
    

Na esteira do dia Mundial das Pulses 
ou do Feijão, chamou a atenção uma das 
iniciativas mais contundentes, e que tem 
sido levada a frente pela Carnevale. “Esta 
empresa tem investido no desenvolvi-
mento das proteínas das plantas e utiliza 
ervilhas e, mais recentemente, feijões”, 
destaca o Ibrafe. Página 2.

Fruticultura 
conquista o 
Centro-oeste

Vem aí o “Feijão 
disruptiVo”

Faturamento do agro em 2021 deVe 
ultrapassar a marca de r$ 1 trilhão

goVerno Biden diz que está reVisando 
política comercial com a china

Página 3. Página 6.
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Não é de hoje que a fruticultu-
ra vem ganhando espaço na região 
Centro-Oeste do País, inclusive estão 
em andamento estudos para implan-
tar uma rota no Distrito Federal e 
alguns municípios de Minas Gerais. 
Frutas como morango, uva, pitaia e 
atemóia já são cultivadas e a ideia é 
fortalecer esta cadeia. Produtores em 
outros estados, como os do Mato Grosso 
do Sul, também têm apostado em frutas 
como goiaba, limão e abacaxi. Página 4.

Continua na Página 3.

Mato Grosso do Sul ainda 
não colocou em prática a 
totalidade de condições 
exigidas para conquistar 
o status internacional de 

livre de febre aftosa sem vacinação. Atual-
mente, o Estado tem certificado de livre de 
febre aftosa com vacinação, o que ainda não 
é suficiente para atrair grandes mercados 
internacionais compradores de proteína, 
como Japão e Coréia do Sul.

Há nacionalmente um esforço para que 
os estados brasileiros consigam cumprir as 
exigências internacionais de sanidade para 
receber a certificação. Para isto, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) criou, por meio do Departamento 
de Saúde Animal da Secretaria de Defesa 

Estratégica, o Plano Estratégico do Pro-
grama Nacional de Vigilância da Aftosa 
(PE-PNEFA). O plano traz todas as ações 
e evoluções necessárias para que o estados 
consigam atender as obrigações para criar e 
manter condições sustentáveis de país sem 
febre aftosa e ampliar zonas livres de febre 
aftosa sem vacinação. 

Com o cumprimento integral das metas, 
os estados vão poder retirar gradualmente a 
vacinação para posterior conquista de status 
de livre de aftosa sem vacinação. Vale lem-
brar que o PE-PNEFA está de acordo com o 
Código Sanitário para os Animais Terrestres, 
da Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE). Além disso, o plano também segue 
diretrizes do Programa Hemisférico de Er-
radicação da Febre Aftosa (PHEFA).

Para melhor funcionamento das ações, 
os estados foram reunidos em cinco blo-
cos, conforme suas caraterísticas e não 
exatamente suas regiões geográficas. Mato 
Grosso do Sul está no Bloco IV (MS, BA, 
DF, ES, GO, MG, MT, RJ, SE, SO e TO). 
Vale lembrar que os esforços para que o 
PE-PNEFA funcione é preciso adoção de 
diversas ações nos âmbitos municipal, 
estadual e federal, inclusive também exige 
vontade política, dos produtores rurais e 
setores privados.

Superintendência 
Federal de Agricultura 
do Estado destaca que 
conquistar o status de 
livre de febre aftosa 
sem vacinação reflete 
positivamente no 
mercado internacional 
de proteína. Coréia 
do Sul e Japão, por 
exemplo, não compram 
de mercados que ainda 
vacinam.

ms ainda não tem todas as condições sanitárias 
para retirada da Vacinação contra FeBre aFtosa
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Por ELIANE FERREIRA
Celso Martins (foto), superintendente da SFA-MS, destaca que há nacionalmente um esforço para que os 
estados brasileiros consigam cumprir todas as exigências do plano estratégico do Programa Nacional de 
Vigilância da Aftosa (PE-PNEFA)
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1º Pilar: Motivação: O que mo-
tiva uma pessoa a fazer parte de 
uma organização? A resposta a 
essa questão é variável, de acordo 
com o momento em que vive 

cada profissional, contudo, em um ponto 
todos podemos concordar, a motivação 
passa pela expectativa gerada entre o pro-
fissional e a empresa a qual ele trabalha. E 
quem responde por isso é a figura do líder 
ou pelo clima organizacional que permeia 
esse ambiente.

Normalmente atribuísse à motivação ao 
ponto de partida ou o combustível para o 
sucesso profissional, pois qualquer pessoa 
sem motivação rende muito menos do que 
é capaz, e está sempre pronta para sair na 

primeira oportunidade possível. O perfil de 
vendedor que as empresas buscam é aquela 
capaz de gerir a automotivação, enfrentar 
o ambiente negativo que permeia o agro-
negócio e que tenha um alto PR (Poder de 
Recuperação) para sair de uma situação de 
baixa produtividade e entrar “positivo” em 
uma nova negociação.

2º Pilar: Comunicação: O importante 
é estabelecer canais de comunicação entre 
o vendedor, o seu cliente e o seu líder. Esses 
canais tornam o processo de vendas mais 
dinâmico e efetivo. Um dos exemplos é a 
utilização de Software interno; método de 
comunicação imediatas, como ligações 
rápidas ao invés de e-mail’s cansativos e en-
fadonhos; falar com clareza e objetividade; 
murais de recados em pontos estratégicos 
e o uso objetivo e correto das redes sociais, 
como o Whats App.

3º Pilar: Trabalho em Equipe: Nor-
malmente vendedores bem sucedidos tem 
dificuldades para o trabalho em equipe. 
Criar duplas ou grupos para encarrar desa-
fios, seja na prospecção de novos mercados, 
ou pós-venda estimula a criatividade e o 
compartilhamento de experiências é uma 
maneira prática de estimular o desenvol-
vimento da equipe de vendas. Reuniões de 
acompanhamento e espaço para troca de 
informações, de no máximo 30 minutos, 
tem o papel de multiplicar conhecimento 
e são muito eficazes na gestão de equipes.

4º Pilar: Avaliação das competências: 
Ao longo dos processos de desenvolvimento 
de equipes de vendas, é fundamental estabe-
lecer critérios mensuráveis para a avaliação 
das competências profissionais. Faz parte do 
passado acreditar que as metas são o único 
instrumento de avaliação entre o sucesso e 
fracasso de um profissional, cumprir meta 
é necessário e fundamental, mas se trata 

de uma consequência, é o resultado de um 
processo de vendas, onde iniciou-se com a 
prospecção, qualificação, proposta de valor, 
negociação e fechamento de vendas. Quais 
os indicadores “desejáveis” em um funil de 
vendas? Quais os índices de fechamento de 
negócios? Qual a margem líquida desejada 
em cada categoria de produto ou grupo de 
produtos? Enfim, o profissional de vendas 
e a empresa devem ter claro quais são seus 
objetivos e como medir cada um deles.

5º Pilar: Capacitação Contínua: 
Quem fica parado acaba ficando para trás, 
e isso vale não só para a gestão da empresa 
como um todo, mas também para o desen-
volvimento de cada vendedor. O treinamen-
to e a busca pelo desenvolvimento devem 
ser constantes, partindo conjuntamente da 
empresa e de cada profissional de vendas. 
Entre as possibilidades de manter uma 
rotina de capacitação está a necessidade de 
identificar os treinamentos mais desejáveis 
através de uma simples pesquisa na equipe 
de vendas; organizar treinamentos de tem-

pos em tempos, usando uma planilha de 
planejamento, os quais evidenciem eixos 
temáticos, como por exemplo: negociação, 
estratégia de vendas, mercado, concorrên-
cia e outros. Foi-se o tempo em que as pes-
soas eram vistas como simples engrenagens 
que poderiam ser facilmente substituídas 
dentro de uma organização. Cada vez mais 
as empresas encaram o treinamento e a 
qualificação de seus colaboradores como 
investimento.

Com esses cinco Pilares fazer a gestão 
de pessoas não se trata apenas de procu-
rar deixar seus colaboradores satisfeitos 
e motivados, mas de criar uma estratégia 
completa, que envolve toda a organização 
em busca do desenvolvimento, capacitação 
e humanização de quem faz parte dela. 

MArCElo CErutti é Consultor e 
Treinador em Vendas Agro.

MiriAM CErutti é Psicóloga 
Organizacional com atuação exclusiva no 

Agronegócio.

Vem aí o “Feijão disruptiVo”
Na esteira do dia Mundial das Pulses 

ou do Feijão, chamou a atenção uma das 
iniciativas mais contundentes, e que tem 
sido levada a frente pela Carnevale. “Esta 
empresa tem investido no desenvolvimento 
das proteínas das plantas e utiliza ervilhas e, 
mais recentemente, feijões”, destaca o Ibrafe 
(Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses). 

“O mercado está mudando com uma 
velocidade supersônica. Se você acha que 
tudo segue do mesmo jeito, lamento, mas 
você, no mínimo, precisa se atualizar e 
tentar entender onde você e seu negócio 
podem se encaixar”, alerta o presidente da 

entidade mais representativa do setor de 
pulses no Brasil, Marcelo lüders. 

De acordo com ele, está se “materiali-
zado algo que no passado recente, talvez 
no ano passado, só existia nos países de 
primeiro mundo”: “A tal carne de vegetais 
é melhor do que se imaginava. É a isso que 
se aplica o termo ‘disruptivo’. É a designa-
ção atribuída a uma inovação tecnológica 
(produto ou serviço), capaz de derrubar uma 
tecnologia já preestabelecida no mercado”. 

“Você que, como eu, está acostumado 
com carne de verdade, se prepare, pois no 
mínimo parte de seu churrasco irá mudar. 

Seja pelo alto preço da carne e que será cada 
vez mais cara ou por entender que matar 
animais é grotesco demais para manter a 
vida, a verdade é que, mais rápido do que 
você imagina, este produto estará na sua 
churrasqueira”, projeta o dirigente. 

“E não adianta você achar isso ou aquilo, 
nós caminhamos velozmente nessa direção. 
Este comentário não é peça de merchan-
dising, mas, sim, a percepção que, se antes 
da pandemia a tendência plant-based era 
bastante acentuada, agora ela é o novo 
caminho. Anote e preste atenção, pois 
antes do que imagina você poderá mais do 
que ser consumidor de carne plant-based, 
poderá ser um fornecedor deste mercado 
de 5 bilhões de dólares e que cresce a taxas 
de 20% ao ano”, conclui lüders.

Foto: Divulgação

Por Marcelo Cerutti e Miriam Cerutti

“A tal carne de vegetais é melhor do que se imaginava”
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As exigências do plano estra-
tégico foram organizadas em 
16 operações e agrupadas 
em quatro componentes: 
ampliação das capacidades 

dos serviços veterinários, fortalecimento 
do sistema de vigilância em saúde animal, 
interação com as partes interessadas no 
programa de prevenção da febre aftosa 
e realização da transição de livre com 
vacinação para zona livre sem vacinação 
em todo o país. Além disso, são 102 ações 
operacionais.

No cronograma inicial do plano, me-
diante execução das ações previstas, os 
blocos ou estados poderiam adiar ou ante-
cipar o processo de retirada da vacinação. 
O bloco IV tinha inicialmente, a previsão se 
suspensão da vacina para este ano, porém, 
assim como os blocos II e III, continuará 
vacinando até 2022. O plano estratégico 
prevê conclusão nacional para 2026. O único 
estado brasileiro até agora a conquistar o 
status de livre de febre aftosa sem vacinação 
é Santa Catarina. Em relação aos países vi-
zinhos podem ser citados: Guyana, Guyana 
Francesa, Peru, Suriname e Chile.

O superintendente da Superintendência 

Federal de Agricultura de Mato Grosso do 
Sul (SFA-MS), Celso Martins (foto), cita 
que o Estado ainda tem muitas exigências 
para cumprir como, por exemplo, não tem 
médicos veterinários oficiais (da Iagro) em 
todos municípios, sendo a maior dificuldade 
nas localidades de fronteira, onde há difi-
culdade do controle do trânsito de animais 
e ainda passa gado em pé.

Celso Martins destaca que MS não tem 
vírus circulante e isto significa risco baixo, 
porém mercados melhores pagadores como 
Coréia do Sul e Japão só compram proteína 
animal de países que não vacinam para 
aftosa, isto porque significa que se con-
quistaram este status é porque cumprem 
uma série de exigências sanitárias, que vão 
além de vacina.

“Estes países (Coréia do Sul e Japão) 
não compram daqueles que ainda vacinam 
porque temem que as importações de frango 
e porco possam levar o vírus. Então, esta 
questão de lutar para conquistar este status 
vai além da opinião de ser contra ou favor. É 
futuro de mercado promissor e o Brasil por 
suas características e destaque produtivo 
tem que ser carro-chefe na América do Sul”, 
explica o superintendente.

Com a pandemia do novo coronavírus, 
muitas ações prevista para serem imple-

mentadas em 2020 ficaram comprometi-
das, inclusive reuniões oficiais do blocos 
estratégicos e visitas às propriedades rurais. 
Porém, o superintendente da SFA-MS 
acredita que que como se trata da proteção 
do patrimônio pecuária nacional e geração 
de benef ícios aos envolvidos diretamente e 

CONtINAçãO DA CAPA

ms ainda não tem todas as condições sanitárias 
para retirada da Vacinação contra FeBre aFtosa

Foto: Divulgação

também da sociedade de uma forma geral, 
que vai poder ter mais emprego como um 
dos resultados positivos gerais, é preciso 
manter a manter a vigilância nas proprie-
dades e os governos fazerem a parte que é 
possível como melhoramento da comuni-
cação para geração de dados.

goVerno Biden diz que está reVisando política 
comercial com a china, mas sem pressa

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, 
afirmou que o governo dos Estados 
Unidos está revisando a política 

comercial em relação à China, mas “não 
está com pressa” para concluir o processo. 
A administração anterior, do ex-presidente 
Donald Trump, foi marcada por uma “guer-

ra comercial”, com imposição de tarifas a 
proutos importados do país asiático.

“Estamos competindo com a China”, 
declarou Psaki durante coletiva de imprensa 
no último dia 11. “O presidente está ciente 
da profundidade desse desafio”, completou.

A assessora também foi questionada 

sobre detalhes da ligação telefônica entre o 
presidente americano, Joe Biden, e o líder da 
China, Xi Jinping. Segundo a porta-voz, o 

democrata “demonstrou preocupação com 
a falta de transparência” de Pequim sobre 
o coronavírus.

“Precisamos de mais informações para 
garantir que isso não aconteça novamente”, 
afirmou Psaki, referindo-se à pandemia de 
Covid-19. Biden conversou com Xi Jinping  dia 
10, no primeiro contato entre os mandatários 
desde que assumiu a presidência dos EUA.

De acordo com um comunicado divul-
gado pela Casa Branca, eles discutiram o 
comércio entre os dois países, a pandemia e 
as violações de direitos humanos na China.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Estados unidos 
estão competindo com a China e “o presidente está ciente 
da profundidade desse desafio”

Foto: Divulgação

Notícias do mundo agro é no 
Portal agroiN acesse www.agroin.com.br
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Produtores do Centro-oeste aPostam na 
Fruticultura e querem se tornar grandes 

Foto: Wenderson Araujo / trilux / CNA

Mas o talento dos produto-
res para a terra é vasto e 
eles têm conseguido di-
versificar como é o caso 
da fruticultura de alto 

valor agregado ou de frutas para abastecer 
mercados locais.

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, 
há produção de citrus como laranja, limão, 
abacaxi, uvas de mesa, principalmente a 
Niágara. Banana, pitaia, melancia, goiaba, 
maracujá, entre outras. 

 Um exemplo de pequena área cultivada 
que se tornou sucesso é da produtora rural 
Rosa Maria Sales Costa, no município de 
Terenos-MS. Ela começou do zero e hoje 
tem bons resultados cultivando limão e 

vem ganhando força, inclusive os produ-
tores estão se organizando para criar rota 
de enoturismo para agregar mais valor ao 
produto. O foco com as castas é produzir 
vinhos finos de alta qualidade para, ini-
cialmente, conquistar os turistas e depois 
ganhar mercado em outros estados. 

O superintendente da Superintendên-
cia Federal de Agricultura do DF, William 
Barbosa, destaca que há um trabalho para 
instalação da Rota da Fruticultura do Centro
-Oeste e algumas cidades de Minas Gerais, 
com frutas como o morango, goiaba, mirtilo, 
maracujá, atemóia, pitaia, entre outras. 

Várias ações estão em andamento como 
acompanhamento técnico da Emater (Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão 

Emater na cidade satélite de Braslandia. Ele 
conta que o município é o maior produtor 
de morangos da região, com média de cinco 
mil toneladas por ano. São 200 famílias que 
se dedicam ao cultivo. “Embora seja uma 
hortaliça, o morango é tido como fruta e 
vai entrar nessa rota da fruticultura. Aqui, a 
maioria produz à campo, mas também tem 
cultivo protegido em túneis ou estufas’, diz. 

Um dos produtores no DF é Ronaldo 
Cirilo Triacca. Ele decidiu diversificar as 

competições, principalmente às cegas. 
“Pesquisei muito antes de começar a cul-

tivar e decidi entrar neste mercado por conta 
das tecnologias disponíveis que permitem 
qualidade no planalto central, como a poda 
invertida”, diz Ronaldo Triacca. Ele ostenta 
o posto de primeiro a produzir vinho fino 
em Brasília e diz que trabalha para ampliar 
o número de garrafas com a safra 2020, que 
deve render aproximadamente 1600 unida-
des parta serem comercializadas este ano. 

A região Centro-oeste do Brasil tem se 
apresentado no cenário nacional e internacional 
como respeitada quando o assunto é produção de 
grãos e proteína animal.

goiaba. Ano que vem colhe a primeira safra 
de manga. 

Rosa Maria, que trabalhou 40 anos como 
contadora, começou no ramo de fruticul-
tura em 2018 com 100 mudas de goiaba, 
100 de manga e 100 de limão taiti. No ano 
seguinte ela investiu em mais 100 mudas 
de cada. Hoje ela diz que é realizada com a 
escolha que fez, mas nem sempre foi assim. 
Como não tinha conhecimento, procurou 
capacitação técnica no Senar-MS e hoje tem 
2 hectares com pés das três frutas. 

No Distrito Federal a produção de uvas 

Rural do Distrito Federal) e órgãos federais 
como a Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco (Codevasf ), 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) e o próprio Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). 

Adelino Servato Ferreira é técnico da 

atividades de sua propriedade, que já tem 
uma pousada de alto padrão de hospedagem 
e cultivo de grãos. A aposta é em castas espe-
ciais para vinhos finos. A primeira colheita 
em 2018 foi levada para processar em Minas 
Gerais. O resultado foi de 67 garrafas muito 
bem avaliadas por especialistas da área 
como enólogos e sommeliers. Ele decidiu 
não comercializar e apenas apresentar em 

Ronaldo também movimenta com 
outros nove viticultores uma associação 
para instalar uma vinícola no DF, pois o 
investimento é alto para um pequeno pro-
dutor. No caso dos vinhedos, cada sócio é 
o responsável econômico de sua área. O 
processo para implantação da rota é acom-
panhado pela Superintendência Federal de 
Agricultura do DF. 

Foto: Divulgação

Foto: Senar-MS

Produtores de morango vão entrar na rota da 
fruticultura; no detalhe o Superintende da SFA DF, 
William Barbosa

Ronaldo Triacca decidiu diversificar sua propriedade com uvas para produzir vinhos finos

Rosa Maria aposta em limão, goiaba e manga em sua pequena propriedade em Terenos-MS

Por ELIANE FERREIRA
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redução na Venda de soja em 
grão Faz exportações do agro 
Fecharem janeiro em queda

Médias dos leilões Nelorão do Ms e Nelorão Matrizes 
realizados Pela Corrêa da Costa leilões

Média 106,21 @ x r$ 290,00 = r$ 30.800,90

Negócios somaram uS$ 
5,67 bilhões no primeiro 
mês de 2021, o que 
significa um recuo de 
1,3% na comparação 
com janeiro do ano 
passado

As exportações do agrone-
gócio fecharam janeiro em 
US$ 5,67 bilhões, o que 
significou recuo de 1,3% na 
comparação com janeiro do 

ano passado (US$ 5,75 bilhões).
A principal causa para o resultado, se-

gundo a Secretaria de Comércio e Relações 
Internacionais (SCRI) do Ministério da 
Agricultura, é a queda nas vendas de soja 
em grão, de quase US$ 500 milhões.

Em grande parte, essa redução foi com-
pensada pelo aumento do valor exportado 
de quatro produtos: milho (+42,5% ou 
US$ 148,96 milhões em valores absolutos), 
açúcar de cana em bruto (+35,6% ou US$ 
141,06 milhões), café verde (+30,2% ou US$ 
108,05 milhões) e farelo de soja (+28,3% ou 
US$ 99,17 milhões).

A diminuição nas exportações em 
janeiro, em conjunto com o aumento das 
vendas dos demais produtos (+4,5%), fez 
com que a participação do agronegócio 
nas exportações brasileiras declinasse de 
39,6% em janeiro de 2020 para 38,3% em 
janeiro deste ano.

As importações de produtos do agro-
negócio, por sua vez, aumentaram 6,5%, 
passando de US$ 1,22 bilhão (janeiro de 
2020) para US$ 1,30 bilhão no primeiro mês 
deste ano. O saldo da balança resultou em 
US$ 4,37 bilhões.

Já o índice de preço dos produtos do 
agronegócio exportados pelo Brasil teve 
aumento de 1,2% entre janeiro de 2020 
e janeiro de 2021, enquanto o índice de 
quantum recuou 2,5%. Segundo a SCRI, 
esse comportamento já reflete o aumento 
dos preços internacionais das commodities 
ocorrido a partir de maio de 2020, e que 
continua no princípio de 2021.

Por outro lado, a queda do índice de 
quantum das exportações do agronegócio 
brasileiro pode ser explicado pela forte 
queda da quantidade exportada de soja em 
grão, ocorrida em função do baixo estoque 
de passagem, do atraso no plantio da safra 
2020/2021 em função da seca, e, posterior-
mente, do atraso nas áreas de colheita em 
decorrência das chuvas.

destaques do Mês - As vendas 
externas de milho foram preponderantes 
no setor de cereais, farinhas e preparações, 
atingindo US$ 499,86 milhões (+42,5%), 

com alta de 22,1% no volume exportado 
e 16,7% no preço médio de exportação do 
cereal.

Segundo a SCRI, os embarques de milho 
iniciaram trajetória ascendente a partir de 
agosto de 2020, em função do atraso na 
colheita da segunda safra no ano passado, 
por questões climáticas.

Já as exportações de açúcar de cana em 
bruto foram recordes em volume em janeiro, 
com 1,85 milhão de toneladas (+31,7%). 
Segundo o ministério, o produto segue 
trajetória positiva iniciada em 2020, em 
virtude de quedas de produção nos princi-
pais produtores asiáticos, que estimulou a 
recuperação de preços internacionais e os 
valores exportados da commodity.

Os embarques de café verde registraram 
US$ 466,20 milhões (+30,2%). O volume 
exportado de café verde foi recorde para 
os meses de janeiro, chegando a 221,88 mil 
toneladas (+35,8%).

No complexo soja, destaque para o fa-
relo, que atingiu US$ 449,59 milhões, alta 
de 28,3%. As vendas foram influenciadas 
pela elevação dos preços médios em 27,2%, 
já que os volumes permaneceram pratica-
mente os mesmos comparados a janeiro de 
2020 (+0,8%).

A alta de preços, de acordo com a SCRI, 
reflete o baixo estoque de passagem da 
soja em grão nos principais exportadores 
mundiais, como os Estados Unidos e Brasil.

Foto: Divulgação
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Brasil e reino unido criam comitê conjunto 
para Facilitar relação na agropecuária
A ministra convidou os representantes britânicos 
a conhecer importantes programas existentes 
no Brasil, como o Programa ABC, o Programa 
Nacional de Bioinsumos e o renovabio

Foto: Divulgação

O Brasil e o Reino Unido 
assinaram, nesta semana, 
um memorando de enten-
dimento para a criação 
do Comitê Conjunto de 

Agricultura. O documento foi assinado 
pela ministra Tereza Cristina e pelo 
secretário George Eustice, do Departa-
mento de Meio Ambiente, Alimentação 
e Assuntos Rurais.

De acordo com o divulgado pelo Minis-
tério da Agricultura, a partir do memoran-
do, autoridades dos dois países trabalharão 
em conjunto para manter a relação bilateral 
em relação ao comércio de produtos agro-
pecuários, além de discutir possível arranjos 
comerciais no futuro. Uma relação que deve 
viver uma nova realidade a partir da saída 
do Reino Unido da União Europeia.

“Demos o passo inicial para a criação 
do Comitê Conjunto de Agricultura que 
será fundamental para o relacionamento 
do Brasil com o Reino Unido após o Brexit”, 
disse a ministra Tereza Cristina, em posta-
gem em seu perfil no Twitter.

No ano passado, as exportações bra-
sileiras de produtos agropecuários para o 
país aumentaram 5% em comparação com 
2019, passando de US$ 1,031 bilhão para 
US$ 1,087 bilhão. A pauta é liderada por 
soja, aves (especialmente frango e peru), e 
frutas. Já o Brasil compra do Reino Unido, 
principalmente, uísque e gim. Na visão do 
Ministério da Agricultura, a expectativa 
é de crescimento do comércio neste ano.

“Um fato positivo do pós-Brexit que 
favoreceu o Brasil foi a decisão do Reino 
Unido de desregulamentar algumas frutas, 
que deixaram de exigir Certificação Fitos-
sanitária”, diz o adido agrícola do Brasil no 
Reino Unido, Augusto Billi, de acordo com 
o informe do Mapa. “Também a criação da 
Quota Tarifária Autônoma, com tarifa zero 
para 260 mil toneladas de açúcar bruto de 
cana, aumenta a expectativa positiva para 
o setor. Estima-se que o Brasil deve ocupar 
boa parte desta quota”, acrescenta.

Ainda segundo o informe, o Reino Unido 
importa mais de 50% dos alimentos que 
consome. Desse total, 70% dos produtos são 

provenientes de países da União Europeia. 
Atingido pela pandemia de Covid-19, o país 
viveu uma forte queda em sua atividade 
econômica, mas o cenário tem sido de lenta 
recuperação.

BioiNsuMos e reNovaBio - A 
assinatura do memorando de entendimento 
foi realizada em um encontro via internet 
entre Tereza Cristina e George Eustice. De 
acordo com o Ministério da Agricultura, a 
ministra convidou os representantes britâ-
nicos a conhecer iniciativas do Brasil, como 
a Agricultura de Baixo Carbono, Programa 
Nacional de Bioinsumos e o RenovaBio, de 

incentivo aos biocombustíveis.
Ela disse ainda que o objetivo do Comitê 

Conjunto é desburocratizar e agilizar as 
interações entre Brasil e Reino Unido.

“Entendemos que, neste primeiro mo-
mento, o Reino Unido seguirá adotando 
muitos dos parâmetros europeus, inclusive 
sanitários e fitossanitários. Mas temos 
a expectativa de que, com o tempo, sem 
abandonar seus elevados padrões, o Reino 
Unido, nas suas normativas técnicas, se tor-
nará mais alinhado às regras internacionais, 
mais próximo de abordagens baseadas na 
ciência”, disse ela.

Faturamento do agro em 2021 deVe ultrapassar r$ 1 trilhão

O Valor Bruto da Produção Agro-
pecuária (VBP), que mostra a 
evolução do desempenho das 

lavouras e da pecuária ao longo do ano e 
corresponde ao faturamento bruto dentro 
do estabelecimento, deve ter um salto ainda 
maior em 2021. É esperado um aumento de 
11,8%, passando de R$ 896,7 bilhões para 
R$ 1,002 trilhão.

As lavouras projetam valores de R$ 688,4 
bilhões e a pecuária de R$ 314,5 bilhões. O 
acréscimo em relação ao ano de 2020 foi de 
15,2% nas lavouras e 5,1% na pecuária. Os 
dados incluem as estatísticas atualizadas 
de janeiro deste ano.

“Dois fatores são decisivos para este 
resultado: preços agrícolas favoráveis para 
grande parte dos produtos e boas previsões 
para a safra deste ano”, analisa José Garcia 
Gasques, coordenador da pesquisa do VBP e 
coordenador geral de avaliação de Políticas 

e Informação do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

O desempenho favorável vem sendo 
apresentado pelo amendoim, com acrés-
cimo de 4,9% no faturamento, arroz 9,6%, 
batata-inglesa 6,8%, cacau 14,9%, laranja 
5,9%, mandioca 5,6%, milho 23,2% e soja 
30,3%. Na pecuária, os destaques são os 
aumentos de 9,9% no VBP de carne bovina, 
22,5% na carne de frango e 5% em leite. Os 
maiores valores do VBP são os de milho 

com R$ 126 bilhões e soja R$ 326,8 bilhões. 
Por outro lado um grupo importante de 
produtos tem apresentado queda no valor 
da produção, são eles: café (-28,4%), ca-
na-de-açúcar (-1,8%), tomate (-7%), trigo 
(-3,7%), e ovos (-10,1%).

De acordo com Gasques, os recuos 
nesses produtos são uma combinação de 
preços mais baixos e produção menor. “Mas 
no café a redução de valor pode ser atribu-
ída principalmente a redução de 33,6% da 

produção do café arábica”, explica. Segundo 
o IBGE, essa lavoura ainda ressente-se da 
seca ocorrida em 2020. “Observamos, ainda 
que a cana de açúcar tem tido redução sis-
temática no valor da produção nos últimos 
cinco anos. Isso afeta os resultados de São 
Paulo e de outros estados, onde a cana é 
relevante”, salienta. 

Os cinco produtos que lideram o VBP 
são soja, milho, cana-de-açúcar e algo-
dão, que representam 83,3% do VBP das 
lavouras. 

Os resultados regionais mostram im-
pactos positivos do VBP. “Tomando alguns 
estados, onde a soja é o produto mais 
relevante, nota-se que em Mato Grosso, 
essa cultura representa 61,5% do VBP das 
lavouras; no Paraná 58%, e no Rio Grande 
do Sul, 64%. Na região do Matopiba, que 
compreende o bioma Cerrado dos estados 
do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a 
soja representa 43,4% do faturamento da 
região” explica Gasques. 

Por ELIzA MALISzEWSkI
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Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
disse que “a missão da frente é proteger 
o setor que tanto gera empregos, renda, 
impostos e responde por 50%, de forma 
direta e indireta, do PIB desse país”.

PrioritÁrios - A Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) enviou recentemente um of ício 
ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
solicitando a inclusão dos produtores 
rurais e demais envolvidos na cadeia de 
produção de alimentos entre os grupos 
prioritários de imunização contra o Co-
ronavírus. O pedido é para que eles sejam 
incluídos nas ações do Programa Nacio-
nal de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, do Governo Federal.

BorraCHa - O preço referência da 
borracha natural importada fechou o mês 
de janeiro em R$ 10,42 o quilo, aumento 
de 3,37% em relação a dezembro de 2020. 
A alta foi ocasionada principalmente pela 
elevação média do dólar, que foi de 4,09% 
em janeiro comparado a dezembro de 2020. 
A análise é do Índice de Preço Referência 
de Importação da Borracha Natural, ela-
borado pela Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo Instituto 
de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria 
de Agricultura do Estado de São Paulo.

triGo - A safra de soja ainda nem 
acabou e os produtores começam a movi-
mentação na procura por sementes para os 
cultivos de inverno. O trigo deve continuar 
sendo a opção mais atrativa após alcançar 
a maior produção dos últimos 20 anos. Na 
última safra, a área de trigo cresceu 14,8% 
no Brasil com relação ao ano anterior, com 
uma produtividade 5,4% maior, resultando 
no maior volume de produção desde o 
ano 2000. O preço também favoreceu a 
triticultura com crescimento constante ao 
longo de 2020, fechando o ano próximo a 
R$ 70,00 a saca de 60kg.

Costa riCa - Com o objetivo de 
discutir novas oportunidades de coo-
peração internacional e fortalecer as já 
existentes, o secretário de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do Ministério 
da Agricultura, Fernando Schwanke, 
participou de missão técnica em San José, 
na Costa Rica. Schwanke participou de 
painel mediado pelo representante do 
Instituto Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura (IICA) na Argentina, 
Caio Rocha, com a presença virtual de 
representantes de 34 países.

aNater - A Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Anater) iniciou o mês de fevereiro dando 
continuidade aos cursos de formação 
a distância de agentes de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater). Na 
semana, entre os dias 1º e 6, cerca de 
130 profissionais foram capacitados para 
executar o Programa Produzir Brasil na 
região Centro-Oeste. A política pública 
tem o objetivo de assistir as famílias de 
agricultores assentados tituladas ou em 
processo de titulação.

iNdiCaÇão GeoGrÁFiCa - O 
café da espécie Coffea arabica da região 
do Caparaó, localizada na divisa dos 
estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, recebeu o registro de Indicação 
Geográfica (IG). O Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI) reco-
nheceu o produto como IG, na espécie 
Denominação de Origem (DO). A área 
geográfica envolve dez municípios ca-
pixabas e seis mineiros. Ao todo, são 16 
municípios.

loGÍstiCa - O deputado federal 
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) assumiu 
na terça-feira, 2 de fevereiro, em ceri-
mônia realizada em Brasília, a Comissão 
de Infraestrutura e logística da Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA) no 
biênio 2021/2022. Arnaldo Jardim come-
morou o novo desafio destacando que 
“o meu compromisso com o setor agro 
sempre foi buscando alternativas para 
dar competitividade ao nosso produtor 
e aos nossos produtos”.

PresidêNCia - Eleito em dezembro 
de 2020 presidente da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA), o deputado 
federal Sérgio Souza (MDB-PR) assumiu 
a liderança do colegiado. A nova diretoria 
estará à frente da bancada no próximo biê-
nio (2021/22). Em discurso, o parlamentar 
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jornada por laVouras Vai 
mostrar histórias motiVadoras 
e de sucesso na agricultura 
iniciativa promovida pela Jacto vai mostrar 
trajetórias de sucesso de agricultores e boas 
práticas para os tempos desafiadores

Mostrar cases de sucesso do 
agronegócio é a proposta 
da jornada “Novos tempos, 
Novas soluções”, que planeja 

visitar agricultores e mostrar cases de 
sucesso e boas práticas na agricultura. Em 
formatos que vão de filmes documentais 
até lives dinâmicas, cujos episódios serão 
lançados ao longo do ano de 2021, a Jacto, 
empresa de soluções e equipamentos para 
agricultura, vai realizar uma jornada para 
contar histórias desses personagens reais do 
campo e suas perspectivas sobre o uso de 
tecnologia, qualificação, responsabilidade, 
eficiência, produtividade, sustentabilidade 
e compromisso com futuro da atividade 
agrícola. 

Com presença global, a intenção da 
marca é conectar as pessoas por meio de his-
tórias motivadoras de sucesso nas lavouras e 
destacar o protagonismo do produtor rural 
e os desafios para a agricultura mundial. 

“Falar em novos tempos e novas solu-
ções é trabalhar para desenvolver produtos 
e equipamentos que façam sentido para o 
campo e que sejam instrumento de com-

petitividade para o agricultor do Brasil e do 
mundo diante de um cenário mais exigente 
e desafiador. Por isso essa iniciativa vai 
mostrar como o agronegócio, do pequeno 
ao grande produtor, no Brasil e no mundo, 
se baseiam em novas premissas, como a 
digitalização, a eficiência e a produtividade 
no campo, a rastreabilidade da produção e 
a atenção a um consumidor cada vez mais 
ativo e engajado em práticas e ações sus-
tentáveis. E nada melhor do que buscar em 
depoimentos e situações reais de trabalho, 
como é o dia a dia de homens e mulheres do 
campo” explica Wanderson Tosta, diretor 
de marketing da Jacto. 

Uma jornada pelas lavouras de sucesso - 
Estão previstas ao longo de 2021 visitas para 
várias cidades do norte ao sul do Brasil.* 

Toda a jornada poderá ser acompanhada 
pelas redes sociais da Jacto, como Facebook, 
Instagram e o Youtube, além da realização 
de lives e outros eventos em formato di-
gital para mostrar o dia dos agricultores e 
agriculturas, suas dificuldades, percepções, 
curiosidades e costumes de cada região 
visitada e as perspectivas para o futuro.

Foto: Divulgação
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