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Apesar dos temores iniciais, a pande-
mia de covid-19 trouxe poucos impactos 
negativos às exportações de frutas do 
brasil. Em volume, todas as principais 
frutas exportadas superaram os envios 
médios dos últimos cinco anos – e a 
maioria, inclusive, registra performance 
superior à observada em 2019, que já 
havia sido considerado um bom ano. 
Página 2.

A Câmara Setorial do Trigo avaliou 
a safra do grão em São Paulo, durante 
reunião virtual no último dia 12. o 
volume de produção está 15% menor 
no estado, com 260 mil toneladas. A 
expectativa era de atingir pelo menos 
300 mil toneladas. Página 3. 
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Embora a China possa não cum-
prir a meta do primeiro ano 
do acordo comercial de “fase 
um”, está comprando enormes 
quantidades de alimentos, agri-

cultura e frutos do mar dos EUA que podem 
totalizar US $ 31 bilhões em 12 meses, disse 
o economista do estado de iowa Wendong 
Zhang em uma conferência agrícola no dia 
11. nem Zhang nem o professor do estado 
de ohio, ian Sheldon, disseram esperar que 
o governo biden reduza as tarifas dos EUA 
sobre a China no curto prazo. 

o acordo de “fase um”, assinado em me-
ados de janeiro, obrigou a China a importar 
US$ 36,6 bilhões em alimentos e produtos 
agrícolas dos EUA este ano. As remessas 
totalizaram US$ 12,9 bilhões desde o início 
deste ano até setembro, de acordo com o “ 
rastreador de fase um “ do Peterson institute 
for international Economics . A China foi 
um grande e frequente comprador de soja 
e carne de porco no final do verão e início 
do outono, então havia alguma esperança 
no Cinturão Agrícola de se aproximar da 
meta original. 

Falando em uma conferência agrícola pa-
trocinada pela ohio State University, Zhang 
disse: “os dois países estão tentando fazer 

isso funcionar”. Se as importações forem con-
tadas desde que o acordo comercial entrou 
em vigor em meados de fevereiro, “o que 
estamos prevendo é que a China comprará 
US $ 31 bilhões” nos próximos 12 meses, 
disse ele. A previsão incluía $ 11 bilhões 
em soja, $ 2,7 bilhões em carne suína, $ 1,8 
bilhão em algodão e $ 1,5 bilhão em milho. 

Zhang e dois associados do Centro de 
desenvolvimento rural e Agrícola do Esta-

do de iowa   disseram que já na sexta-feira, 
eles postariam um resumo de políticas de 
34 páginas, explicando sua estimativa, na 
internet. A previsão deles é baseada nos 
fluxos sazonais das principais commodities 
dos EUA para a China. A soja é embarcada 
principalmente durante o outono e inverno, 
de modo que nos próximos meses podem 
ocorrer grandes aumentos nos totais de 
importação. 

O acordo de “fase um”, assinado em meados de janeiro, obrigou a China a 
importar US$ 36,6 bilhões em alimentos e produtos agrícolas

China a Caminho dE us$ 31 
bi Em importaçõEs dos Eua
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Toda a premissa e ideia geral da 
essência desta lucrativa explora-
ção de novas receitas para o seu 
caixa virá da compreensão de que 

existem infinitas possibilidades, aonde ou-
tros só veem problemas e impossibilidades. 

Este será o seu grande momento de 
“genialidade”, aquele capaz de definir e de 
expandir ainda mais os seus horizontes 
empresariais.

Tudo começará com a realização de que 
você já está cercado de infinitas possibili-

dades e oportunidades para aumentar as 
suas vendas e que deverá apenas começar 
a reconhecê-las para poder tirar o máximo 
proveito e isto será algo bem fácil. 

Tudo o que você deverá começar a fazer 
será identificar, compreender e respeitar o 
valor incrível que essa descoberta contri-
buirá para o bem-estar do seu mercado e 
como é que poderá disponibilizá-las para 
outras pessoas. Agora, você já pode estar 
se perguntando: 

“Quais são estes processos e habilidades 
que a minha empresa já possui e que jamais 
reconheci que tinha?”

Permita-me fornecer um ponto de parti-
da para colocarmos a sua mente para refletir 
sobre as possibilidades que você já tem a 
sua inteira disposição e talvez nunca tenha 
percebido. Eis alguns exemplos:

• Poderá ser o seu processo de fabricação 
que poderemos licenciar para outras empre-
sas que atuam fora da sua área de atuação; 

• Poderá ser uma abordagem ou uma me-
todologia de vendas que tenha desenvolvido; 

• Poderá ser uma metodologia de marke-
ting ou um anúncio que não está mais usando; 

• Poderá ser um método de produção 
ou de gestão que poderemos licenciar para 
outros; 

• Poderá ser o seu time de vendas, que é 
capaz de fechar muito mais vendas do que 
à média de todos os outros do seu setor;

• Poderá ser uma taxa menor de atrito 
ou de perda de clientes;

• Poderá ser uma metodologia que tenha 
criado para o seu próprio uso. mas que po-
derá ser, direta ou indiretamente, utilizado 
por muitas outras pessoas dentro e/ou até 
fora do seu segmento de atividades.

Finalmente poderá ser qualquer coisa e 
definitivamente poderá ser tudo.

Porque tudo o que você fizer dentro e 
fora da sua empresa e da sua vida será um 

processo. E como tal, este poderá ser quantifi-
cado, medido, analisado e melhorado. Assim 
como será uma oportunidade maravilhosa 
para que possa prosperar, lucrar e contribuir 
muito mais para o seu mercado.

A melhor parte disto tudo será o tempo 
e a receptividade que este tipo de pensa-
mento terá na sua vida, nos seus negócios 
e no seu ambiente de trabalho. Porque de 
uma maneira geral, os empresários, as em-
presárias e os gestores estão desesperados 
para maximizarem... para otimizarem... para 
obterem o valor máximo do seu tempo, do 
seu capital e do seu investimento... para 
obterem um rendimento bem superior... 
para obterem uma produtividade e uma 
eficiência e proficiência bem maior... e até 
para obterem uma vantagem competitiva 
que será altamente extraordinária.

Uma oportunidade particularmente fácil 
e imediata encontra-se ao alavancarmos o 
desempenho das várias facetas e aspectos 
das suas operações e dos seus muitos “ativos 
ocultos” existentes na sua empresa.

Em essência, tudo o que você deverá fazer 
a partir deste momento, será olhar para todos 

os aspectos que estão presentemente com 
um baixo desempenho em suas atividades 
e metodicamente começar a implementar 
maneiras e alternativas que serão bem mais 
eficazes, produtivas, lógicas ou rentáveis 
para fazer algo. 

E mais uma vez, isso poderá se tornar um 
novo centro de receitas que será inteiramente 
novo para a sua empresa.

Ao fazer isso, você terminará por ma-
ximizar o desempenho da sua empresa. 
E a recompensa poderá vir através de um 
aumento substancial do número de novos 
clientes, algo que será instantâneo e imediato. 
E, no processo, você acabará enriquecendo.

Será que você está começando a perceber 
como isso será fácil? você está começando a 
enxergar quantas possibilidades diferentes 
de crescimento que existem em toda parte? 

E que você não está limitado a apenas uma 
forma ou a duas maneiras? mas, que tem a 
sua disposição uma infinidade quase que 
ilimitada de maneiras para usar essa mesma 
percepção dentro e fora de sua vida pessoal, 
da sua empresa e dos seus relacionamentos? 
isto é muito emocionante, não é mesmo?

Então, porque é que você deve continuar 
tendo resultados pífios, laboriosos e incre-
mentais com as suas vendas e lucros quando 
ao mudar o seu plano estratégico para poder 
ter resultados exponenciais usando o mesmo 
tempo, capital e trabalho?

Será que você quer realmente encontrar 
essa verdadeira mina de ouro de oportuni-
dades para aumentar os seus lucros que está 
escondida dentro da sua empresa?

Se respondeu que Sim! 
Então, ligue ainda hoje para (67) 3211-

6933 ou escreva um e-mail para: info@sgn7.
com.br. vamos agendar um encontro para 
descobrirmos juntos se há uma verdadeira 
fortuna em ativos ocultos escondida dentro 
da sua empresa ou não?

ExportaçõEs dE frutas rEgistram bom dEsEmpEnho

Apesar dos temores iniciais, a pan-
demia de covid-19 trouxe poucos 
impactos negativos às exportações 

de frutas do brasil. Em volume, todas as 
principais frutas exportadas superaram os 
envios médios dos últimos cinco anos – e 

a maioria, inclusive, registra performance 
superior à observada em 2019, que já havia 
sido considerado um bom ano.

de acordo com os dados informados 
pelo Cepea, as exportações foram benefi-
ciadas pela demanda aquecida (tendo em 
vista o apelo da alimentação saudável) e por 
problemas em alguns países relacionados à 
pandemia e a questões produtivas.

o dólar valorizado frente ao real tam-
bém favoreceu bastante os embarques, 

já que torna produtos brasileiros mais 
atrativos no mercado externo. A moeda 
norte-americana elevada permitiu que ex-
portadores baixassem o preço médio (em 
dólar), sem deixar de ter boa rentabilidade 
em real, mesmo em períodos pouco usuais 
de embarques. o brasil, no geral, conseguiu 
manter sua oferta de frutas, o que estimulou 
as exportações à União Europeia, a qual, 
por sua vez, manteve firme a demanda por 
frutas e vegetais frescos durante a pandemia.

Foto: Divulgação

Pandemia não trouxe 
impactos negativos às 
exportações de frutas

QuEr EnContrar o “tEsouro” 
ExistEntE dEntro da sua EmprEsa?

Por Eduardo E. Karmouche*
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Por outro lado a valorização 
tem animado do triticultor 
que pode plantar mais

Em setembro, a expansão chegou a 1,29%, diz BC

des, acredita que “economia brasileira está 
voltando com força” e prevê queda de 4%, 
em 2020.

Clima afEta produção dE trigo no Estado dE são paulo

China volta a dEtECtar covid-19 Em CarnE brasilEira

A Câmara Setorial do Trigo avaliou a 
safra do grão em São Paulo, durante 
reunião virtual no último dia 12. o 

volume de produção está 15% menor no es-
tado, com 260 mil toneladas. A expectativa 
era de atingir pelo menos 300 mil toneladas.

o que prejudicou o desempenho foi o 
clima. A falta de chuvas afetou a produti-
vidade. “A demanda no estado é muito alta 

Após uma investigação em Wuhan, 
na China, foi detectado que o lote 
de produtos importados, que con-

sistia de 1.006 caixas com um total de 27 
toneladas de carne, que havia saído do porto 
de Santos no brasil e chegado a Wuhan no 
dia 17 de agosto, embora ainda não tivesse 
acessado ao mercado, estava contaminado 
com coronavírus. As informações foram 
divulgadas pela Comissão de Saúde local.

A cidade “adotou rapidamente medi-
das de emergência”, refere a mesma nota, 

e o moinhos estão de olho no trigo de São 
Paulo, pois ele é uma alternativa mais viável, 
financeiramente, além de ter boa qualidade. 
Se o volume crescer, com certeza será ab-
sorvido pelos moinhos do estado”, ressaltou 
o presidente da Câmara Setorial do Trigo de 
São Paulo, victor oliveira.

o grupo também discutiu a tendência 
altista do preços do trigo no mundo. o setor 
tinha expectativa de queda nos preços pratica-
dos no grão para esse final do ano, que não se 
confirmou, pelo contrário. “Ainda está muito 
conturbado e, para a indústria moageira, fica 
a dúvida de como precificar essa volatilidade 
na farinha e, consequentemente, repassar ao 

incluindo o armazenamento da carga e a 
testagem e isolamento de pessoal que teve 
contacto com as embalagens. “Todos os 
produtos congelados envolvidos foram 
lacrados e o ambiente foi completamente 
esterilizado”, disse a Comissão de Saúde 
local. 

A prefeitura local divulgou comunicado 
sobre “fortalecimento adicional” dos testes 
de vírus em alimentos importados da rede 
de frio para a realização de inspeções em 
todos eles na cidade. Além disso, a comissão 

consumidor final”, ressaltou oliveira.
Para a trade da Cofco, maria Fernanda 

marcondes, a alta no preço de comercia-
lização do trigo é reflexo dos movimentos 
registrados no mundo, frente aos efeitos da 
pandemia. “Essa elevação do cereal foi puxado 
pelo trigo e também tem a ver com o contexto 
mundial, que registra uma insegurança dos 
países quanto a uma segunda onda do coro-
navírus e uma demanda externa aquecida em 
relação às commodities”.

os preços elevados animam o produtor. 
Para os representantes das quatro maiores 
cooperativas do estado, Cooperativa Agro 
industrial Holambra, Castrolanda, Capal e a 

instiga os cidadãos a respeitar as medidas 
de prevenção e controle da epidemia, a não 
comprar alimentos congelados importados 
“em particular” e a verificar ativamente 
o relatório de teste do produto antes do 

Cooperativa Agrícola de Capão bonito, que 
participaram do evento, esse cenário pode 
representar um incentivo para que o produtor 
invista na produção de trigo na próxima safra, 
devido à rentabilidade elevada.

“o custo de produção nesta safra foi 
muito semelhante ao da passada, mas os 
preços de vendas do trigo estão elevados, o 
que aumentou a rentabilidade do produtor 
a patamares semelhantes aos que anterior-
mente eram registrados apenas na soja. isso 
pode animar o produtor paulista a investir em 
áreas maiores para o trigo em 2021”, destacou 
o representante da Castrolanda, Júlio Cesar 
Gomes Antunes.

consumo. 
Além destes, no dia 13 de agosto, tra-

ços do novo coronavírus também foram 
encontrados na superf ície de embalagens 
contendo asas de frango congeladas oriun-
das do brasil, na cidade de Shenzhen, que se 
localiza junto a Hong Kong. nesse cenário, 
a China respondeu por 40% das exportações 
agrícolas brasileiras no primeiro semestre 
deste ano, um valor recorde de 20,5 mil 
milhões de dólares (17,3 mil milhões de 
euros), segundo dados do ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(mapa). 

Por ELIza MaLISzEwSkI

A economia brasileira voltou 
a registrar crescimento no 
terceiro trimestre deste 
ano. o Índice de Atividade 
Econômica do banco Central 

(ibC-br) dessazonalizado (ajustado para 
o período), divulgado nesta sexta-feira 
(13/11), apresentou expansão de 9,47% 
na comparação com o segundo trimestre. 
Em setembro, comparado a agosto, houve 
expansão de 1,29%.

Em relação ao terceiro trimestre de 
2019, foi registrada queda de 3%. no ano, 
o ibC-br registra queda de 4,93% e, em 12 
meses encerrados em setembro, retração 
de 3,32%.

o ibC-br é uma forma de avaliar a 

evolução da atividade econômica brasileira 
e ajudar o banco Central a tomar suas de-
cisões sobre a taxa básica de juros, a Selic.

o índice incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três setores da 
economia: indústria, comércio e servi-
ços e agropecuária, além do volume de 
impostos. mas o indicador oficial sobre 
o desempenho da economia é o Produto 
interno bruto (Pib – a soma de todas as 
riquezas produzidas pelo país), calculado 
pelo instituto brasileiro de Geografia e 
Estatística (ibGE).

devido aos efeitos da pandemia de co-
vid-19 na economia, o mercado financeiro 
projeta queda do Pib em 4,8%, neste ano. 
o banco Central prevê retração de 5% e a 

Secretaria de Política Econômica do mi-
nistério da Economia, de 4,7%.

o ministro da Economia, Paulo Gue-

A cidade “adotou rapidamente medidas de emergência”
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atividadE EConômiCa tEm CrEsCimEnto 
dE 9,47% no tErCEiro  trimEstrE
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Programa de eficiência de carcaça (Pec) bate 
rECordE Em rEsultados E anunCia vEnCEdorEs

Após a realização da segunda 
edição do PEC – Programa 
de Eficiência de Carcaça, 
a minerva Foods, a Phibro 
Animal Health e a biogénesis 

bagó anunciam os resultados e vencedo-
res de 2020. dos 728 pecuaristas que se 
inscreveram no programa, 567 criadores 
enviaram animais para abate nas unidades 
de Araguaína (To), Palmeiras de Goiás 
(Go), José bonifácio (SP) e mirassol d’oes-
te (mT), entre março e agosto de 2020. 
Ao todo, o PEC abateu 237.684 animais, 
sendo 188.589 machos e 49.095 fêmeas. 
Considerando o volume total, o município 
com maior volume foi Palmeiras de Goiás 
(79.498 animais); seguido por José bonifácio 
(65.139 animais); mirassol d’oeste (54.564 
animais) e Araguaína (38.483 animais).

mesmo com o cenário de Covid-19, a 
agenda de eventos com os pecuaristas par-
ceiros seguiu em curso, no formato online, 
com encontros virtuais realizados também 
com a participação da Phibro e biogénesis 
bagó. Fabiano Tito rosa, diretor de compra 

de gado da minerva Foods, destaca que a 
segunda edição do PEC foi um sucesso.

“Apesar de ser um ano desafiador, tive-
mos resultados muito positivos e, inclusi-
ve, alcançamos números recordes nesse 
ano. mais uma vez, conquistamos nosso 
objetivo, considerando principalmente o 
quanto contribuímos com nossos parceiros 
pecuaristas na melhoria de indicadores de 
qualidade. Estamos muito satisfeitos com 
essa edição”, afirma o executivo. 

“reafirmamos o nosso compromisso 
em ajudar a pecuária brasileira a produzir 
cada vez mais e melhor. o PEC proporciona 
uma excelente interação entre os elos da 
cadeia, onde podemos conversar, trocar 
informações e analisar dados relevantes 
para o modelo pecuário dos participantes 
do programa”, comenta marcelo bulman, 
Country manager da biogénesis bagó no 
brasil.

“os resultados do segundo ano do PEC 
comprovam que os pecuaristas e os demais 
elos da cadeia da produção de carne bovina 
estão cada vez mais conscientes da impor-

tância da produção de carne de qualidade. 
nesse sentido, o Programa de Eficiência de 
Carcaça tem dupla função: além de ajudar 
os produtores a melhorar o seu desempenho 
também tem um olhar do mercado, contri-
buindo para o aumento da rentabilidade 
do negócio”, ressalta mauricio Graziani, 
presidente da Phibro Saúde Animal.

“Parabenizamos os vencedores da edi-
ção 2020, pelo empenho e dedicação neste 
projeto. o PEC nos ajuda a repassar conhe-

cimentos para os produtores melhorarem os 
seus indicadores de eficiência em termos de 
padronização e produção de carcaças com 
maior valor percebido junto aos consumi-
dores. E quem ganha com isso é o nosso 
consumidor, que cada vez mais encontra um 
padrão e constância de qualidade na carne 
bovina. Para o próximo ano, esperamos 
auxiliar ainda mais produtores, de forma 
a contribuir para o desenvolvimento do 
setor”, complementa Fabiano.

Iniciativa visa fomentar a produção de bovinos 
com padrões bem estabelecidos para elevar 
a qualidade do produto final. Pecuaristas de 
diferentes regiões foram contemplados

atenção e dinâmica na ordenha ProPorcionam bem-
Estar animal E influEnCiam na QualidadE do lEitE
A cadeia produtiva da bovinocultura 

de leite é uma atividade que exige 
atenção redobrada, principalmente 

quando o assunto é ordenha. o método 
utilizado depende de fatores como o nível de 
produção dos animais, mas a higienização 
e bem-estar animal estão presentes inde-
pendente do perfil da propriedade. Esses 
cuidados são tema da editoria #Educaçãono 
Campo do último dia 11. 

Para fazer a escolha do tipo de ordenha, 
se mecanizada ou manual, é preciso consi-
derar algumas características da proprieda-
de, como o número de vacas em lactação, 
capacidade de investimento do produtor, o 
capacitação técnica da equipe e o patamar de 
produção dos animais. Todos esses detalhes 
são observados no programa de Assistência 
Técnica e Gerencial do Senar/mS. 

de acordo com a zootecnista e técnica 
do Senar/mS, rejane nunes Figueiró, a 
higienização é determinante na quantidade 
e qualidade do produto lácteo. “Para um 
bom funcionamento da ordenhadeira, é 
muito importante que haja manutenção de 
todo o conjunto. Temos que ter cuidado na 
forma como a limpeza dos equipamentos 
é realizada, levando em consideração o 
volume de água e quantidade de produtos 
utilizados. o mesmo cuidado deve ser to-
mado na ordenha manual, com a limpeza 
dos baldes e utensílios e o armazenamento 
em local seco e protegido”, explica. 

Tambem requer atenção a preparação 
antes e durante a ordenha. “Conduzir as 
vacas até a sala de ordenha com tranquili-
dade; checar os tetos e higienizá-los, quando 
necessário, fazer o teste da ‘caneca de fundo 

preto’ para identificar se há mastite clínica 
ou qualquer alteração no leite. A qualidade 
do leite está diretamente ligada a limpeza 
que antecede a ordenha, e a quantidade 
tem relação mais direta com genética e o 
manejo das vacas”, acrescenta.

no manejo está o tratamento com os 
animais, que vai desde o fornecimento de 

uma boa alimentação, até o conforto tér-
mico e a tranquilidade das vacas. “muitas 
propriedades possuem barracões equipa-
dos com ventiladores e borrifadores de 
água, em outras são instaladas sombrites. 
As estruturas ajudam a reduzir o stress e 
consequentemente melhoram o desempe-
nho. Quando todo o processo é feito da 
forma correta, com paciência por parte dos 
trabalhadores rurais e os procedimentos 
técnicos necessários, não existe sofrimento 
animal”, conclui. 

Além do atendimento realizado pelo 
programa da bovinocultura de leite, o Se-
nar/mS também oferece cursos gratuitos 
nesta cadeia produtiva voltados para gestão, 
manejo, criação, entre outras áreas. 

Acesse senarms.org.br ou procure pelo 
sindicato rural do seu município.

ArAguAínA (TO):
Ouro: Marcos Ermírio de Moraes 
Prata: Arnardino dos Santos Gabriel
Bronze: José Marcos dos Reis

PAlmeirAs de gOiás (gO):
Ouro: Mariana Quinan Bittar
Prata: Thiago Mansur
Bronze: Luis Carvalho Dias Ralston

JOsé BOnifáciO (sP):
Ouro: Marisa Garcia Barros Liebana
Prata: Ernesto de Paula Guimarães Neto
Bronze: Grupo Agro Pau D’Alho

mirAssOl d’OesTe (mT): 
Ouro: Manuel Jorge Ribeiro
Prata: Felix Greselle
Bronze: Wallace Antunes Gonçalves
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ofErta rEstrita E mErCado ExtErno 
mantêm impulso sobrE prEço do boi

o ritmo forte de exportações 
de carne bovina do brasil, 
principalmente para a 
China, e a oferta restrita de 
bovinos prontos para abate 

continuam impulsionando os preços da 
arroba do boi gordo, indica o Cepea/Esalq
-USP, em relatório antecipado ao broadcast 
Agro. neste cenário, a arroba já subiu 3,45% 
na parcial de novembro e se aproxima dos 
r$ 290, com o indicador Cepea encerrando 
o dia ontem a r$ 288 em São Paulo.

Conforme dados da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) analisados pelo 
Cepea, a China continua como o principal 

comprador de carne bovina do brasil, 
adquirindo, de janeiro a outubro, 685,36 
mil toneladas, ou 41,6% de todo o volume 
exportado em 2020. Este volume supera, 
ainda, em 41,3% o total vendido ao gigante 
asiático em todo o ano de 2019. “Trata-se 
do maior volume enviado para um único 
país nos dez primeiros meses de um ano”, 

destaca o Cepea no relatório.
Somente em outubro, a China foi 

destino de 84,578 mil toneladas de carne 
bovina brasileira, número 28,5% superior 
ao de outubro/2019 e 19,5% acima do de 
setembro/2020. Em 2020, o maior volume 
enviado à China havia sido observado 
em julho/2020, de 87,021 mil toneladas. 

Quando adicionados os envios à China aos 
de Hong Kong, o volume chega a 947,81 
mil toneladas de janeiro a outubro. Juntos, 
China e Hong Kong representam 57,53% 
das vendas totais brasileiras de carne.

no ano passado, essa parcela era de 45,3%. 
As exportações para Hong Kong, no entanto, 
estão caindo frente às do ano passado. de 
janeiro a outubro, foram enviadas 262,45 
mil toneladas, ante 284,43 mil toneladas no 
mesmo período de 2019, ainda conforme 
dados da Secex.Em relação aos preços de 
exportação pagos pela China, o Cepea infor-
ma que eles voltaram a subir de dois meses 
para cá, embora ainda não se igualem ao 
valor verificado no início de 2020.

“Em janeiro, o preço pago pela China 
pela carne bovina brasileira foi de US$ 
6,07/kg, chegando a US$ 4,16/kg em agosto 
e subindo para US$ 4,41/kg em outubro. 
A média do mês passado avançou 5,08% 
frente à de setembro/2020, mas ainda ficou 
22,2% abaixo da de outubro/2019”, informa 
o centro de estudos.

Demanda da China tem 
levado exportações de 
carne bovina para o país 
para níveis históricos

Por EStaDãO COntEúDO
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EnContro dE analistas: a EsColha dE JoE bidEn 
E os impaCtos no agronEgóCio brasilEiro

Após alguns dias de especula-
ções e polêmicas, com 290 
votos contra 214, o demo-
crata Joe biden foi eleito pre-
sidente dos Estados Unidos, 

desbancando donald Trump. diante desse 
cenário, quais os impactos dessa mudança 
para o agronegócio e para a economia brasi-
leira? Essa e muitas outras questões sobre o 
pós-eleição tanto nos EUA quanto no brasil 
serão discutidas no Encontro de Analistas 
da Scot Consultoria, que será realizado em 
27 de novembro, em São Paulo.

o diretor-fundador da Scot Consultoria 
e mediador do evento, Alcides Torres (Scot), 
antecipa que, com relação ao agronegócio 
como um todo, a eleição de biden não 
mudará muito o cenário neste primeiro 
momento, ou seja, nos próximos 12 meses. 
mas, segundo ele é importante lembrar 
que o último grande presidente democrata 
católico dos Estados Unidos foi John Fitz-
gerald Kennedy, que era pragmático, e o 
Biden, que foi vice de Barack Obama, tem 
perfil semelhante. 

“os presidentes democratas têm a 
característica de defender os agricultores 
norte-americanos e, nesse sentido, pode-
remos ter alguma surpresa. Esse assunto 
com certeza será explorado pelos nossos 
debatedores no primeiro painel do En-
contro de Analistas. Além da repercussão 
do pós-eleições nos EUA e brasil, também 
abordaremos a disputa comercial entre os 

americanos e os chineses, e os reflexos desse 
cenário nos mercados mundiais”, diz Scot.

neste bloco (macroeconomia) estão 
confirmados os debatedores Alexandre 
mendonça de barros, sócio-consultor da 
mb Agro; André Perfeito, economista-chefe 
na necton Corretora de valores; e Eduardo 
Sampaio marques, assessor no gabinete da 
ministra da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento.

Também participam do bloco de ma-
croeconomia Marcos Jank, pesquisador 
no insper e professor da Esalq-USP; Pedro 
Parente, presidente do Conselho de Admi-
nistração da brF e Sérgio de Zen, diretor de 
política agrícola e informações na Conab. 

A segunda parte do Encontro também 
contará com um bloco cujo tema é: “o boi 
gordo subiu e os custos de produção tam-
bém”. Entre os assuntos que serão abordados 
estão as altas nos preços dos principais 
insumos consumidos pela pecuária tais 
como, milho, farelos e suplementos; as 
tendências para 2021; cenário vigente e 
expectativas para as relações de troca: boi 
gordo x bovinos para reposição, entre ou-
tros importantes temas. “Além do mercado 
de carne bovina, também discutiremos os 
mercados das principais commodities que 
afetam o desempenho da pecuária de corte 
nacional. Embora cerca de 60% da próxima 
safra de grãos já estejam comercializadas, a 
baixa dos estoques de passagem e o atraso 
no plantio da soja, que vai estreitar a janela 

da semeadura na segunda safra de milho, 
são elementos interessantes a se discutir”, 
destaca o diretor.

neste painel os debatedores serão: 
Francisco Turra, presidente do Conselho 
Consultivo da AbPA - Associação brasi-
leira de Proteína Animal; Hyberville neto, 
consultor de mercado da Scot Consultoria; 
Leandro bovo, diretor da radar investi-
mentos; marcio rezende Evaristo Carlos, 
secretário-adjunto de defesa Agropecuária 
do ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - mAPA; e rafael ribeiro, 
consultor das divisões de grãos, leite e 
agricultura da Scot Consultoria. 

novo formato
Este ano o Encontro de Analistas acon-

tece será diferente, será “híbrido”, ou seja, os 
participantes terão a opção de participarem 
do evento presencialmente em São Paulo, 
ou remotamente/digitalmente. o evento 
presencial será no Espaço villa bisutti, na 

vila olímpia na capital paulista, um local 
preparado para atender todas as exigências 
e recomendações de segurança sanitária 
e terá capacidade para, no máximo, 100 
participantes.

Quem optar por participar à distância, 
digitalmente, poderá se relacionar com 
outros participantes e enviar perguntas 
para os analistas através da plataforma de 
transmissão. A plataforma está preparada 
para atender as necessidades de quem es-
tiver participando remotamente. Contudo, 
vale ressaltar que tanto para o evento pre-
sencial quanto para o digital as inscrições 
são limitadas, por isso é bom ficar atento.

o Encontro de Analistas da Scot Con-
sultoria tem patrocínio da böehringer 
ingelheim, minerva Foods, mosaic Ferti-
lizantes, nutron e UPL. São parceiros do 
evento também, a Allflex e a Associação 
brasileira de Angus (AbA). mais informa-
ções no www.encontrodeanalistas.com.br.

Os norte-americanos elegeram o democrata para os próximos 
4 anos. O Encontro de Analistas da Scot Consultoria, que 
acontecerá em 27 de novembro, debaterá o atual cenário e as 
expectativas do setor após as eleições no Brasil e nos EUA

Foto: Divulgação

gEnE diminui tEmpo dE dEsEnvolvimEnto dE Cultivar dE Café
o instituto Agronômico (iAC), 

da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 

Paulo, sediado em Campinas, comemora 
a obtenção da patente de uma tecnologia 
que permite desenvolver novas cultivares 
de café em até metade do tempo. normal-
mente esse processo dura cerca de 20 anos.

A patente é de um promotor, denomi-
nado Caisor, que direciona a expressão 
específica para folhas das plantas e não 
para o todo como a maioria dos promo-
tores. Com isso podem ser obtidos, por 
exemplo, genes de resistência a pragas e 
doenças que atingem a parte aérea das 
plantas de café ou de outras espécies. 

o trabalho foi desenvolvido com uso de 
modernas pesquisas e poderá ser usado 
por cientistas de instituições públicas 
ou privadas interessados em desenvolver 
variedades de interesse econômico. 

o promotor foi isolado de cafeeiro, 
mas a tecnologia pode ser adotada em 
qualquer espécie cultivada. É uma sequ-
ência de dnA que informa quando e onde 
o gene deve ser ativado para produzir a 
proteína. “Trata-se de uma etapa impor-
tante no desenvolvimento de plantas ge-
neticamente modificadas”, afirma oliveiro 
Guerreiro Filho, pesquisador do iAC.

O CaIsoR possui o tamanho de 950kb 
e foi isolado a partir de sequência de um 

gene do cafeeiro pertencente à família 
das isoflavonas.Considerando o uso do 
promotor Calsor associado a um gene 
estrutural responsável direto pela síntese 
de uma proteína com atividade inseticida, 
por exemplo, esta proteína será produzida 
apenas nas folhas e quando estimuladas 
pela herbivoria de um inseto-praga. Como 
a expressão gênica ou síntese de proteína 
com atividade inseticida ocorre apenas 
nas folha não há impacto nas partes usadas 
para consumo, neste caso os grãos. 

o Caisor é ativado apenas quando 
a folha da planta sofre uma ação biótica 
ou abiótica. Entre os agentes bióticos que 
ativam esse gene está a infecção fúngica, 

conhecida como ferrugem, e a infestação 
por insetos e pragas, como o bicho-minei-
ro, além de ácaros diversos. A ativação por 
agentes abiótica está mais estreitamente 
relacionada a danos de natureza mecânica, 
causados nas folhas em consequência do 
atrito provocado por ventos e trânsito de 
máquinas e implementos. 

A pesquisa foi desenvolvida em 
parceria com a Empresa brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EmbrAPA) e a 
Universidade Estadual Paulista (UnESP). 
Atualmente o iAC é responsável pelo de-
senvolvimento de aproximadamente 90% 
das cultivares de cafeeiro do tipo arábica 
plantadas comercialmente no brasil. 
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Maurício Picazo Galhardo

giro agronEgóCio
OrgÂnicOs - A Sociedade nacio-

nal de Agricultura (SnA) e o Centro de 
inteligência em orgânicos realizaram 
uma videoconferência sobre o tema “Se-
mentes e mudas, insumos da produção 
orgânica”. Foram debatidas questões de 
interesse como a importância do uso de 
sementes e mudas orgânicas na produ-
ção de alimentos orgânicos; o estímulo à 
construção do mercado para sementes; os 
benef ícios da tecnologia para produtores 
orgânicos; a oferta limitada de sementes 
e mudas e a legislação brasileira do setor.

BenÇÃO - Apoucas semanas para o 
fim do ano, o valor bruto da Produção 
Agropecuária (vbP) de 2020 está estima-
do em r$ 848,6 bilhões, alta de 13,14% em 
relação ao ano anterior. desse valor, r$ 
572,27 bilhões referem-se às lavouras e 
r$ 276,32 bilhões à pecuária. As lavouras 
tiveram um aumento real de 16,9% e a Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. até mais! | Jornalista voluntário MtB 64.425/SP.

agronEgóCio aposta Em EnErgia 
solar para rEduzir Custos

o agronegócio é um setor que 
necessita de eletricidade 
para realizar boa parte 
das suas atividades. E a 
energia solar é uma das 

alternativas energéticas mais promissoras 
para o futuro. Segundo a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do brasil (CnA), a 
geração de energia nas propriedades rurais 
contribuirá fortemente para o desenvol-
vimento sustentável no campo e para a 
diversificação da matriz energética por 
meio das fontes renováveis vinculadas ao 
agronegócio.

de acordo com a Associação brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o 
segmento hoje é responsável por 8,7% da 
potência de geração distribuída da fonte 
no país. os investimentos desse setor na 
tecnologia já passaram de r$ 1,2 bilhão 

desde 2012. os maiores produtores são 
minas Gerais, com 19,9%, seguidos de rio 
Grande do Sul e São Paulo com 12,5% cada.

Um bom exemplo é o projeto realizado 
pela  Solarvolt Energia nas fazendas de leite 
e café da Laticínio Curral de minas, em 
oliveira/mG. A instalação de painéis solares 
na propriedade está gerando uma economia 
de r$ 26.500,00 mensais, com produção 
de 48.180 KWH/mês. o proprietário do 
laticínio, ramiz ribeiro, comenta que “a 

energia era um dos principais gastos da 
propriedade”. Em breve, ele irá expandir o 
sistema instalado em função de um aumento 
da produção de leite no local.

outro grande benef ício da geração de 
energia solar é que os sistemas demandam 
baixa manutenção e têm vida útil média de 
25 anos. “isso significa que o investimento 
retorna em forma de economia na conta de 
energia. o retorno do investimento se dá em 
três a cinco anos de uma conta de energia 

comum” explica Alexandre Arcanjo, diretor 
da Solarvolt Energia. Um dos maiores atra-
tivos para o público rural é a possibilidade 
de financiar o sistema com prazos longos, 
uma alternativa muito boa nesse momento 
de juros baixos no mercado. o produtor, na 
maioria dos casos, consegue carência para 
pagar o financiamento até que o projeto 
esteja gerando energia e o valor da parcela 
é menor do que ele paga atualmente na 
conta de energia.

Curral de Minas tem 
uma economia de quase 
30 mil reais por mês com 
o uso de painéis solares

pecuária, 6,1%, em relação a 2019.
BAlAnÇA - As vendas externas de 

açúcar foram recorde em outubro de 2020, 
com aumento de 121%, passando de US$ 
543,96 milhões em outubro do ano passado 
para US$ 1,20 bilhão no mesmo mês deste 
ano. A quantidade exportada de açúcar foi 
recorde para toda série histórica, com 4,2 
milhões de toneladas. A China foi a maior 
importadora, com registros de US$ 311,74 
milhões em aquisições ou 25,9% do valor 
total exportado pelo brasil de açúcar. 

riscO climáTicO - Foram publica-
das no diário oficial da União as portarias 
370 a 373, com o Zarc, ano-safra 2020/2021, 
para a cultura da soja nos estados de Ala-
goas, do Amapá, de roraima e de Sergipe. 
o calendário de plantio no Amapá tem 
início a partir de 20 de março, em Alagoas, 
roraima e Sergipe, o plantio tem início em 
meados de abril. 

cusTOs - A programação do 6º Semi-
nário nacional do Projeto Campo do Futuro 
detalhou os resultados dos levantamentos 
dos custos de produção das cadeias de cana
-açúcar, pecuária de leite e de aves e suínos, 
realizados em 2020. os dados apresentados 
foram coletados ao longo deste ano em pai-
néis online, promovidos pelo Sistema CnA/
Senar e instituições parceiras do projeto, 
com a participação de produtores rurais, 
técnicos especialistas e representantes de 
federações de agricultura e pecuária e de 
sindicatos de produtores rurais.

sOBre A POluiÇÃO - A presidente da 
Sociedade rural brasileira, Teresa vendra-

mini, conduziu um painel sobre poluição 
do ar e saúde, durante a 20ª Conferência 
internacional datagro sobre Açúcar e 
Etanol. A dirigente destacou a importância 
de discutir soluções para ampliar cada 
vez mais a qualidade de vida das pessoas, 
passando por uma mudança de compor-
tamento que deve começar desde agora. 
o painel contou com a participação do 
professor titular da Faculdade de medicina 
da USP, dr. Paulo Saldiva e da presidente 
da Cetesb, Patrícia iglesias.

ANIVERSÁRIO: Rafa Possik celebrando os 43 anos 
do cunhado Neto Coelho ao lado do filho Rafinha

Foto: Divulgação
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EntEnda o ComportamEnto do la 
niña Em rElação a outros anos
o La niña é caracterizado pelo 

resfriamento das águas no 
oceano pacífico e isso já é 
quase senso comum para o 
produtor que sempre fica 

de olho nas condições do tempo e clima. 
o fenômeno ocorre nos intervalos entre 
o El niño e a situação de normalidade das 
temperaturas do oceano Pacífico. 

no brasil, o La niña provoca os efeitos 
opostos, com a intensificação das chuvas 
na Amazônia, no nordeste e em partes do 
Sudeste. Além disso, o La niña provoca a 
queda das temperaturas na América do 
norte e na Europa.

mas quando o assunto é previsão, é pos-
sível dizer que a temperatura da superf ície 
do mar mantém condições moderadas de La 
niña e persiste durante a primavera, início 
do verão, provavelmente enfraquecendo 
com o avanço do outono, mas ainda em 
condições de águas mais frias. A intensida-
de desse evento é observado até em águas 
mais profundas - cerca de 200m abaixo da 
superf ície - com temperaturas 5°C abaixo 
do esperado no ponto mais frio. 

Como essa La-ninã tem características 
de ser um evento clássico, é possível corre-
lacionar o comportamento das chuvas com 
as chuvas dos anos que tivemos La nina no 
período de novembro, dezembro e Janeiro 

(ndJ). nesses meses tivemos o regime de 
La-nina em 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 
1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2016, 2017. E com essas datas pode-
mos examinar como foi o comportamento 
das chuvas nos período.

veja o que ocorreu nos anos anteriores:
Onde é esperado chuvas acima da 

média:
Litoral de SC, em mG na zona da mata 

e vale do rio doce, entre o norte do rJ e 
Sul do ES, Sul baiano, e no norte do país as 
chuvas se concentram entre o centro norte 
do PA e Am, no AP e rr.

Onde é esperado chuvas abaixo da 
média:

no rS em praticamente todo estado, 
com mais intensidade no Sudoeste rio-
Grandense, em SC do meio oeste ao oeste, 
no sul e norte do Pr, na bA o extremo oeste 
tende a ficar abaixo da média e no estado 
do Go também a tendência climática é de 
chuva abaixo da média para esses meses 
em anos de La-niña.

onde é esperado chuvas dentro do 
esperado, que não haja chuvas acima ou 
abaixo das médias:

os estados da região nordeste como 
SE, AL, PE, Pb, rn, CE, mA, Pi, bA no 
período de ndJ não tem uma variação em 
relação a média em períodos de La-nina. 

o mesmo podemos mencionar sobre o SP, 
mS, mT, AC e ro.

O que vai acontecer nos próximos 
meses?

novembro - As chuvas tendem a ficar 
acima da média esperada da faixa que se 
estende da fronteira com a Colômbia até 
o litoral do ES e rJ, pelos estados do AC, 
Am, nordeste do mT, Go, To, sul do PA, 
mG, sul da bA. Entre o norte do mS, sul do 
mT, SP e grande parte dos estados da região 
nordeste, a chuva fica dentro do esperado 

para o mês. na região sul, a tendência é 
chuvas abaixo da média do sul do mS ao 
rS sendo mais significativo no oeste do Pr, 
oeste de SC e noroeste do rS.

dezembro - mantendo a tendência 
do mês anterior Chuvas acima da média 
na parcela central do país, da faixa que se 
estende do Sul do Am ao litoral do rJ e ES, 
pegando os estados do AC, Am, rr, PA, 
mT, Go, mG, sul da bA. E uma tendência 
de chuvas abaixo da média para o centro sul 
do rS, sudoeste do mT, e no estado do AP. 

Janeiro - As chuvas se mantém de forma 
positiva na parcela norte do país nos estados 
de AC, Am, rr, PA, ro, norte do mT, PA, 
PE e Pb. Há indicativos também de que as 
chuvas fiquem levemente acima da média 
no mês de Janeiro no estados de SP, Pr e 
SC na faixa mais ao leste. na parcela central 
do país, no estados da bA, sul do Pi, Go, 
centro sul do mT, e rS a tendência é para 
chuvas abaixo da média esperada. 

o trimestre novembro, dezembro, ja-
neiro  terá chuvas levemente acima daquilo 
que é esperado para o período na região 
central do país, ressaltando que de uma 
forma mal distribuída. nas parcelas sul e 
sudeste as chuvas ficam abaixo da média, 
com mais intensidade no estado do rS. Aci-
ma da média para região norte, em especial 
a parcela mais a oeste da região norte. E 
dentro da normalidade climatológica no 
nordeste do país.

Saiba o que vai acontecer neste trimestre Foto: Divulgação

Por ELIza MaLISzEwSkI


