudo decorre do fato de Santa
Catarina ter um status sanitário superior ao nosso”,
explica o presidente do Fundesa.

Vacinação de quase
100% do rebanho
No Rio Grande do Sul, a primeira etapa de vacinação
contra febre aftosa de 2019, realizada em maio, teve
cobertura de 99% do rebanho de bovinos e búfalos, de
acordo com levantamento realizado pela Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
(SEAPDR). A meta inicial era atingir 90% do plantel,
estimado em 12,5 milhões de animais.
Este ano a vacina teve alterações na formulação,
com redução na dosagem de aplicação, de 5 para 2
ml – a vacina passou a ser bivalente, permanecendo
a proteção contra os vírus tipo A e O (removido tipo
C) e as apresentações comercializadas agora serão de
15 e 50 doses. A composição do produto também foi
modificada com intuito de diminuir os nódulos.
De acordo com estudo realizado ano passado pela
secretaria, não há vírus de febre aftosa circulando no
estado gaúcho. Apenas em 2018, foram fiscalizadas
18.122 propriedades rurais, totalizando 1.053.527
animais, além de 9.967 agropecuárias que vendem a
vacina contra a febre aftosa.

O sucesso de
Santa Catarina
Com o certificado internacional de área livre de febre aftosa concedido há 12 anos, Santa Catarina se
tornou o maior produtor de suínos do Brasil, o segundo maior produtor de aves e o quarto maior produtor
de leite – o agronegócio responde, hoje, por 63,7% das
exportações catarinenses.
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Um ano antes da certificação, em 2006, Santa
Catarina exportava 184 mil toneladas de carne suína,
faturando US$ 310 milhões. Em 2018, esse número
saltou para 326,3 mil toneladas e trouxe US$ 608,4
milhões em receita para o estado vizinho.
Na carne de frango, também os resultados são vistosos. O setor lidera as exportações de Santa Catarina,
faturando mais de US$ 1,8 bilhão no último ano, com
1,08 milhão de toneladas embarcadas. Com o reconhecimento da OIE - Organização Mundial de Saúde
Animal -, Santa Catarina teve acesso a grandes compradores de carnes como China, Hong Kong, Estados
Unidos e Coreia do Sul. Hoje, as carnes suína e de
frango produzidas no estado são vendidas em mais de
140 países.
Os cuidados são redobrados. A Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa
Catarina (Cidasc) mantém 63 barreiras sanitárias
fixas nas divisas com Paraná, Rio Grande do Sul e
Argentina, que controlam a entrada e a saída de animais e produtos agropecuários.
Para que os produtores tragam ovinos, caprinos e suínos criados fora de Santa Catarina, é necessário que
os animais passem por
quarentena tanto na
origem quanto no destino
e que façam testes
O RS possui controle
para
a febre aftosa, exefetivo sobre seus
ceto quando destinarebanhos, com todas
dos a abatedouros sob
as propriedades
inspeção para abate
georeferenciadas
imediato.
e seus pontos de

CONTROLE

risco identificados
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Status superior qualifica
o setor de carnes
Mais do que abrir mercados, a evolução no status
sanitário do rebanho bovino é importante por qualificar ainda mais um segmento que já tem obtido resultados muito bons. A produção de carnes premium
tem conquistado paladares exigentes, resultado de
um conjunto de fatores como a excelente genética,
o manejo adequado e a profissionalização do setor.
“Acreditamos que é uma evolução natural. Não
somos contra, evidentemente, o que nos preocupa é
saber se estados que estão antecipando a retirada da
vacina, como o Paraná e agora o Rio Grande do Sul,
estão preparados. Mas tudo indo bem, logo teremos
os três estados Sul como zona livre sem vacinação e
com segurança”, informa o presidente da Associação
Brasileira de Angus (ABA), Nivaldo Dzyekanski.
A ABA apresenta, na Expointer deste ano, a primeira exposição da raça Ultrablack do Brasil. A
Ultrablack é uma raça sintética caracterizada por, no
mínimo, 80% de sangue Angus e 20% de sangue zebuíno. Entre as metas da associação está a criação de
um selo de certificação da Carne Ultrablack dentro
do programa Carne Angus Certificada. “A Ultrablack
é mais uma opção para o uso do sangue Angus para
produção de carne premium no Brasil, principalmente
para regiões mais quentes como o Brasil Central e o
Sudeste”, explica Dzyekanski.
Na mesma linha, a presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Devon (ABCD), Simone
Bianchini, pondera que a medida é benéfica para o
setor, principalmente na comercialização de genética. “Hoje, é possível vender touros do Rio Grande do Sul atravessando o território catarinense, mas
é restrito. Também há impedimento
de participação de animais em feiras e
eventos de exposição, devido a questões
sanitárias. Então, com essa evolução do
status sanitário dos três estados do Sul
teremos um melhor intercâmbio de reprodutores”, destaca Simone.
A ABCD criou, há dois anos, o programa Carne Devon Certificada. Desde
maio de 2017, mais de três mil animais,
entre novilhos inteiros e castrados, foram abatidos com Selo de Certificação
pelo Frigorífico São João, totalizando
787.603 quilos. Por questões sanitárias, essa carne é restrita para venda em
Santa Catarina.
Em agosto deste ano, a ABCD fe-

PREPARAÇÃO

chou parceria com o
Frigorífico
Famile,
Em maio passado,
de
Pelotas,
para
a
99% dos rebanhos
produção
de
carne
gaúchos foram
Devon certificada no
vacinados contra
Rio Grande do Sul.
a aftosa
A meta inicial é o
abate de 100 cabeças
por mês. “Foram meses de negociações. Para a ABCD é um passo muito
importante, afinal, é o Rio Grande do Sul que tem o
maior rebanho Devon e o maior número de criadores
do Brasil. Então, nada mais justo do que ter dispo-

Simone
Bianchini
Presidente
da ABCD

Rogério Keber
Presidente
do Fundesa

nibilidade de carne Devon certificada perto de casa”,
completa Simone.

A febre aftosa e os
impactos econômicos

Causada por um vírus da família Picornaviridae,
gênero Aphtovírus, a febre aftosa é muito contagiosa
e acomete naturalmente animais biungulados (casco partido) domésticos e selvagens como, bovinos,
bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. A doença pode
dizimar criações inteiras. Os produtos derivados de
animais infectados, geralmente, estão contaminados e podem ser considerados de maior ou menor riscos
de infecção, dependendo do grau
de processamento.
O OIE – Organização Mundial
de Saúde Animal classifica as doenças animais de acordo com sua
repercussão econômica, social e de
saúde pública. A febre aftosa encabeça a lista, pois possui um potenNivaldo
cial de difusão rápido. Gera conDzyekanski
sequências graves para o comércio
Presidente
internacional, fechando fronteiras
de países inteiros para o trânsito de
da ABA
carnes e de animais.
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Alta qualidade de sementes
aumenta produção de soja

C

om menor disponibilidade de terras para
plantio, aumentar sucessivamente o volume
das safras passa, essencialmente, por melhorar a produtividade. Um dos itens mais importantes
são as sementes, principalmente na cultura da soja.
A cada safra, de acordo com a Embrapa, aumenta
a busca por sementes vigorosas, com alto poder de
germinação e com potencial genético de produzir soja
de maior qualidade e mais resistente a pragas e doenças. As sementes de alta qualidade rendem ganhos em
produtividade que variam de 10 a 15%.
Conforme explica o pesquisador José França Neto,
“conseguimos produtividade de aproximadamente
3,4 mil quilos por hectare. Uma semente de qualidade
média rende em torno de três mil quilos por hectare.
Ou seja, o produtor ganha 400 quilos por hectare”.
O pesquisador acrescenta que as plantas formadas
por sementes de alto vigor têm desempenho agronômico diferenciado, pois demandam menos fertilizantes e defensivos agrícolas, e aproveitam melhor os recursos naturais, como luz, água, nutrientes do solo
causando menos impacto ambiental.
“Uma população ideal de plantas é fundamental
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para estabelecer o alicerce de tudo o que vem em seguida na lavoura. Você vai estabelecer a lavoura com
população adequada composta por plantas de alto desempenho agronômico, mais robustas, com um sistema radicular maior, mais profundo, parte aérea mais
robusta que resultará numa produção maior de vagem
e, consequentemente, mais produtiva”, conta França
Neto.
De acordo com a Associação Brasileira dos
Produtores de Sementes (Abrasem), o Brasil produziu
no ano passado mais de três milhões de toneladas de
sementes de soja. Considerando que a estimativa da
safra atual é de aumentar a área plantada de 35,8 milhões para 36,6 milhões de hectares de soja, o setor de
produção de sementes espera crescer ainda mais.
“A gente nota que os produtores têm uma preocupação muito grande em colocar no mercado produto de
alta qualidade e isso é um diferencial de mercado pra
eles. A tendência é que os sojicultores procurem esses
produtores. Todos saem ganhando”, avisa o especialista da Embrapa.
No Brasil, a soja ocupa uma área de 35,8 milhões
de hectares, com safra de 117 milhões de toneladas. A

A empresa tem cerca de 136 produtores cooperados,
que produzem sementes de qualidade em área de 91
mil hectares.
As sementes são distribuídas para grandes produtores de soja de vários estados, como Mato Grosso,
Bahia, Pará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, além do sudoeste goiano, entre outros. O processo de beneficiamento de sementes é bem-sucedido
no interior de Goiás devido à altitude e climas diferenciados.
A empresa seleciona os campos de produção a parA tendência de produção de sementes de qualidatir de requisitos de segurança e manejo ambiental. Os
campos são monitorados e fiscalizados por auditode ganha força, principalmente no Centro-Oeste, que
apresenta altitude e clima favoráveis
res do Ministério da Agricultura.
para o melhoramento de sementes,
Depois de autorização do órgão
como tempo mais seco, por exemfederal, as sementes são levadas
para unidades de beneficiamento,
plo, que contribui para manter o
onde os lotes são auditados novanível adequado de umidade da semente.
mente pelo Ministério antes da liberação para venda e distribuição.
Uma semente de alta
Uma das maiores empresas em beQuando não há aproveitamento
qualidade pode dar um
da semente, é feito o descarte ainneficiamento de soja é a Boa Safra,
ganho de 400 quilos de soja
sediada em Formosa (Goiás) e que
da em campo. Na unidade, as sea mais para o produtor,
fornece insumos para mais de dez
mentes passam por todas etapas de
por hectare plantado
estados do Brasil. No município de
beneficiamento e são mantidas em
Cabeceiras, a 130 km de Brasília, a
câmaras frias, abaixo de 15 graus e
Boa Safra beneficia mais de 2,6 micom 60% de umidade, para manter
seu vigor e poder germinativo.
lhões de sacos de sementes por ano.
produtividade brasileira é de 3,2 mil quilos por hectare, segundo levantamento realizado pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab). De todo o volume produzido no país no ano passado, 44 milhões de
toneladas foram consumidas internamente e outros
83 milhões de toneladas foram exportadas.

Centro-Oeste lidera
na produção

PRODUTIVIDADE
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DEFENSIVOS

Contra a desinformação,
defensivos entram na pauta

D

efensivos, agrotóxicos ou agroquímicos, a
nomenclatura varia, mas se refere geralmente ao produto químico utilizado para combater pragas e doenças nas lavouras. Constantemente
questionados quanto à sua utilização na agricultura
e os efeitos sobre a saúde humana, os defensivos em
2019 continuam no centro do debate.
O governo federal, nos últimos meses, acelerou a
liberação de novos produtos, atraindo a ira de quem
é contrário aos defensivos. O fato é que havia um represamento na análise, que começou a ser agilizada
neste ano.
O debate acalorado coloca, ainda, o Brasil como
maior consumidor de agrotóxicos do planeta.
Entretanto, quando se analisa a utilização por hectare, o panorama muda e o País fica atrás de tradicionais produtores de alimentos como Itália e Portugal.
De tanta informação desencontrada, como peneirar
o que é verdade? Analisando friamente os dados levando em conta variações como clima, culturas, solo
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e área. As interpretações são muitas, neste caso.
“Os defensivos agrícolas ganharam importância devido ao seu papel na produção mundial de alimentos.
Foi a partir do uso dos defensivos que os agricultores
conseguiram evitar, com maior eficiência, o ataque
de pragas e, dessa forma, garantir uma produção de
alimentos maior e mais equilibrada”, explica Mario
Von Zuben, engenheiro agrônomo e diretor executivo
da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF).
Sem eles, não haveria condição da agricultura alimentar toda a população mundial, pois os prejuízos
causados por pragas poderiam causar perdas que vão
de 9,5% a 40% da produção – de acordo com estudo
do Cepea – ESALQ/USP – o que teria um impacto
financeiro muito grande no agronegócio.
O dirigente da Andef alerta, também, que a eficácia dos produtos registrados no Brasil e sua segurança para os seres humanos e o meio ambiente são
atestadas pelos órgãos nacionais responsáveis pelos
setores da agricultura, da saúde e do meio ambien-

te (Ministério da Agricultura, Anvisa e Ibama), que
avaliam a viabilidade de uso dos defensivos agrícolas
de acordo com as peculiaridades e regulamentações
do País.
O clima tropical potencializa a ocorrência de pragas, doenças e plantas daninhas, uma vez que as
condições climáticas favoráveis ocorrem o ano todo.
“Por um lado, tem um aspecto positivo, pois nos permite fazer mais de uma safra por ano, mas aumenta
a ocorrência dos problemas fitossanitários, exigindo
maiores esforços no manejo. Há, ainda, proliferação
de plantas daninhas que competem com os cultivos
agrícolas por água, luz e nutrientes do solo atrapalhando o pleno desenvolvimento dos alimentos”, declara Von Zuben.
É correto afirmar que, quando se analisa apenas o
consumo, o Brasil lidera no mundo, com a comercialização de 600 mil toneladas de defensivos por ano
(2017). Pode parecer muito, mas deve levar em conta
diversas variáveis.
O Brasil aparece apenas na 44º posição em um
ranking da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO) sobre uso de defensivos agrícolas. Segundo os dados da entidade, o
consumo relativo no país foi de 4,31 quilos de defensivos por hectare cultivado em 2017, os dados mais
recentes.
Entre os países europeus que utilizam mais defensivos que o Brasil, aparecem Países Baixos (9,38 kg/ha),
Bélgica (6,89 kg/ha), Itália (6,66 kg/ha), Montenegro
(6,43 kg/ha), Irlanda (5,78 kg/ha), Portugal (5,63 kg/
ha), Suíça (5,07 kg/ha) e Eslovênia (4,86 kg/ha).
Os números constam do sistema FAOSTAT, o banco de dados da FAO que fornece estatísticas de 245
países desde 1961 sobre alimentos e agricultura. Logo
após o Brasil aparecem a Alemanha, em 47º lugar, a
França, em 48º e a Espanha, em 49º.

Pelo critério de consumo de defensivos em função
da produção agrícola, o Brasil aparece em 58º lugar,
com uso de 0,28 quilos de defensivo por tonelada de
produtos agrícolas. No balanço, foram utilizados os
valores de produção de grãos, fibras, frutas, leguminosas, raízes e nozes e o consumo total de defensivos
disponíveis no portal de estatísticas da FAO.
Nesse ranking, estão na frente do Brasil países
como Portugal (0,66), Itália (0,44), Eslovênia (0,36),
Espanha (0,35), Suíça (0,34), Países Baixos (0,29) e
Grécia (0,30). Em 59º lugar aparece a França, com
uso de 0,26 quilos de defensivos por tonelada de produtos agrícolas.

Sem proteção, perdas
importantes nos grãos
Estudo divulgado pelo Centro de Pesquisa Econômica
Aplicada (Cepea), vinculado à Universidade de São
Paulo (USP), revela que não tratamento de pragas
pode causar imensos prejuízos em culturas importantes economicamente como o milho e a soja.
No caso do milho, o não controle da lagarta
Spodoptera reduz a produção nacional em 40% no
primeiro ano de convívio e, consequentemente, a menor oferta aumentaria os preços do milho em 13,6%
na média nacional. O não controle do percevejo reduziria a produção em 17,4% e aumentaria os preços do milho em 5,9%; por fim, o convívio com a
cigarrinha causaria a redução na produção de 6,6%,
e o aumento nos preços do cereal seria de 2,2% no
Brasil. São três das principais pragas que afetam o
cereal no País hoje.
Para a soja, os resultados da pesquisa também são
preocupantes. Conforme o Cepea, deixar de tratar
a ferrugem asiática pode resultar em queda de 30%
na produção da oleaginosa. Essa redução na
oferta, por sua vez, ocasiona uma elevação
nos preços da soja em grão de aproximadamente 22,9% – neste caso, os valores do óleo
de soja ao consumidor responderiam com
aumento de 10,6%.
Em ambos os casos, os efeitos seriam observados sobre o abastecimento interno e sobre os preços dos produtos agrícolas e de seus
derivados. Preços de produtos de origem animal, cuja ração também pode conter a soja
e o milho, igualmente sentiriam impactos.
Nesse sentido, os aumentos dos preços da
matéria-prima seriam repassados aos produtos finais no varejo, como carnes, farinhas e
óleos vegetais, afetando a toda a população.
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Resistência aos
agrotóxicos

Aplicação correta
e uso de drones

Assim como o uso excessivo ou inadequado de
antibióticos causa resistência de algumas bactérias
aos medicamentos, no caso dos defensivos acontece situação similar. É comum as pragas resistirem
a pesticidas e outros produtos após certo tempo.
Com a resistência, segundo dados do Sindicato
Nacional de Defesa Vegetal (Sindiveg), todos
saem perdendo: o agricultor que não consegue
controlar as pragas; a indústria, que perde anos de
pesquisa; e o consumidor final dos alimentos, que
perde ou tem dificuldade de acesso ao alimento e
outros produtos agrícolas como fibras e combustíveis.
Quando uma praga se torna resistente a um defensivo, a indústria tem o desafio de entender as
causas e as soluções disponíveis, e também o de
desenvolver novos princípios ativos. Mas o processo costuma demorar.
O objetivo de “fazer a fila andar” no Brasil é
justamente para aprovar novas moléculas de defensivos, menos tóxicas e ambientalmente corretas, e assim substituir os produtos mais antigos.
Atualmente, são cerca de 2 mil produtos na fila
para serem avaliados e o prazo legal para a liberação é de quatro meses. Há produtos que estão
aguardando liberação há mais de oito anos.
O fato de haver mais marcas disponíveis no mercado não significa que vai aumentar o uso de defensivos no campo. O que determina o consumo é
a existência ou não de pragas, doenças e plantas
daninhas. Os agricultores querem usar cada vez
menos em suas plantações, pois os defensivos são
caros e representam 30% do custo de produção.
Segundo o presidente da Comissão Codex
Alimentarius, Guilherme Costa, o Brasil exporta
seus produtos agrícolas para 160 países e atende a
todos os critérios de qualidade estabelecidos pelos
importadores. “Há todo um trabalho de controle
que é exercido pelo setor privado e um trabalho
de verificação muito bem feito que é exercido pelo
governo no sentido de atender a essas legislações
internacionais”, diz Costa.
O Codex Alimentarius foi criado em 1963
pela Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Atualmente, 189 países fazem parte da entidade.
A comissão é responsável por definir padrões internacionais para a produção, controle, verificação e comercialização de alimentos.

Um dos desafios do setor de defensivos agrícolas é garantir o emprego correto dos produtos no
campo porque foram desenvolvidos para combater
as pragas, doenças e plantas daninhas nas lavouras,
seguindo as recomendações de rótulo e bula.
A indústria enfatiza que as recomendações de
aplicação dos produtos são claras e devem ser utilizadas nas culturas agrícolas somente com a autorização de um engenheiro agrônomo, que prescreve a
receita agronômica, uma exigência legal desde 1989
para a compra de todo e qualquer agrotóxico.
A aplicação aérea é uma atividade importante para a agricultura de larga escala no Brasil.
Aproximadamente 24% da área plantada no país é
pulverizada por aviões, totalizando oito culturas.
Outro método que tem sido muito utilizado é a
pulverização por meio de drones. O método pode
substituir o pulverizador costal (pendurado nas costas) e possibilita aplicação mais segura, eficiente e
econômica.
O Ministério da Agricultura pretende normatizar
a atividade. A ideia é permitir a aplicação aérea
de agrotóxicos em áreas onde aviões agrícolas não
conseguem chegar, em função de segurança operacional e de voo (obstáculos físicos como árvores,
rede elétrica) e em áreas onde as máquinas agrícolas têm dificuldade de aplicação (solos encharcados,
áreas de declive como os cafezais).
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TECNOLOGIA
O uso de drones
na pulverização de
defensivos possibilita
aplicação mais segura,
eficiente e econômica

Uso por cultura (2017)

Tipo de defensivo (2017)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Soja
Cana-de-açúcar
Milho
Algodão
fruticultura
Horticultura
café
Arroz
Feijão
Outras

52,2%
11,7%
10,6%
6,7%
3,3%
3,1%
2,8%
1,9%
1,4%
6,3%

Herbicidas
Fungicidas
Inseticidas
Acaricidas
Tratamento de sementes
Outros

60%
15%
15%
2%
1%
7%

Pulverização
CULTURA
• Algodão
• Arroz
• Laranja
• Soja
• Cana-de açúcar
• Milho

ÁREA PLANTADA (milhão hectares)
1,4
2,4
0,8
a25
8,4
15

PERCENTUAL DA ÁREA PULVERIZADA
36%
33%
29%
27%
25%
11,4%
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SUSTENTABILIDADE

B11 deve
alavancar
o biodiesel
brasileiro

A

s perspectivas são muito boas para o biodiesel brasileiro. O Ministério de Minas
e Energia (MME) autorizou a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) a prosseguir com o aumento da mistura obrigatória de biodiesel no País. Com isso, a mistura de
11% de biodiesel ao diesel fóssil comercializado no
Brasil deve entrar em vigor ainda neste ano. O anúncio veio com a divulgação da conclusão do relatório
de testes em motores que validam o uso do biocombustível em misturas até 15%.
Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor
mundial de biodiesel, atrás apenas dos EUA, e foi responsável pela produção de 5,3 bilhões de litros no ano
passado. Com o B11, a União Brasileira do Biodiesel
(Ubrabio) estima que a produção brasileira alcance o
recorde de 6 bilhões de litros em 2019.
O cronograma divulgado pelo ministério estabelece
o aumento de 1% ao ano no teor de biodiesel adicionado ao diesel fóssil até 2023. Com isso, a previsão é
alcançar o B15 até março de 2023. O biodiesel é uma
alternativa renovável para o combustível mais usado
no Brasil — o diesel fóssil. Quanto maior a produção
e consumo deste biocombustível, menor será a dependência nacional de diesel importado.
O biodiesel é um óleo gerado a partir de óleos de
gorduras vegetais e animais. De acordo com a ANP,
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cerca de 70% do biodiesel produzido é feito de óleo
de soja, 17% de gordura animal (sebo) e os demais de
outras matérias-primas como o óleo de cozinha usado
e óleo de semente de algodão.
Outro dado interessante é que, na produção de biodiesel, em média 30% da matéria-prima tem origem
na agricultura familiar. Em 2018, foram movimentados no país cerca de R$ 4 bilhões com a comercialização de produtos vindos da agricultura familiar que
atua no setor de biocombustíveis.
Juan Diego Ferrés, presidente da Ubrabio, avalia
que o B11 ajudará a indústria a recuperar os ganhos,
pois parte da capacidade de produção permanece
ociosa. “O biodiesel representa o equilíbrio. Equilibra
as emissões de carbono, que há centenas de anos se
acumula na atmosfera pelo uso dos combustíveis fósseis. E equilibra também a exploração dos potenciais
brasileiros, reduzindo importação de combustível e
fortalecendo a indústria”, salienta ele.
Além de ser importante para a segurança energética, o combustível renovável desempenha um papel
fundamental na manutenção de vida no planeta, ao
retirar toneladas de carbono da atmosfera. Desde o
início do programa de biodiesel, em 2005, até maio
deste ano, com o B10 obrigatório, o biodiesel já ajudou o Brasil a diminuir em mais de 70 milhões de
toneladas as emissões de CO2.

AGRICULTURA
FAMILIAR
Em média, 30% da matéria-prima
usada na produção de biodiesel
tem origem na agricultura
familiar, o que garante cerca
de R$ 4 bilhões por ano para
os pequenos agriculturores

“Este potencial de contribuir com a redução de gases causadores do efeito estufa foi reconhecido pelo
governo brasileiro no documento que traça as estratégias para cumprir as metas do Acordo de Paris. A
expansão dos biocombustíveis consegue unir desenvolvimento econômico e sustentável, gerando riqueza
para o país e preservando a saúde e a qualidade de
vida da população”, explica o diretor superintendente
da Ubrabio, Donizete Tokarski.
O aumento no uso também deve atrair investimentos em novas unidades de produção da ordem de
R$ 1,2 bilhão. Conforme a Ubrabio, serão necessárias
12 novas unidades de produção de biodiesel com a
capacidade média de 170 milhões de litros/ano, para
atender o B15 nos próximos quatro anos. Isso significa novos empregos, geração de renda e movimentação da economia, calcula a entidade.
Outro setor que será alavancado é o de processamento de soja. A Ubrabio estima um acréscimo de
15 milhões de toneladas no processamento da oleaginosa, o que vai demandar investimentos do setor privado equivalente a R$ 3,8 bilhões, além de promover
a agregação de valor à produção agrícola e o fortalecimento da indústria nacional de carnes e derivados.
O biodiesel é parte importante da diversificação da
produção energética brasileira, em que os biocombustíveis se sobressaem. Segundo relatório da Agência

Internacional de Energia (AIE), o Brasil tem a matriz
energética menos poluente entre os maiores consumidores globais no mercado de combustíveis.
Para a AIE, até 2023, os biocombustíveis devem
chegar a 45% do consumo final de energia no País,
principalmente puxados pela demanda nas áreas de
transporte, indústria e hidroeletricidade.
Ainda segundo levantamento feito pela AIE, a bioenergia moderna (etanol e biodiesel) representou 50%
do consumo energético global de origem sustentável
no ano passado, sendo quatro vezes mais que as fontes solar, fotovoltaica e eólica combinadas. Em projeção feita pela Agência, a bioenergia deve permanecer
como a principal fonte de energia renovável em 2023.

Juan Diego
Ferres
Presidente
da Ubrabio
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GRÃOS

Safras de verão começam
a tomar forma

É

em agosto, ainda no inverno, que os produtores precisam começar a pensar a safra de
verão 2020, projetando o plantio futuro, pesquisando e comprando insumos e tentando entender
como devem se comportar os mercados interno e externo em termos de preços e de demanda. A soja é o
carro-chefe da safra e das preocupações.
Atualmente, é sobre a oleaginosa que pairam as
maiores incertezas em termos de preços. O arroz enfrenta um cenário de crise que já não é novo e pode
levar a uma nova retração da área semeada. Por sua
vez, o milho tem boas perspectivas e está em expansão. Independentemente do grão, o produtor, porém,
já está fazendo os cálculos e se preparando para o ciclo 2019/2020.
No caso da soja, as cotações do dólar no Brasil, a
produção norte-americana e as incertezas quanto os
rumos da guerra comercial entre os Estados Unidos
e a China estão gerando uma instabilidade histórica em termos de preços e mercado. Se os Estados
Unidos entrarem em um acordo com o gigante
asiático, uma das prováveis moedas de troca será
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a compra, pelos chineses, dos elevados estoques de
soja dos Estados Unidos. Se um consenso não for
alcançado, a liquidez da soja brasileira aumentará.
Mas, no momento, não há muitos estímulo para que
seja ampliada significativamente a área semeada,
avalia o presidente da Federação das Cooperativas
Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoagroRS), Paulo Pires.
“Temos custos elevados dos insumos e as margens
de lucro estão muito reduzidas, mas o produtor seguirá plantando. Em termos de área, teremos uma safra
normal, creio. O grande desafio é o custo de produção”, avalia Pires.
Além dos valores diretamente envolvidos com a safra, com a compra de sementes, adubo e defensivos
agrícolas, Pires destaca que o produtor muitas vezes
ainda está arcando com os investimentos feitos em
maquinário, por exemplo. Mas, mesmo aplicando recursos em tecnologia para produzir mais, as margens
de lucro vêm encolhendo.
“O maquinário hoje tem um custo alto e o produtor
está com muitos compromissos financeiros para pa-

gar. Ele comprou muita coisa, as parcelas estão vencendo e os ganhos são limitados”, alerta o presidente
da Fecoagro.
Pires destaca ainda que a nova safra terá financiamento via Plano Safra com juros elevados. Nos moldes atuais, diz ele, os juros do Plano Safra estão acima
da taxa Selic, o que, no final das contas, encarece a
produção. “Já houve períodos em que a Selic era de
15% ao ano e o juro agrícola chegava a 4%”, lembra
Pires.
Atualmente, com a Selic em queda, o caminho é
inverso. O Plano Safra tem juro próximo de 8%, enquanto a taxa Selic está em 6% ao ano, com tendência
de queda para até 5%,segundo estimativas do mercado.

Custos de produção
De acordo com a Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária (CNA), o custo de produção
da soja no Rio Grande do Sul está em torno de R$
50,00 a saca de 60 quilos. Já a cotação da saca está
em torno de R$ 70,00. Com as margens cada vez
mais apertadas, se acionou o sinal vermelho no setor.
Para Elmar Konrad, vice-presidente da Federação da
Agricultura do Estado (Farsul), se os preços da soja
não reagirem, a cultura poderia se aproximar, no futuro, dos mesmos efeitos da crise que se abateu sobre
a orizicultura.
Para o analista da Safras & Mercado, Luiz Fernando
Roque, a safra de 2020 é a mais difícil da história para
fazer projeções, especialmente pela disputa comercial entre Estados Unidos
e China e todas as implicações decorrentes disso, com
o câmbio. Mas, ele avalia
que, depois da queda nos
preços registrada no primeiro semestre, os valores começaram a reagir e os prêmios
pagos nos portos brasileiros
também. Além disso, o dólar
também se valorizou no início de agosto.
“Eu não acredito em um
acordo
comercial
entre
China e Estados Unidos,
então a tendência é positiva para a soja brasileira.
Mas, tudo pode mudar com
um simples post de Donald
Trump no Twitter”, alerta
Roque.

O analista avalia, no entanto, que há espaço para
queda do dólar no Brasil até final do ano, o que não
é bom para as exportações. Também há outro fator
a ser considerado no mercado internacional: os elevados estoques de soja nos Estados Unidos tendem
a pressionar, para baixo, os preços. Os norte-americanos têm hoje armazenados cerca de 28 milhões de
toneladas, bem acima das cerca de 10 milhões de toneladas de soja registradas em períodos normais.
“Além disso, vale ressaltar que, se hoje o Brasil
pode ganhar com a guerra comercial, o mesmo não
vai acontecer se isso perdurar por dois, três anos. Aí
teremos uma crise mundial e todos perderão”, pondera Roque.
No cenário brasileiro, os percalços incluem as dívidas com o Funrural e possível retomada da taxação sobre as exportações com o fim da Lei Kandir.
Levando tudo isso em conta, Roque não acredita que
o produtor gaúcho irá ampliar significativamente a
área semeada no próximo ciclo, como fez ao longo
dos últimos anos.
“Talvez o produtor não vá investir tanto em tecnologia como vinha fazendo. Também deve segurar
o ritmo de expansão da área plantada, que já foi de
3,5% em média nos últimos cinco anos. Na próxima
safra deve ficar abaixo de 1%. Mas essa ainda é uma
estimativa inicial”, explica o analista.
Mesmo assim, o Brasil deverá exibir novamente a
faixa de campeão mundial de produção de soja mais
uma vez. Com mais de 120 milhões de toneladas colhidas no último ciclo e a safra norte-americana encolhendo para 105 milhões de toneladas, o Brasil se
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consolidará novamente com o maior produtor de soja
do mundo.
“Nós até já empatamos com os Estados Unidos em
2018, passando por muito pouco. Neste ano nos consolidamos como o maior produtor mundial do grão. E
como lá há um grande estoque, os produtores podem
se desestimular e reduzir o tamanho da área na próxima safra norte-americana”, finaliza Roque.

Arroz é o maior
desafio do Estado
Além de amargar anos de concorrência desigual
com arroz importado do Mercosul, especialmente do
Paraguai, os orizicultores gaúchos tiveram grandes
perdas na safra passada, com as enxurradas que afetaram a Fronteira Oeste, agravando ainda mais a situação de quem já estava endividado. Com custo elevado e preços deprimidos, o cenário para semear uma
nova safra não é estimulante, diz Pires, da Fecoagro.
“Talvez um dos maiores desafios do Estado hoje seja
o do arroz. Mais do que o trigo e o leite”, avalia o
presidente da Fecoagro.
Pires explica que, como o arroz já tem alta produtividade no Rio Grande do Sul, o único caminho para
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melhor se rentabilizar é reduzir o custo, o que não é
simples. Além de não ter muita margem para operar
com custos menores, não há espaço para elevar os
preços no varejo.
“O Paraguai entra com o preço muito competitivo,
o que não deixa muito espaço para o preço subir internamente”, diz Gabriel Viana, analista da Safras &
Mercado.
Viana lembra ainda que, com quebra na safra passada, a provável marca do ciclo 2019/2020 será o aumento da produtividade, mas semeada em uma área
ainda menor do quem em 2018/2019, que já foi a
menor da história. Para o futuro, avalia o analista, a
melhor perspectiva para o arroz é ganhar o mercado
mexicano.
“Ainda faltam algumas definições. É um mercado já
aberto, mas não efetivado. E ainda teremos de começar
a importar feijão do México para que o acordo seja válido. Mas, é esse o maior suporte que temos para arroz
brasileiro, hoje, como perspectiva de futuro”, analisa
Viana.
Apesar das perdas no plantio na Fronteira Oeste neste ano, que poderia ter elevado os preços, isso não ocorreu. De acordo com o levantamento de preços pagos
ao produtor feito pela Emater, o valor pago pela saca
caiu entre 2018 e 2019, de R$ 43,21 em agosto do ano

ROTAÇÃO
A necessidade de
promover a rotação de
culturas é outro aliado
do milho, que precisa
ser semeado de forma
intercalada com a soja

passado para R$ 42,41 em agosto deste ano.
“O produtor que não teve perda, até conseguiu
bons preços, mas ainda abaixo do esperado. O ideal
seria que o valor da saca tivesse alcançando uma cifra mais próxima de R$ 50,00”, diz o analista.

Milho tem ambiente
favorável
As expectativas de preços mais elevados para o
milho, estimulados pela alta demanda para alimentação animal, trazem um cenário bastante favorável
ao grão. Além da retração da safra norte-americana,
prejudicada pelo clima, as exportações de carnes suínas e de frango para a China, que teve seu rebanho
suíno devastado pela Peste Suína Africana, ajudam
a aquecer o mercado por aqui. O maior problema,
porém, diz Paulo Pires, é que a maior parte da safra brasileira ocorre distante dos locais onde estão as
principais regiões da suinocultura e avicultura.
“O milho, no Brasil, é muito mal localizado, e o
frete encarece o grão para quem precisa do uso para
alimentação animal”, avalia Pires, lembrando que
esse encarecimento do grão pelo frente não é um ganho para o agricultor.
A necessidade de promover a rotação de culturas
é outro aliado do milho, que precisa ser semeado de
forma intercalada com a soja, ressalta Pires. E no Rio
Grande do Sul o período de plantio é bastante amplo. Em agosto já há produtores semeando, como a
região do Alto Uruguai, e pode ir até dezembro, com
ocorre na região dos Campos de Cima da Serra.
“Existe uma conscientização muito forte de que o
milho é necessário para a rotação de culturas”, explica Pires, o que ajuda a manter o grão com uma
produção constante e que, no próximo ciclo, deverá
se manter em torno de 100 milhões de toneladas.

Demanda por crédito
sobe 23%
A safra 2019/2020 teve início com forte aumento
das contratações de crédito rural em relação a julho
de 2018. O total financiado em julho deste ano foi
de R$ 16,5 bilhões, com aumento de 23% em relação
ao mesmo período do ano passado. Os dados são do
Ministério da Agricultura.
Do total contratado, R$ 11 bilhões foram para custeio e R$ 2,7 bilhões para investimentos. A contratação de pequenos e médios produtores somou R$ 4,48
bilhões para custeio (+40%) e R$ 906 milhões para
investimentos (+34%).
Quase todos os segmentos estão com forte alta. Os
desembolsos para investimentos tiveram alta de 35%
e para industrialização, de 42%. Também é intensa a demanda por crédito na agricultura familiar: o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) começou o novo ciclo com 34%
mais pedidos que no ano anterior.

Paulo Pires
Presidente
da Fecoagro

Elmar Konrad
Vice-Presidente
da Farsul
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Queijos artesanais
têm novas
perspectivas
com o Selo Arte

E

m comum, eles têm origens centenárias europeias e os desafios para migrar da produção caseira ao modelo de agroindústria
– mas contam com uma corrente de estímulos para
que ampliem mercado. O queijo colonial (ligados às
raízes italianas e bastante comum nas mesas gaúchas)
e o queijo serrano (que tem ligações com a colonização portuguesa e é marca registrada dos Campos
de Cima da Serra), ganharam neste ano boas perspectivas de alçar voos nacionais, estimulados pelo novo
Selo Arte, lançado em julho pelo governo federal com
a proposta de reduzir burocracias e de facilitar a exposição e a venda nacional de produtos alimentares
artesanais a partir apenas das inspeções municipais
ou estaduais.
Com o setor de lácteos estreando na primeira etapa do Selo Arte, os produtores rurais do Rio Grande
do Sul poderão, agora, abocanhar o paladar dos brasileiros em geral com os queijos típicos do Estado.
Regulamentado em 18 de julho pelo governo federal,
e em consulta pública ao longo de agosto para definir
como serão os procedimentos para concessão e benefícios do selo, o programa animou agroindústrias
gaúchas.
Crescer, expandir e se profissionalizar, porém, não é
uma tarefa fácil e nem sempre é viável. Ir em direção
a novos e maiores mercados exige, também, uma mudança cultural, diz a médica veterinária da Emater/
RS-Ascar Lílian Varini Ceolin. Na migração do trabalho caseiro à agroindústria há inseguranças, por
exemplo, sobre o tamanho do investimento, se dará
certo ou não e sobre todas as dificuldades que virão.
Até mesmo em termos legais, diz Lílian.
“Apesar de termos uma legislação específica, há interpretações diferentes para a mesma lei, conforme o
profissional. Às vezes, muda o fiscal e mudam as exigências, às vezes com mais custo e trabalho. Isso gera
insegurança no produtor, que muitas vezes não têm
certeza se está fazendo tudo certo”, comenta a representante da Emater em São Francisco de Paula, onde
um dos trabalhos prioritários está na valorização do
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queijo serrano.
A legislação, claro, é apenas um dos pontos de preocupação na lista do produtor que decidirá trilhar esse
caminho nacional. A lista de desafios inclui pensar na
apresentação do produto, na rotulagem e em detalhes
empresariais com os quais, obviamente, o agricultor
não está acostumado. Para ir da produção rural à industrialização, à venda e à confecção do produto são
muitas as etapas e recursos financeiros necessários.

BRASIL AFORA
Com a implantação do Selo
Arte, os queijos artesanais
gaúchos poderão chegar
às mesas de todo o país

Primeiro, a família terá que contar com um espaço
específico para a produção da matéria-prima, preferencialmente própria, orientando a fabricação com
regras que, mesmo simplificadas para um negócio
familiar, tem preceitos industriais e sanitários, principalmente. Ou seja, é preciso repensar e deixar para
traz o trabalho caseiro, intuitivo e simples e adotar
determinadas normas de fluxo correto de produção,
da recepção da matéria-prima à expedição de produ-

tos, exames de qualidade do leite e outras tarefas industriais.
“É preciso ter, por exemplo, um laboratório ainda
que simples, mas no próprio local. A agroindústria
deve verificar a qualidade do leite que esta recebendo, mesmo que venham de animais de sua criação”,
destaca Jandir Pedroni, chefe do escritório da Emater
em Carlos Barbosa, onde é forte a cultura do queijo
colonial.

PRESS AGROBUSINESS | 37

LATICÍNIOS
Em levantamento feito com produtores da região,
relata Pedroni, o maior problema apontado foi a falta de mão-de-obra para produzir a matéria-prima,
já que a produção leiteira exige atenção diária e em
diferentes horas, da ordenha à higienização e ao processamento. Também há limitações de tamanho de
propriedades para o crescimento, o que exigiria mais
espaço e mais mão-de-obra.
“Mas nem sempre é preciso crescer muito. Há
quem queira crescer só até certo ponto, talvez até
onde seja preciso contratar mais alguém e deixar de
ser 100% familiar”, relata o representante da Emater.
Para manter uma produção comercial mínima,
avalia Pedroni, o que incluiu estrutura física, matéria-prima própria (uma das exigências do Selo Arte),
o ideal é produzir em torno de 50 quilos de queijo por dia. Para isso, a agroindústria teria de contar
com entre 20 a 30 animais, conforme sistema de criação e produtividade das vacas. O que é possível de
ser executado por um casal apenas, avalia Pedroni.
O cuidado permeia todas as fases de produção, da
lida com o rebanho à transformação do leite em produto final. Pedroni recomenda que, além das tarefas
rurais, o produtor reserve ao menos um dia para se
dedicar à comercialização do queijo e da entrega.
No caso de uma estrutura pensada para o queijo serrano, estima Lílian, a parte física exige cerca
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de R$ 50 mil a R$ 60 mil de investimento, o que
uma parte dos agricultores tem buscado junto ao
Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento
dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) do
programa estadual de fomento a agroindústrias do
Estado. Segundo Lílian, o produtor pode obter até
80% a fundo perdido. “Quase 50 queijarias do Estado
estão se viabilizando com isso. Já formalizadas, são
cerca de 10 na região. Em muitos municípios uma
das dificuldades é que não há serviço de inspeção
estruturada”, lamenta a representante da Emater.
No caso do queijo serrano, Lilian diz que o custo
da estrutura é maior do que para o queijo colonial
devido a uma especificidade do produto. O tempo
de maturação, de no mínimo 60 dias ante 20 dias
do colonial, exige um espaço extra para o processo.
E, além da construção, há equipamentos que precisam ser substituídos para atender as exigências das
inspetorias, sejam municipais ou estaduais. “Muitas
queijarias ainda trabalham com objetos de madeira,
e tem de ser tudo inox ou outros materiais”, detalha
Lílian.
No caso do queijo serrano, o único contato permitido com objetos de madeira é na estrutura construída com madeira de araucária onde a maturação
é feita. Afinal, é o que confere ao produto um sabor
diferenciado, artesanal e autêntico.

Produtor de queijo
colonial relança marca
familiar de 1927
O queijo produzido pela família Lorenzon é um bom
exemplo da tradição do queijo colonial no Rio Grande
do Sul. A atividade caseira foi formalizada como
agroindústria há sete anos e resgatou a antiga marca
da produção dos avôs de Sérgio Lorenzon, cuja produção era comercializada já em 1927. O negócio é estritamente familiar – com o leite extraído de 27 vacas,
Sérgio e o filho Gabriel produzem cerca 60 quilos de
queijo três vezes por semana.
“Vendo basicamente na região, principalmente para
restaurantes, que compram 70% da produção. Hoje tenho 100% da produção vendida e não pretendo aumentar o mercado, ainda porque precisaria contratar alguém
e não queremos funcionários”, explica Lorenzon sobre
as razões para não expandir o negócio.
Além do queijo colonial, pai e filho decidiram recentemente fazer queijo coalho, que tem mais saída. Lorenzon
é taxativo ao afirmar que não teria permanecido na atividade leiteira se não fosse a produção de queijo.
“O custo do leite é de R$ 1,25 a R$ 1,30. Com o queijo, eu faço dessa quantidade R$ 2,30, R$ 2,40. Tenho
um dos preços mais baixos da região e ainda assim eu
agrego um bom valor, de quase 100 %. Mas para isso
tem que se dedicar bastante”, explica.
Para deixar a produção caseira, Lorenzon começou a
investir primeiro em um resfriador, depois em um pasteurizador. Ambos usados, adquiridos de outras queijarias que estavam crescendo e precisaram de equipamentos maiores, conta o produtor. Ao longo do tempo
ele calcula ter investido cerca de R$ 130 mil.
“No início foi um pequeno investimento, a maior
parte, desde o início com recursos próprios. Começou
com duas, quatro vacas, que foram aumentando ano a
ano, naturalmente”, explica Lorenzon, que hoje processa em torno de 450 litros de leite por dia.
O processo de crescimento levou a melhorias e organização do trabalho familiar, por questões de gestão
e para atender todas às regras da inspeção municipal.
Apesar de vender a produção apenas regionalmente,
Lorenzon é apontado pelo responsável da Emater em
Carlos Barbosa, Jandir Pedroni, como um exemplo de
agroindústria que pode se beneficiar do Selo Arte pela
qualidade do trabalho. Trabalho este que começa cedo
todos os dias, ressalta o produtor.
“Começo às 5h, com a ordenha, e sigo para produção
até próximo de 9h. Apenas a produção do queijo me
ocupa segunda, quarta, sexta e sábados, mas responde
por mais da metade dos ganhos”, ressalta Lorenzon.

O que é preciso para ser
considerado Artesanal
e exibir o Selo Arte
DE ACORDO COM O DECRETO Nº 9.918/2019, CUJAS
REGRAS GERAIS DE CONCESSÃO AINDA ESTÃO SENDO
DEBATIDAS EM CONSULTA PÚBLICA AO LONGO DO MÊS
DE AGOSTO

•

•

•
•

•
•

•

I - as matérias-primas de origem animal devem
ser beneficiadas na propriedade onde se
localiza a unidade de processamento ou tenham
origem determinada;
II - a adoção de técnicas e utensílios
predominantemente manuais em qualquer fase
do processo produtivo, que tenha influência ou
determine a qualidade e a natureza do produto
final;
III - a adoção de boas práticas de fabricação
com o propósito de garantir a produção de
alimento seguro ao consumidor;
IV - a adoção de boas práticas agropecuárias
na unidade de produção da matéria-prima
ou nas unidades de origem determinada,
que contemplem sistemas de produção
sustentáveis;
V - o produto final é de fabrico individualizado e
genuíno, podendo existir variabilidade sensorial
entre os lotes;
VI - o uso de ingredientes industrializados
é restrito ao mínimo necessário, não sendo
permitida a adoção de corantes, aromatizantes
e demais aditivos considerados cosméticos; e
VII - o processamento é feito, prioritariamente,
a partir de receita tradicional, que envolva
técnicas e conhecimentos de domínio dos
manipuladores.
Fonte: Ministério da Agricultura
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Na palma da mão
Com o objetivo de aperfeiçoar a comunicação com os
proprietários e possuidores rurais, o Serviço Florestal
Brasileiro lançou um aplicativo do Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) para dispositivos móveis. Até então, o sistema era acessado somente pelo site
do CAR (www.car.gov.br). Com o app, os proprietários
rurais que fizeram o CAR poderão ter acesso a todas as
funcionalidades do site, como obter a segunda via do recibo de inscrição do imóvel rural e acompanhar as etapas
de inscrição e análise do cadastro.

Agtechs
A Associação Brasileira de Startups fez um mapeamento das startups com foco no agronegócio
– as agtechs. Essas companhias desenvolvem tecnologias individuais (ou em uma combinação de
tecnologias) que envolvem equipamentos agrícolas, otimização de sementes e fertilizantes, além
de inputs de colheita, irrigação e sensores remotos (incluindo drones). São 182 agtechs ativas
no Brasil. Os cinco estados com maior representatividade são São Paulo (31%), Minas Gerais
(16%), Paraná (10%), Santa Catarina (10%) e
Rio Grande do Sul (9%).

Bergamota
A cidade gaúcha de Montenegro lidera
com folga a produção estadual de bergamotas: na última safra, o município
colheu 108 mil toneladas da fruta nas
variedades ponkan, montenegrina, caí e
pareci. No Rio Grande do Sul, conforme a Emater, a safra de citrus deste ano
chegou a 450 mil toneladas, sendo 153
mil toneladas de bergamotas, 285 mil toneladas de laranjas e 12 mil toneladas de
limões.

Adidos no exterior
Atualmente, o Brasil possui 25 adidos agrícolas
junto às representações diplomáticas brasileiras
no exterior. Recentemente, três deles foram nomeados para assumirem postos no Reino Unido,
em Cingapura e no Peru. Conforme o Ministério
da Agricultura, a função do adido agrícola se origina da necessidade de ter profissionais de excelência, que defendam os interesses da agricultura
brasileira in loco, junto aos principais parceiros
comerciais no mundo.

Energia fotovoltaica
Uma das alternativas para reduzir a dependência
do agricultor frente à infraestrutura no campo,
a implantação de sistemas de energia solar tem
apoio da Emater-RS. O sistema para geração
de energia elétrica a partir da radiação solar é
formado basicamente por placas fotovoltaicas e
por um inversor. A partir do momento em que a
energia elétrica é produzida nos painéis, é armazenada em baterias ou injetada diretamente na
rede elétrica convencional. Apenas no ano passado, foram contratados via Emater 610 projetos,
sendo que 255 foram implantados.
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Exportação em alta anima
suinocultores brasileiros

O

s altos e baixos nas exportações de carne
suína do Brasil têm sido uma constante nos
últimos anos, mas pode estar começando
agora um movimento mais homogêneo e de crescimento consecutivo de pelos menos dois anos, avalia
o presidente da Associação de Criadores de Suínos
do Rio Grande do Sul (Acsurs), Valdecir Folador. As
perspectivas para o setor, no momento, são as melhores possíveis.
A razão é o avanço da Peste Suína Africana na
Ásia, especialmente na China, exigindo o abate de
milhares de animais desde o ano passado. Os casos,
porém, ocorrem também em diferentes países, como
Singapura e Vietnã – recentemente, surgiram focos no
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leste europeu e na Rússia.
Com isso, as exportações brasileiras de carne suína
in natura, no acumulado do ano (janeiro a julho), ficaram 23% acima do mesmo período de 2018, totalizando 363 mil toneladas, de acordo com a Associação
Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS). A China
respondeu por 32% deste volume, sendo que o crescimento dos embarques para o país asiático foi da ordem de 27% em relação aos primeiros sete meses de
2018.
Alta nas vendas e as boas perspectivas futuras, porém, ainda não devem levar os produtores a investir
em aumento do plantel, mas permitirá a muitos suinocultores colocar as contas em dia, avalia Folador.

O presidente da Acsurs diz que as exportações do Rio
Grande do Sul ficaram aquém do esperado dentro deste cenário, mas foram fundamentais para recuperar as
finanças de boa parte dos produtores, que amargavam
baixas margens de lucros dos últimos anos. A mesma
opinião tem Marcelo Lopes, presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS).
“É preciso que o produtor aproveite este momento
para, primeiramente, recuperar os prejuízos recentes
de crises sucessivas no setor, quitando dívidas, renovando seu plantel reprodutivo, atualizando a manutenção das granjas e incorporando novas tecnologias
que proporcionem maior produtividade e sustentabilidade aos sistemas de produção”, diz Lopes.
O crescimento indiscriminado de planteis com foco
unicamente nas exportações, alertam Lopes e Folador,
pode ser uma armadilha mais adiante, quando o mercado internacional se reacomodar. E vale destacar
que o mercado interno ainda representa em torno de
80% do consumo da carne suína brasileira. Isso mesmo com a retomada de compras pelo mercado russo.
De acordo com dados da ABCS, a Rússia retomou as
importações após longo período de embargo, mas em
patamares muito inferiores aos de 2017, por exemplo,
quando ainda era o principal destino da carne suína
brasileira.
Historicamente, até o ano de 2017, a Rússia era o
principal destino da carne suína nacional, e chegou a
responder por cerca de 40% dos embarques, segundo

Lopes, com volumes ao redor de 250 mil toneladas anuais. O embargo ocorreu de dezembro de 2017 e perdurou até novembro do ano passado. “A autossuficiência
russa para produção de suínos, porém, já é evidente,
visto que nos primeiros sete meses deste ano embarcamos pouco mais de 27 mil toneladas, sendo que a soma
dos meses de junho e julho não chega a 3 mil toneladas”, explica o executivo.
Ou seja, o antigo e principal parceiro está de volta
às compras, mas agora é um mercado cada vez mais
limitado, com o qual não se pode contar para destinar
volumes consideráveis, alerta Lopes, embora o preço
oferecido seja relativamente bom. Em relação aos valores pagos pelos chineses e aos volumes que devem ser
demandados, avalia Folador, da Acsurs, existem diferentes projeções. As elevadas compras do ano passado
teriam trazido certo alívio aos estoques chineses, que
agora, sem pressa, podem negociar preços melhores.
“E os chineses, como se sabe, têm um histórico
antigo de serem bons negociadores. Pelo que tenho
conversado com a indústria e exportadores, os preços
de compra baixaram. Já não são mais os bons preços que registramos em maio. Houve redução”, alerta
Folador.

Mercado chinês
A queda também ocorre porque a redução do plantel na China e a inflação nos preços do mercado local

PESTE SUÍNA
Com a crise sanitária chinesa,
aumentaram em 34% as
exportações de carne suína
para a China, em julho
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levaram os chineses justamente a reduzir o consumo.
E com os bons estoques feitos, o país alcançou cerca tranquilidade. Parte dos chineses migrou seu consumo para outras proteínas animais, como bovina e
aves. Mas, obviamente que o impacto da Peste Suína
Africana na Ásia, ainda descontrolada e aliada à guerra comercial da China com os Estados Unidos (um
grande fornecedor do produto) é uma grande oportunidade para a suinocultura brasileira. Já no mercado doméstico, o consumo enfrenta o desafio da crise
econômica profunda, diz Lopes, com desemprego,
endividamento e baixo poder aquisitivo, além a concorrência com outras carnes, se mantendo com preços
estáveis ou em queda.
“Isto fez com que ocorresse um recuo nos preços.
Acredita-se que, agora, os valores de mercado devam
ficar mais estáveis, num patamar que mantém a carne suína competitiva no varejo e ainda proporcione
margens positivas ao produtor”, estima o presidente
da ABCS.
De acordo com a Emater, no início de agosto de
2018 o preço médio do quilo do suíno vivo no Rio
Grande do Sul foi de R$ 3,21, ante R$ 3,63 na primeira semana de agosto deste ano, uma alta de 13%.
Mas, em alguns casos, ressalta Folador, o preço pago
ao produtor chegou a R$ 4,31. Com o passar do tem-

44 | PRESS AGROBUSINESS

po, informa o presidente da Acsurs, houve recuo e os
preços voltaram a ficar estabilizados. “O mercado foi
testando a alta, até onde se pagava, e recuou, mas a
tendência é que nos próximos meses, a partir de setembro, volte a reagir e estabilizar um pouco acima do
que está hoje. Isso é comum especialmente também
com a chegada das festas de final de ano”, lembra o
presidente da entidade.
Com isso, a avaliação geral é de que o produtor está
tendo uma boa margem dentro do contexto da agricultura e da pecuária e poderá usar os recursos de hoje
para colocar em dia as contas que acumulou até o
ano passado, com a retração das venda para a Rússia
e a crise no Brasil. Os recursos que agora entram, na
maior parte dos casos, é um dinheiro que está sendo
utilizado para colocar em ordem os caixas e finanças
das granjas, diz o presidente da Acsurs. “O produtor
agora se reestabiliza economicamente das perdas de
2018”, resume o presidente da associação gaúcha.
Se a tendência no mercado interno é de estabilidade,
nas exportações o movimento ainda deve ser de alta,
estima a Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA). Embora 0,4% menor que o total embarcado
no mesmo período de 2018 (com 68,2 mil toneladas),
o saldo das exportações em julho foi o maior registrado em 2019. “O preço médio das exportações segue

Brasil, a China importou 23,7 mil toneladas em julho,
saldo 34% superior ao registrado no mesmo período
do ano passado. Na América do Sul, os destaques
foram o Chile, com 5,4 mil toneladas importadas
no mês (+95%) e o Uruguai, com 3,8 mil toneladas
(+18%).

Insumos subiram, mas
ainda não são uma ameaça

em ascensão. Em janeiro, estava em US$ 1,886 por
tonelada. Em julho, chegou a US$ 2,179 por tonelada, maior patamar registrado nos últimos 12 meses”,
analisa Francisco Turra, presidente da ABPA.
Turra destaca que, livre da Peste Suína Africana e
com bom status sanitário, o Brasil se fortalece ainda mais no mercado internacional e é hoje o quarto maior exportador de carne suína do mundo. Em
2018, foram 643 mil toneladas exportadas para 70 países. Este ano, a expectativa é de superar as 700 mil
toneladas no ciclo de 12 meses de exportação. A carne suína é a terceira mais consumida no Brasil, com
cerca de 15 quilos per capita/ano.
“As conquistas obtidas na suinocultura brasileira
também impulsionaram essa mudança na percepção
do brasileiro”, ressalta Turra.

O balanço das vendas
para o exterior
Em balanço divulgado no início de agosto, a ABPA
informou que as exportações de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados), alcançaram 67,9 mil toneladas. Em receita, as
vendas foram de US$ 148 milhões, o melhor desempenho dos últimos 23 meses).
O resultado foi uma alta de 24,1% acima do obtido
no mesmo período do ano passado, com US$ 119,2
milhões. No acumulado do ano, as exportações de
carne suína alcançaram 414,5 mil toneladas, volume
19,62% maior que as 346,5 mil toneladas embarcadas
entre janeiro e julho de 2018. Em receita, a elevação
é de 23,5%, com US$ 847,7 milhões obtidos nos sete
primeiros meses de 2019, contra US$ 686,5 milhões
no mesmo período de 2018.
Destino de 35% das exportações de carne suína do

Apesar da demanda maior por insumos e da quebra
da safra norte-americana, que ajuda a elevar as cotações, os preços do milho e do farelo de soja usados
na alimentação dos animais não tem sido um ameaça. Ainda que o milho tenha começando o ano com
alta nas cotações, em parte pelos problemas na safra
norte-americana, a boa safra brasileira e a segunda
safra colhida no Mato Grosso, no Centro-Oeste e no
Paraná estabilizaram os preços, segundo o presidente
da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande
do Sul (Acsurs), Valdecir Folador
“Desde o início do ano até agora, o milho oscilou
de R$ 31 a R$ 32 reais a saca para em torno de R$ 35
a R$ 36, mas é um movimento natural do período que
deve recuar um pouco”, opina Folador.
Para o presidente da Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, para os
próximos dois anos a expectativa é de uma fase de estabilidade, com preço de venda do suíno que permita
margens positivas ao produtor. Porém, o suinocultor
precisa ficar atento ao mercado de grãos, bastante influenciado pelo comercio internacional.
“É preciso operar de forma estratégica na compra
de insumos que têm grande peso no custo de produção”, recomenda Lopes.

Valdecir
Folador
Presidente
da ACSURS

Marcelo
Lopes
Presidente
da ABCS
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China puxa alta nas
exportações de frango

N

ão é apenas para a carne suína (cujos embarques para o exterior só têm aumentado,
graças à demanda chinesa) que o ano de
2019 promete terminar bem. As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 2,433
milhões de toneladas entre janeiro de julho deste ano,
de acordo com a Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA).
O volume é 5,8% superior ao verificado no mesmo
período de 2018, quando foram embarcadas 2,3 milhões de toneladas. Com este desempenho, as vendas
de carne de frango acumulam alta de 10,8% em 2019,
com receita total de US$ 4,072 bilhões. Ano passado,
os embarques geraram US$ 3,675 bilhões no mesmo
período.
Considerando apenas o mês de julho, último disponível, os embarques de carne de frango chegaram a
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387,6 mil toneladas. O saldo é 16,4% inferior às 463,5
mil toneladas registradas em julho de 2018. “A média
das exportações em volume e receita de 2019 supera
o desempenho geral do ano anterior, o que é um indicativo positivo para o saldo final do ano”, analisa
Francisco Turra, presidente da ABPA.
O saldo cambial de julho de 2019, com US$ 665,6
milhões, foi 6,4% menor que o registrado no mesmo
período do ano anterior, com US$ US$ 710,9 milhões.
Apesar disso, o cenário é positivo. “O mercado internacional está aquecido, e os preços estão em alta.
Novamente registramos valores médios acima de US$
1,7 mil dólares por tonelada”, detalha Ricardo Santin,
diretor-executivo da ABPA.
Principal destino das exportações de carne de frango neste ano, a China importou em julho 52,7 mil toneladas, volume 15% superior ao embarcado no mesmo período do ano passado. No acumulado dos sete

Setor quer
aumentar
mercados para a
proteína brasileira

primeiros meses de 2019, os chineses aumentaram as
compras de carne de frango em 23%, com um total
de 258 mil toneladas.
Um dos motivos da alta é o surto de peste suína
que atinge o país e obriga a China a buscar outras
proteínas para suprir a demanda por carne. Deste
modo, as exportações para a China estão conseguindo absorver parte da carne de frango que deixou de
ser vendida para a Arábia Saudita e União Europeia,
dois dos maiores importadores e que impuseram restrições ao Brasil.
Em janeiro deste ano, citando questões sanitárias, a
Arábia Saudita desabilitou cinco frigoríficos que forneciam carne de frango para o país árabe. O embargo
ainda está mantido e resultou numa redução de 40%
do volume anual comprado pela Arábia Saudita. Já a
União Europeia suspendeu, em maio do ano passado, a autorização que 20 unidades de abate de frango
tinham para vender para o bloco europeu. Dessas,
12 são da gigante BRF, dona das marcas Sadia e
Perdigão.
No balanço final de 2019, caso os números sigam
nesse ritmo, a perspectiva é de que a China assuma
o ranking dos maiores compradores de carne de aves
do Brasil. Também outros países, como Índia e Egito,
estão aumentando as importações e devem favorecer
a balança comercial de carne de frango brasileira neste ano.
Para o Ministério da Agricultura, a expectativa é
fechar 2019 com 4,1 milhões de toneladas de carne
de frango exportadas, alta de quase 10% sobre as 3,8
milhões de toneladas comercializadas ano passado.

Convênio assinado em julho
entre a Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA) e a
Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (ApexBrasil) busca promover a exportações de carnes, ovos e material genético de aves, além de suínos.
O novo projeto vigorará até 2021
e apoiará as ações de promoção
de imagem e novos negócios para
duas cadeias produtivas – frango e
suíno - que exportam mais de US$
8,5 bilhões anualmente, além das marcas setoriais
Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Pork e
Brazilian Breeders.
Por meio dos Projetos Setoriais, a ABPA e a ApexBrasil viabilizam a participação de agroindústrias de
diversos portes nas maiores feiras internacionais do
setor de alimentos, realizam ações de fortalecimento
da imagem setorial e realizam estudos voltados para
a inteligência comercial da avicultura e da suinocultura nacionais.
Os projetos valorizam atributos destes setores produtivos – como a qualidade, o status sanitário e a
sustentabilidade da produção – e valorizam as marcas. Mais de 55 empresas participam das ações atualmente.
Conforme a ABPA, o suporte da Apex-Brasil, feito
por meio de estratégia comercial e viabilização de
ações de promoção comercial, é chave para que o
setor amplie sua participação nos negócios internacionais, gerando empregos e divisas para o País.

Ricardo Santin
DiretorExecutivo
da ABPA
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Um semestre para recuperar
as vendas e crescer
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A

de máquinas agrícolas, segundo Diogo Melnick, gepós enfrentar o represamento de parte dos
negócios nos primeiros meses deste ano com
rente de marketing comercial da fabricante. “A expeco fim precoce dos recursos do Moderfrota,
tativa da Case IH é boa, com mercado igual ou leveo setor de máquinas agrícolas espera fechar 2019 com
mente superior ao do ano passado. Para o fechamento
crescimento. A alta que irá levar o setor a registrar
do ano, estamos alinhados com a Anfavea, com a pronúmeros positivos deve vir dos meses finais deste ano
jeção de fecharmos o ano com um aumento”, informa
– a comercialização de máquinas agrícolas caiu 3,4%
Melnick.
entre janeiro e julho de 2019 ante o mesmo período
No segundo trimestre, avalia o executivo, a espera
de 2018, de acordo com a Associação Nacional dos
pelo anúncio do Moderfrota impactou um pouco a deFabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
manda por máquinas, mas a expectativa é de que, com
Para o fechamento do ano, a projeção do presidente
o crédito liberado, as vendas reprimidas neste período
da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
sejam concretizadas no segundo semestre. “Em linhas
Equipamentos (Abimaq), João Carlos Marchesan, é
gerais, a safra é boa e os produtores estão em busca
de que a indústria encerrará 2019 com vendas para
de novas máquinas”, ressalta o representante da Case
o agronegócio com elevação média de 7%. A alta se
IH.
deve ao retorno da verba do programa federal, que foi
Eduardo Kerbauy Luís, diretor de Mercado Brasil
recebido com entusiasmo pelo mercado, mas também
da New Holland Agriculture, o mercado está em recom reserva pelo valor. A Anfavea, por exemplo, avacuperação e favorável ao crescimento. Luís afirma que
a New Holland Agriculture cresceu em praticamente
lia que o Moderfrota, principal linha de crédito para
todos os segmentos em que atua e que os produtores
a compra de máquinas agrícolas do País, precisaria
ainda estão investindo. A projeção da fabricante é de
de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões adicionais aos R$ 9,9
um aumento de 5% nas vendas, em compasso com o
bilhões divulgados. Em 2018 foram R$ 8,9 bilhões,
setor.
muito aquém do necessário, segundo empresários. No
“Aumentamos a nossa rede de concessionárias no
atual Plano-Safra, os juros aumentaram 1%, ficando
período, são mais de 220 pontos de vendas em todas
entre 8,5% e 10,50%.
as regiões do Brasil. Estamos presentes em todos os tiApesar desse cenário, do índice de endividamento
elevado e de majoração das taxas de juros do prograpos de cultura e em produtores de diversos tamanhos.
Os resultados do ano passado foram melhores do que
ma (e do Plano Safra como um todo), o executivo da
em 2017. E acreditamos que em 2019 não será difeAbimaq acredita que, para este segundo semestre, os
desembolsos do Moderfrota apresentarão resultados
rente”, destaca o diretor de mercado da New Holland.
acima dos observados em 2018. Marchesan, porém,
No momento, segundo o executivo, a preocupação
admite que é complexo analisar o impacto de majoraé a mesma já manifestada pela Afavea e Abimaq, de
que os recursos das linhas de crédito do Moderfrota
ção no setor, onde se tem condições e prazos distintos
terminem antes da hora, como aconteceu no último
em cada operação.
Plano Safra. “O governo precisa se preparar com an“Mas o aumento de 1 ponto percentual para empresas com faturamento de até R$ 90 milhões irá comtecedência para que isso não aconteça. Estimativas
apontam para uma suplementação de R$ 3 bilhões a
primir ainda mais as margens, em um setor que já
atua com margens incompatíveis com o
retorno do capital e, muitas vezes, margens negativas se for levando em conta
que a taxa Selic vai baixar ainda mais,
podendo chegar a 5% no fim do ano”,
ressalta Marchesan.
Além da majoração das taxas de juros
para esse ano, houve também a redução
na participação do BNDES nas operações, de 90% para 85% uma queda significativa que eleva o custo ainda mais ao
Jak Torreta
EduardoLuís
João Carlos
tomador, pondera o executivo.
Diretor de Diretor de Mercado Marchesan
As expectativas de Marchesan de alta
Operações
da New Holland
Presidente
de 7% nos negócios do setor estão afinaAgriculture
da
Abimaq
da
Mahindra
das com a projeção feita pela Case IH,
de aumento entre 5% e 10% nas vendas
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R$ 4 bilhões para atender à demanda aquecida”, alerta Luís.
Para Jak Torreta Jr., diretor geral de operações da
Mahindra do Brasil, a Expointer dará à fabricante
indiana uma boa mostra da intenção de compra dos
agricultores para o restante do ano. Além da carência
de recursos no Moderfrota, lista o executivo, também
faltou verba no programas Mais Alimentos no primeiro semestre, o que poderão influenciar os demais
resultados de todo o ano. A indiana, porém, vive um
momento diferenciado, diz Torreta Jr.
“Estimamos que, de agosto a dezembro, a recuperação deverá ocorrer, mas a indústria total não deverá fechar o ano com mais de 5% sobre 2018. Para a
Mahindra, o crescimento em relação ao ano anterior
já está acima dos 50%, mas principalmente por ser

ainda uma marca nova, que vem sendo muito bem
avaliada e validada pelo brasileiro”, comemora o executivo.
Também otimista para ano está a fabricante sul-coreana de tratores LS Tractor. A empresa avalia que
deve manter o fluxo de crescimento, principalmente
com a manutenção da sua política de expansão para
novos mercados internos e externos e projeta um crescimento de 10% acima do que foi realizado em 2018.
Olhando para os recursos ofertados no atual Plano
Safra, Astor Kilpp, gerente de marketing e produto da
LS Tractor diz ser otimista.
“Podemos afirmar que o orçamento 2019/2020 está
ajustado com a presente demanda e, se for totalmente utilizado,significa que venderemos mais tratores”,
estima Kilpp.

ALGUNS DOS PRINCIPAIS LANÇAMENTOS DO ANO
Case IH aposta
na velocidade
do Puma
A Case IH tem entre os
destaques do ano o trator
Puma FPS MY, com fluxo
hidráulico de 180l/min, 20%
maior do que o modelo anterior, que permite ao produtor
trabalhar com plantadeiras e
implementos maiores, com
mais velocidade em manobras. O trator conta com 12
luzes de LED, sendo divididas entre a parte dianteira
e traseira do equipamento.
Essa novidade proporciona
operações noturnas, aumentando a janela de trabalho.
Outro ponto importante do
Puma é a barra de tração categoria 3, que gera mais capacidade de carga no engate
de implementados grandes,
proporcionando mais versatilidade aos serviços pesados.
O eixo dianteiro da máquina
e a barra direção também receberam reforços.
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New Holland investe no
segmento da fruticultura

A New Holland Agriculture, marca da CNH Industrial, está lançando
os tratores TK4.80N (75 cv) e TK4.100M (100 cv). Os tratores de esteira, na faixa de potência abaixo de 100 cv, contam alta tecnologia e em
dimensões reduzidas de largura total mínima, comprimento e distância
entre eixos. O conjunto de esteiras standard para ambos os modelos é a
metálica e o modelo TK4.80N oferece como opcional a esteira da borracha SmartTraxTM intercambiável. Os dois modelos são indicados para
fruticultura, especialmente, e por isso no Rio Grande do Sul, maior produtor brasileiro de uvas.

Massey Ferguson
investe em tecnologia
dobrável e brasileira
Entre os lançamentos da Massey Ferguson
no ano, e apresentados também Expointer,
se sobressaem as plantadeiras dobráveis
Momentum. O equipamento é o primeiro projeto global da AGCO desenvolvido 100% no
Brasil, oferecendo maior versatilidade para
transporte e agilidade ao agricultor. O implemento, a partir de 2020 será exportada pela
AGCO América do Sul para os EUA e países
europeus. Entre as maiores de sua categoria,
a Momentum tem versões de 24, 30 e 40 linhas com largura de trabalho de 10,2 metros,
13,5 metros e 18 metros, respectivamente, no
espaçamento de 45 cm e caixa de armazenamento de 5.130 litros de sementes. Por outro
lado, dobrada, a plantadeira fica com 3,6 metros, menor largura de transporte da categoria,
sem a necessidade de desmontagem de qualquer componente para tal e podendo passar
por porteiras e pontes com facilidade sendo
puxada pelo trator. A máquina também pode
ser transportada em caminhões prancha se forem removidos dois rodados e duas linhas de
plantio do suporte central da máquina. Assim,
ficará com 3 metros de largura sem a necessidade do uso de batedores para transporte, o
que reduz os custos da operação.

Mahindra aposta em trator
já consagrado fora do Brasil
A gigante indiana está dando especial atenção neste
ano para o modelo 2025. A expectativa é que até o
final de 2019 mais de 100 unidades já estejam comercializadas no mercado nacional. Em outros mercados
como a Índia, México, Austrália e Nepal, o novo trator ganhou destaque no setor em apenas 2 anos do
lançamento, com mais de 10mil unidades comercializadas. Um das credencias do modelo, de 25cv, é a
conquista do Prêmio Afubra/Nimeq de Inovação
Tecnológica em Máquinas Agrícolas para Agricultura
Familiar. O 2025 é subcompacto e indicado para trabalhos em estufas, ruas estreitas ou em canteiros de
até 80 cm, onde o espaço de manobra é limitado. O
modelo é projetado para suportar aplicações severas,
atendendo perfeitamente às necessidades dos produtores de hortifrutigranjeiros, uva e fumo.
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LS Tractor oferece
diferentes aplicações
com economia
John Deere busca
diferenciação pela
alta tecnologia
A Plantadeira DB ExactEmerge, da John Deere, está
sendo apresentada pela empresa como a mais rápida
da categoria, com grande precisão mesmo plantando
com velocidade de até 16 km/h. O produto conta também com uma ferramenta que evita o sobreplantio de
sementes, por meio do desligamento individual linha
a linha, reduzido custos desnecessários ao produtor. O
sistema permite aumento na eficiência de campo, eliminando gastos extras com insumos, otimizando a capacidade de colheita, entre outros benefícios.
A multinacional também investe na Expointer como
vitrine da Série M4000 de pulverizadores, que conta
com sistema inteligente de pontas que permite precisão
inédita na aplicação de defensivos agrícolas em todas
as condições, um diferencial para o Estado, onde vem
ocorrendo muitos problemas com a deriva de produtos,
especialmente o 2,4-D.
No segmento de colheitadeiras as principais novidades do ano estão na Série 700 de colheitadeiras, como
na S760, destacada no estande da Expointer. Seguindo
a fabricante, a séria é primeira do mercado nacional totalmente automatizada, com duas câmeras inteligentes
que fazem imagens a cada dois segundos para a leitura
da passagem do grão e realizam ajustes automáticos na
máquina a cada três minutos e opera adaptando-se a
terreno em aclive ou declive, reduzido perdas.

Valtra busca diferencial
com operação mais
segura e automatiza
A Valtra tem como uma das estrelas da marca em
2019 a Linha BH, com forte presença no segmento da cana, agora com o BH214 HiTech e BH224.
Dando seguimento aos lançamentos de 2018, como
a Linha HiTech, também da Geração 4 dessa família e cinco opções de motorização. Como o BH214
HiTech e BH224 HiTech a Valtra amplia a potência
combinada com transmissão que proporciona troca
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O trator mais vendido da marca sul-coreana, o modelo U60 aposta em itens além de potência e outras
características de força, mas também no baixo nível
de ruído e de vibração para melhorar a ergonomia
e o conforto para o operador. A tecnologia Power
Shuttle, item normalmente disponível no mercado
em tratores de maior potência, segundo a empresa, é
um componente do U60 que traz ganhos em agilidade nas operações, versatilidade em aplicações e principalmente economia de combustível. “Em diversas
atividades do dia o trator precisa se movimentar para
frente e para traz repetidas vezes. Normalmente o
operador tem que usar a embreagem para esta ação.
O Power Shuttle dispensa o uso da embreagem eliminando o desgaste do operador e reduzindo o custo de
manutenção, explica o gerente de marketing e produto, Astor Kilpp.
“Parece um item simples, mas depois de várias horas de trabalho, isto realmente tem uma importância
enorme no final do dia e nas contas do final do mês”,
assinala.

automática dentro dos grupos, com 18 velocidades
para frente e 18 para trás. Outro destaque é o reversor eletro-hidráulico que permite que as direções
de condução sejam alteradas usando uma alavanca,
sem necessidade de acionamento da embreagem.
Isso permite que a transição seja feita de forma suave e rápida. Outro recurso da série permite a troca de marchas de forma automática acordo com a
carga exercida durante a operação ou efetua a troca de acordo com parâmetros de rotação do motor,
pré-determinados pelo operador. Assim, diz a fabricante, a operação da máquina é mais segura e com
maior desempenho.

COOPERATIVAS

Cooperativas do agronegócio
faturaram R$ 31,7 bilhões em 2018

N

ão tem crise quando o tema é cooperativismo. Balanço divulgado em julho pela
Organização das Cooperativas do Estado
do Rio Grande do Sul (Ocergs) mostra que, ano passado, o setor faturou R$ 48,2 bilhões no Rio Grande
do Sul, incremento de 12,13% em relação ao período
anterior.
“Nos últimos quatro anos, nossas cooperativas registraram crescimento no faturamento na ordem de
54,63%, uma média de 11,60% ao ano, que justifica
a força do movimento cooperativo gaúcho e o esforço
de 2,9 milhões de associados”, destaca o presidente
do Sistema Ocergs- Sescoop/RS, Vergilio Perius.
As 437 cooperativas dos 13 ramos de atividades econômicas geraram 63,8 mil empregos diretos. Desses,

54 | PRESS AGROBUSINESS

90,7% concentram-se nos ramos Agropecuário, Saúde
e Crédito. A eficiência econômica das cooperativas
gaúchas também se evidencia através do crescimento
de 18,49% nas sobras apuradas, atingindo o valor de
R$ 2,1 bilhões.
As cooperativas agropecuárias formam hoje o segmento economicamente mais forte do segmento no
Estado. As 128 cooperativas congregam 350,2 mil
produtores associados e emprega diretamente 36,6
mil trabalhadores. O ramo Agropecuário registrou
um faturamento de R$ 31,7 bilhões em 2018, representando um aumento de 19,22% em relação ao período anterior.
Nas sobras apuradas, o crescimento foi de 45,6%,
com um total de R$ 546,9 milhões. Atualmente, 62

FORÇA
As cooperativas agropecuárias
formam hoje o segmento
economicamente mais forte
do Estado, com um faturamento
de R$ 31,7 bilhões em 2018,
representando um aumento
de 19,22% em relação
ao período anterior

cooperativas do Rio Grande do
Sul possuem planta agroindustrial, onde processam a matéria-prima e agregam valor em
mais de 131 produtos diferentes. São destaques, por exemplo,
Languiru, CCGL, Santa Clara,
Dália Alimentos e Cotrijal.
Outro segmento importante, o
Crédito, teve ganhos de R$ 7,6 bilhões em 2018 e R$ 1,3 bilhão em
sobras. Na captação de recursos,
o crescimento de 24% dos depósitos a prazo no período de 2016 a
2018 demonstra a confiança dos

associados no sistema cooperativista, ampliando a credibilidade
do Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo.
O ramo Saúde registrou um
faturamento de R$ 6,8 bilhões,
o que representa um crescimento de 5,7% em relação a 2017.
Segundo a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), dos
quase 3,4 milhões de beneficiários de planos de saúde do Rio
Grande do Sul, 1,8 milhão são
de cooperativas. Em relação à
cobertura, as cooperativas deste
ramo estão presentes em todos
os municípios do Rio Grande do
Sul.

No Brasil, setor
lidera geração
de empregos
Cerca de 50 milhões de brasileiros têm no cooperativismo,
seja direta ou indiretamente, uma
fonte de trabalho e de renda. Os
dados são da Organização das
Cooperativas do Brasil (OCB) e

inclui os associados, suas famílias
e a comunidade de atuação da cooperativa.
O modelo de negócio cooperativo contribui para o desenvolvimento econômico, social e
sustentável do Brasil. A variação
histórica dos últimos quatro anos
(2014-2018) aponta um percentual de 17,8% de crescimento na geração de empregos, comprovando
a relevância e resistência do setor
no mercado.
O ramo Agropecuário tem 1,1
milhão de cooperados no Brasil
e reúne 209 mil empregados. O
ramo Crédito tem 9,8 milhões de
associados e 67 mil colaboradores. O terceiro maior contingente
está no ramo Saúde: são 207 mil
cooperados em todo o Brasil e
108 mil empregados.
As cooperativas também têm
um papel importante no comércio exterior. Conforme os dados
da OCB, o Rio Grande do Sul
lidera no número de cooperativas internacionalizadas – 22 no
Estado. A seguir, vêm Paraná (20
cooperativas), São Paulo e Minas
Gerais (16) e Santa Catarina (14).
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EXTENSÃO RURAL

Menos de 20% das propriedades
recebem assistência rural

D

os 5 milhões de estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil, apenas 19,9%
deles recebem algum tipo de assistência
técnica. Os dados constam do mais recente Censo
Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A diferença regional também é grande. A assistência alcança 48,6% das propriedades rurais do Sul
do Brasil – no Nordeste, o índice é de 7,5%. Entre
as unidades da federação, os maiores percentuais de
atendimento estão no Distrito Federal (82,5%), Santa
Catarina (55,2%), Rio Grande do Sul (51,8%), Paraná
(46%) e São Paulo (42,1%).
Conforme o pesquisador Alfredo Luiz, da Embrapa
Meio Ambiente, os dados são preocupantes. Na bovinocultura, por exemplo, a taxa de assistência técnica
também é baixa em todas as regiões brasileiras. “São
Paulo tem o oitavo maior rebanho do país. Apesar de
concentrar grande parte da agroindústria nacional e
abrigar importantes universidades e centros de pesquisa agropecuária, menos da metade dos produtores paulistas recebe assistência técnica e, entre eles, a
maior parte diz seguir orientação própria”, explica.

Ele salienta que, para uma agricultura qualificada
e com menor emissão de carbono, por exemplo, é essencial que as informações cheguem aos produtores
rurais. “Isso só será possível se houverem canais eficientes de comunicação para que as orientações técnicas necessárias alcancem os usuários finais”, avisa.
No Rio Grande do Sul, fica a cargo da Emater-RS
disseminar, pelo interior gaúcho, a extensão técnica
e rural. Ano passado, a instituição atuou em 493 dos
497 municípios gaúchos, atingindo 232,5 mil famílias. Quando se analisa apenas as ações com foco na
agricultura familiar, a Emater alcançou 59% dos pequenos produtores rurais do Estado.
As ações em conservação do solo e da água, com
foco na gestão sustentável dos recursos naturais, também têm chegado à agricultura familiar. Conforme
informações da Emater, a instituição apresenta tecnologias em manejo e conservação do solo e emprego de
práticas agrícolas adequadas aos sistemas de cultivo,
de forma a evitar problemas como a baixa cobertura
dos solos e a redução da infiltração. Neste quesito,
cerca de 42 mil famílias foram beneficiadas ano passado apenas no Rio Grande do Sul.

ASSISTÊNCIA
Cerca de 52% das propriedades rurais
do RS recebem assistência técnica. No
Brasil, a média é de apenas 20%
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APICULTURA

RS lidera a
produção
nacional de mel

O

Rio Grande do Sul é o maior produtor de
mel do Brasil, com média de 11 mil toneladas ao ano. O setor congrega 37 mil produtores que cuidam de 488 mil colmeias. O Estado também
é o maior consumidor de mel do País, com consumo
per capita de 120 gramas por ano.
A Câmara Setorial da Apicultura da Secretaria
Estadual da Agricultura pretende elaborar ações de
promoção e divulgação de diferentes tipos de méis produzidos no Estado (laranjeira, uva do japão e eucalipto,
entre outros) para aumentar o consumo.
Outras ações incluem a inserção do produto na merenda escolar da rede pública estadual e campanhas
promocionais e educativas que demonstrem aos consumidores os benefícios do mel para a saúde, além de estímulo à sua utilização na elaboração de alimentos como
bolos, pães e biscoitos, e em pratos da alta gastronomia.
Na produção, o agricultor deve ter cuidados para incrementar o negócio. A apicultura exige diversos pro-

cedimentos de higiene e sanidade relativos ao manejo
e instalações. Segundo informações do Sebrae-RS,
é recomendado que o apicultor inicie sua produção
com 3 ou 4 colmeias. Dessa forma, é possível se familiarizar mais com as abelhas e entender como fazer
um manejo adequado.
A profissionalização também tem sido maior.
Estudo de viabilidade econômica desenvolvido pelo
Sebrae sobre a apicultura demonstra que existem
três tipos de classificação para apicultores: básico,
intermediário e avançado. O básico produz até 50
colmeias, mas inicia com aproximadamente 20. Em
geral, utiliza mão de obra familiar e vê a prática como
uma renda secundária.
O intermediário possui de 200 a 300 colmeias, procura vender mel em atacado e utiliza mão-de-obra
própria, mas nas épocas de alta demanda contrata
diaristas. Como a produção exige pouca infraestrutura, os custos gerais ainda se mantém menores. Já o
avançado possui acima de 300 colmeias – em média,
mil colmeias. Contrata funcionários e tem uma estrutura mais completa, com caminhões e máquinas que
auxiliam nas rotinas.
E o mercado pede mais do que o puro mel. Produtos
secundários também têm ganhado visibilidade, deixando o produtor menos dependente da produção de
mel e incrementando a produtividade da propriedade.
Itens como geleia real, própolis e cera encontram saída nas indústrias de laticínios, cosméticos, panificação e farmacêutica.
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MIX

Milho com boa perspectiva
Quem plantou milho, nesta safra, tem motivos para comemorar.
De acordo com o IBGE, das 236 milhões de toneladas de grãos,
o milho irá representar 95,3 milhões de toneladas, uma alta de
17,1% em relação ao volume do ciclo anterior. Por outro lado, a
soja deve chegar a 112,5 milhões de toneladas, o que representa
uma queda de 4,5%. Motivos são a falta de chuva e excesso de
calor em Mato Grosso do Sul e no Paraná, o que prejudicou a
oleaginosa.

Cevada
A área dedicada ao cultivo na cevada no Rio
Grande do Sul, neste inverno, cresceu 1,44%,
chegando a 42,4 mil hectares, de acordo com
a Emater. A estimativa é de colher 87,9 mil
toneladas do cereal, bastante utilizado na
produção de cerveja. O Rio Grande do Sul
é o segundo maior produtor de cevada, atrás
do Paraná, que colheu 218 mil toneladas na
última safra.

Cooperativismo e leite
Criado pela Cooperativa Languiru em março deste
ano, o Programa Mais Leite já distribuiu R$ 585 mil
em bônus entre os associados. O objetivo é incrementar a produção de leite. Sempre tomando por base
a produção do mês anterior, o excedente representa
bônus de R$ 0,25 por litro. Os valores podem ser utilizados até dezembro deste ano em qualquer unidade
da cooperativa (supermercados, lojas Agrocenter, fábrica de rações e postos de combustíveis).

Mais carne

A consultoria Fitch Solutions estima que o gasto per capita do brasileiro com carnes irá subir, em média, 8% ao ano até 2023. Neste
ano, o valor per capita por pessoa será de R$ 1.421,00 – em 2023,
pode chegar a R$ 1.906,00. Cerca de 48% do gasto com proteína
animal neste ano irá para a carne bovina, seguido da carne de frango, com 26%, e da carne suína, com 4%. A perspectiva, de acordo
com a Fitch, depende de uma melhora na renda das famílias.
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Vendas de soja
No primeiro semestre de 2019, o Brasil exportou 56,4 milhões de toneladas de soja
em grão, farelo e óleo, 1,8% acima do verificado no mesmo período do ano anterior.
A receita obtida com as vendas externas do
complexo nos seis primeiros meses de 2019
somou US$ 20,27 bilhões, 9% menos do que
de janeiro a junho de 2018. A soja em grão
respondeu pela maior parte do volume, com
47,3 milhões de toneladas. Depois vêm o farelo (8,5 milhões de toneladas) e o óleo de
soja (654 mil toneladas).

