
    

Com a alta do dólar, o produtor 
tem optado pela venda antecipada da 
safra, principalmente de soja, e evitado 
contratar crédito de comercialização 
- que assegura ao agricultor e às coo-
perativas os recursos necessários para 
preservar a renda em época de queda 
de preços, permitindo por exemplo a 
armazenagem da safra até que a situação 
de mercado melhore. Página 3.

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão

150ª Edição - 23 de agosto a 5 de seteMBRo de 2.015

circulação
MS, MG E SP

EM SEtEMbro, caMPo GrandE SEdia 
fEira dE rEProdutorES E GEnética
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dólar ValoriZado 
EStiMula VEnda 
antEciPada da 
Safra

iMPortação dE 
Soja PEla cHina 
batE rEcordE
EM julHo coM 
coMPraS da 
aMérica do Sul

A soja da América do Sul caminha 
para dominar o comércio com a China 
por um período recorde este ano, após 
uma nova safra recorde na região. 
Página 6.

Segundo o diretor Técnico da 
União da indústria de Cana-de
-Açúcar (UNiCA), Antonio de 
Padua Rodrigues, “pela segunda 
quinzena consecutiva, o clima 

mais seco nas principais áreas produtoras 
facilitou as operações agrícolas, eliminan-
do o atraso na colheita de cana observado 

este ano quando comparado com a safra 
anterior”.

de fato, no acumulado desde o início 
da atual safra até 15 de agosto, o volume 
processado de matéria-prima alcançou 
326,79 milhões de toneladas, alta de 0,48% 
em relação ao valor apurado até a mesma 
data da safra 2014/2015.

O volume de cana-de-açúcar processado pelas unidades produtoras da 
região Centro-Sul do Brasil atingiu 47,41 milhões de toneladas na primeira 
metade de agosto, crescimento de 5,68% em relação as 44,86 milhões de 
toneladas moídas na mesma quinzena de 2014

No Estado de São Paulo, entretanto, a 
moagem acumulada no ciclo 2015/2016 
permanece abaixo daquela verificada no 
ano anterior. Até 15 de agosto, o Estado pro-
cessou 190,67 milhões de toneladas, contra 
203,11 milhões de toneladas contabilizadas 
no mesmo período de 2014.

Continua na página 3.

cana: cliMa SEco faVorEcE a 
colheita na região centro-Sul
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braSil E alEManHa diScutEM cooPEração 
EM laboratório E PESquiSa aGroPEcuÁria

PErSPEctiVaS Para o aGronEGócio 
dEMandaM tEcnoloGiaS Para uMa 
ProdutiVidadE SuStEntÁVEl

Em reunião no último dia 20, na 
sede do Mapa, a ministra Kátia 
Abreu pediu ao ministro federal 
de Alimentação e Agricultura da 
Alemanha, Christian Schmidt, 

cooperação na área de pesquisa para que o 
Laboratório Nacional Agropecuário (Lana-
gro) também seja referência internacional 
em medicina veterinária.

Kátia Abreu afirmou ao ministro alemão 
que a prioridade máxima de sua gestão no 
Mapa é a defesa agropecuária, destacando 
que a área não sofreu nenhum corte orça-
mentário este ano. Para continuar sendo 
reconhecido mundialmente em sanidade 
animal e vegetal, o Brasil precisa de labora-
tórios internacionais de referência na área, 
acrescentou ministra.

“Estamos solicitando a cooperação 
de um grande laboratório na Alemanha, 
instituto Friedrich-Loeffler, para que 
possamos implantar no Brasil os nossos 
laboratórios de referência internacional e 

aperfeiçoar a identificação e o diagnóstico 
de doenças animais”, observou a ministra. 
“Somos um dos maiores exportadores do 
mundo e temos obrigação de priorizar 
essa área.”

Schmidt demonstrou interesse no tema 

e disse que a Alemanha está pronta para 
auxiliar o Brasil a montar laboratórios de 
referência na área animal e vegetal. “Coo-
peração em pesquisa é um assunto muito 
interessante para nós, de muita importân-
cia. Temos instituições do mais alto padrão 

em medicina veterinária na Alemanha 
e institutos qualificadíssimos. Claro que 
estamos abertos.”

Kátia Abreu também pediu ao governo 
alemão agilidade na análise de 2 mil amos-
tras que foram colhidas de cavalos que 
vivem nos arredores da área onde serão 
realizadas as provas de hipismo dos Jogos 
olímpicos 2016, em deodoro, no Rio de 
Janeiro. Essas amostras, que vão indicar 
a presença ou não da doença de mormo 
nos animais, estão sendo analisadas pelo 
instituto Friedrich-Loeffler.

“Pedimos ao ministro que priorizas-
sem, agilizassem os dois mil exames que 
enviamos dos animais que estão na área de 
deodoro. Sua resposta, imediata, foi de que 
isso será viabilizado”, afirmou a ministra, 
após a reunião.

os dois ministros ainda acertaram uma 
cooperação em tecnologia entre institutos 
de pesquisa da Alemanha e a Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

o agronegócio brasileiro é visto hoje 
como amplo e complexo sistema que com-
preende os segmentos de alimentos, fibras e 
energias renováveis. Segundo o Ministério 
da Agricultura, o PiB do agronegócio cres-
ceu 1,08% e representou 21,3% do PiB do 
Brasil em 2014. A agricultura brasileira vem 
crescendo de forma sustentável e produtiva, 
o que culminou em uma produção de grãos 
de 193 milhões de toneladas no último ano.

os recentes ganhos de produtividade, 
publicados em junho de 2015, mostram que 
entre as safras 2013/14 e 2014/15 houve um 
incremento de 5,6% na produção de grãos 
e um aumento de 1,1% de área plantada. 
Um aumento de produtividade de 4,5% 
em um ano! 

Segundo o Banco Mundial, a população 
projetada de 9 bilhões de habitantes até 2050 
demandará um aumento de 120% do con-
sumo de carnes e de 148% do consumo de 
soja. Este cenário mostra-se como um sólido 

fundamento para o agronegócio brasileiro, 
que possui alto potencial para aproveitar 
essa oportunidade por sua disponibilidade 
de solo arável não explorada. Entretanto, o 
aumento de produtividade continuará sen-
do demandado em função da competição 
internacional das commodities agrícolas e 
da sustentabilidade de longo prazo.

Nesse contexto, cresce a importância 
do setor de insumos, no qual se inserem 
as máquinas agrícolas, para o aumento de 
produtividade. As commodities agrícolas 
podem oferecer mais valor agregado do que 
outros produtos e com ganhos contínuos 
de produtividade nas cadeias a montante. 
Esses ganhos se baseiam em vantagens 
comparativas naturais do Brasil, inovações 
para competir nos mercados internacionais 
e investimentos em pesquisa de produção 
em áreas tropicais. 

As inovações em máquinas agrícolas e 
tecnologias como agricultura de precisão, 
integração de máquinas e gestão de frota 
contribuem para esse aumento de produti-

vidade. Por meio delas se obtêm melhor uso 
da terra, redução de custos com insumos, 
redução de desperdícios de produção e 
melhor eficiência operacional.

Tais inovações, além do foco em produ-
tividade, possuem demanda de requisitos 
de segurança e sustentabilidade crescentes 
como, por exemplo, o Proconve MAR-i, pro-
grama para controle de emissões de poluentes.

Com essas perspectivas de mercado e 
demandas por inovação, o 7º Simpósio SAE 
BRASiL de Máquinas Agrícolas irá reunir 
indústria, academia e entidades setoriais 
para discutir o aumento de produtividade 
com o desafio de manter a sustentabilidade. 
o encontro será realizado no dia 2 de se-
tembro, na Fiergs (Federação das indústrias 
do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre. 
Participe!

(*) LeandrO PireS é engenheiro 
mecânico, mestre em Economia, gerente de 
Administração de Vendas da John Deere e 
chairperson do 7º Simpósio SAE BRASIL de 
Máquinas Agrícolas.

POR LEANDRO PIRES * 
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cana: cliMa SEco faVorEcE a 
colheita na região centro-Sul

dólar alto EStiMula VEnda antEciPada da Safra

Qualidade da maté-
ria-prima - A quanti-
dade de Açúcares Totais 
Recuperáveis (ATR) por 
tonelada de matéria-prima 

totalizou 141,20 kg nos primeiros 15 dias 
de agosto, sensível recuperação quando 
comparado aos índices observados nas 
quinzenas anteriores.

No acumulado desde o início da safra 
2015/2016 até 15 de agosto, o teor de 
ATR alcançou 127,05 kg por tonelada, 
permanecendo aquém do valor registrado 
no último ano (130,72 kg por tonelada de 
cana-de-açúcar).

produção de açúcar e de 
etanol - Seguindo a tendência verificada 
desde o início desta safra, a proporção de 
matéria-prima direcionada à fabricação 
de açúcar continua inferior aos índices 
observados em 2014. Na primeira quinzena 
de agosto de 2015, essa proporção atingiu 
44,87%, ante 45,83% verificados em igual 
período do último ano.

Com isso, apesar da recuperação na 
moagem, a produção acumulada de açúcar 
no atual ciclo 2015/2016 ainda permanece 

abaixo do valor registrado na safra passada. 
desde o início desta safra até 15 de agosto, a 
quantidade fabricada de açúcar pela região 
Centro-Sul somou 16,36 milhões de tone-
ladas, queda de 8,74% em relação à 2014 
(17,93 milhões de toneladas).

A produção de etanol, por sua vez, atin-
giu 2,17 bilhões de litros na primeira metade 
de agosto, totalizando 14,34 bilhões de litros 
no acumulado desde o início da safra até 15 
de agosto. deste volume acumulado, 5,17 
bilhões de litros referem-se ao etanol anidro 
e 9,16 bilhões de litros ao etanol hidratado.

o executivo da UNiCA ressalta que 
“apesar da moagem da atual safra estar 
emparelhada com aquela do último ano, 
a fabricação de açúcar segue defasada em 
mais de 1,5 milhão de toneladas”. Nesse 
contexto, fica cada vez mais evidente que 
a produção de açúcar da safra 2015/2016 
deverá ficar aquém do valor projetado 
pela UNiCA em março deste ano e, ainda, 
inferior à quantidade registrada na safra 
2014/2015, acrescentou.

Vendas de etanol - As vendas de 
etanol pelas unidades produtoras da região 
Centro-Sul do Brasil somaram 1,22 bilhão 
de litros na primeira quinzena de agosto, 
sendo 86,92 milhões de litros destinados 

ao mercado externo e 1,14 bilhão de litros 
ao consumo doméstico.

No mercado interno, o volume de etanol 
anidro comercializado pelos produtores nos 
primeiros 15 dias de agosto atingiu 400,54 
milhões de litros, ante 415,59 milhões de litros 
computados na mesma quinzena de 2014.

As vendas de etanol hidratado ao mer-
cado doméstico, por sua vez, mantiveram 

a tendência de crescimento em relação aos 
valores registrados no ano passado. Na 
primeira metade de agosto, o volume co-
mercializado pelas unidades do Centro-Sul 
alcançou 737,23 milhões de litros, aumento 
de 26,76% no comparativo com os 581,57 
milhões de litros contabilizados no mesmo 
período da safra 2014/2015.

de acordo com o diretor da UNiCA “a 
redução das transferências de etanol para 
a região Norte-Nordeste e a alteração nos 
estoques das distribuidoras contiveram 
parcialmente o crescimento esperado nas 
vendas no início de agosto”. A expectativa 
é de que o volume comercializado ao final 
do mês fique próximo ou até mesmo su-
pere aquele registrado em julho deste ano, 
acrescentou Rodrigues.

Nessa linha, dados apurados pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) mostram que os preços 
do etanol hidratado seguem em patamares 
inferiores a 70% do preço da gasolina em boa 
parte do mercado consumidor do Centro-
Sul. “A paridade de preços entre o etanol 
hidratado e a gasolina tem se mantido muito 
abaixo da relação técnica de rendimento 
dos veículos, estimulando o consumo do 
biocombustível”, concluiu Rodrigues.

Com a alta do dólar, o produtor tem 
optado pela venda antecipada da 
safra, principalmente de soja, e 

evitado contratar crédito de comercia-
lização - que assegura ao agricultor e às 
cooperativas os recursos necessários para 
preservar a renda em época de queda de 
preços, permitindo por exemplo a arma-
zenagem da safra até que a situação de 
mercado melhore. Em julho, primeiro mês 
do ano-safra 2015/2016, as contratações 
dessa linha encolheram 25,1%, quando 
comparadas a igual mês de 2014. No Banco 
do Brasil, principal operador do crédito 
rural, a redução foi maior ainda, de 71,59%.

A menor procura por linhas de comer-
cialização vem desde que o dólar começou 
a subir, ainda em 2014. desde então, o pro-
dutor obteve maiores ganhos, pois a moeda 
norte-americana mais forte vem garantindo 
a sustentação de preços, sobretudo da soja. 

Com isso, o agricultor que costumava 
contratar crédito de comercialização para 
segurar o máximo que podia a venda de 
sua safra à espera de preços melhores, está 
optando por fazer a venda antecipada agora, 
diretamente às tradings exportadoras, em 
razão dos bons patamares de preços da 
oleaginosa. "Muitos produtores adotam 
essa estratégia quando não vislumbram 
aumento de preço no futuro", explicou o 
coordenador do departamento Técnico 
Econômico da Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná (Faep), Pedro Loyola.

Para o diretor do departamento de 
Economia Agrícola do ministério, Wilson 
Vaz de Araújo, o momento é, de fato, de 
boa rentabilidade para o agricultor. "Em 
função do câmbio observamos uma venda 
antecipada como mecanismo para garantir 
o financiamento da safra. os produtores 
estão aproveitando o momento de desva-
lorização do real frente o dólar", observou.

o produtor rural e diretor da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato 
Grosso (Famato), Nelson Piccoli, pondera 
que a venda antecipada, assim como o 
crédito de comercialização, é uma garantia 
de rentabilidade. "Boa parte dos produtores 
vendeu pelo menos de 50% a 60% da safra 
para aproveitar o dólar alto", disse. "Ele 
pode não ter lucratividade maior caso o 
dólar dispare, mas em contrapartida trava 
o preço e garante a renda necessária para 
os compromissos financeiros do próximo 
ano", argumentou.

No Ministério da Agricultura, o freio 
no crédito para comercialização e a venda 
antecipada da safra são vistos como algo 
positivo. "o crédito de comercialização 
não precisa ser crescente. No melhor dos 
mundos, o mercado está tão remunerador 
que o produtor praticamente não precisa 
contratar crédito de comercialização", 
argumenta o secretário de Política Agrí-

cola, André Nassar, em entrevista. "No 
entanto, talvez essa situação se modifique 
mais à frente. Com margens de lucro mais 
apertadas, faz sentido usar o crédito de 
comercialização", ponderou.

Para Nassar, a venda antecipada da safra 
também indica que os agricultores têm 
financiado mais a safra com tradings. o 
secretário ponderou que em Mato Grosso 
cerca de 75% da safra de milho foi vendida 
antecipadamente e, no Paraná, aproximada-
mente 25% da de soja. "o produtor está se 
financiando com tradings. isso é um recurso 
de custeio. Ele vende antecipadamente essa 
safra, trava o preço e pega fertilizantes e 
outros insumos", relatou.

Nassar fez questão de frisar ainda que 
essa redução de contratações em uma única 
modalidade não significa que as operações 
de crédito rural não têm ocorrido, em julho, 
primeiro mês do ano-safra, foi liberado 32% 
a mais em recursos que em julho de 2014.

EStADãO cONtEúDO

cONtINuAçãO DA cAPA
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braSil GanHa 1° Mba aGroPEcuÁrio “dEntro 
da PortEira” EM ParcEria EntrE abcZ E faZu

A FAZU (Faculdades Associa-
das de Uberaba) e a ABCZ 
(Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu) expan-
dem sua atuação e a partir de 

2016 passam a oferecer programa educacio-
nal que objetiva formar o “Gestor Profissional 
da Agropecuária Brasileira”, oferecendo 
recursos de inteligência de Mercado aplicada 
ao “dentro da porteira”.

o pesquisador Thiago Bernardino de 
Carvalho, coordenador do MBA, aponta 
para levantamentos em propriedades pe-
cuárias que investem em genética, segundo 
ele o sucesso destas propriedades se deve à 
combinação de eficiência técnica com ges-
tão profissional de todas as demais etapas 

do negócio.
“diferente dos segmentos de insumos e 

processamento, nas atividades “dentro da 
porteira” ainda são poucos os que conhecem 
e aplicam ferramentas sofisticadas para a 
condução do negócio, por isso buscamos 
a qualificação das pessoas que realizam o 
planejamento e a gestão da pecuária e agri-
cultura de nosso País”, afirma Bernardino.

Saiba mais sobre curso: A Especialização 
de Gestão e Economia do Agronegócio busca 
proporcionar conhecimento, qualificação e 
orientação técnica para profissionais da área 
de Gestão do Agronegócio, fornecendo os 
fundamentos para o uso prático dos mais 
modernos instrumentos desenvolvidos para 
as análises dos cenários econômicos e dos 

processos de decisão.
“o diferencial desse curso será o uso do 

“Learning by doing” (aprender fazendo), ou 

enfoque do curso especialização de Gestão e 
economia do agronegócio será o setor primário da 
produção animal e utilizará conceito “aprender 
fazendo”. dinâmica de disciplinas conta com o apoio 
da Universidade de São Paulo, esalq e Cepea.

seja, o aluno ingressante irá desenvolver o 
trabalho de conclusão do curso ao longo de 
sua duração, com base nas disciplinas e no 
apoio constante dos professores e monitores”, 
analisa Bernardino.

A dinâmica e disciplinas do programa es-
tão sendo formatadas por experientes nomes 
do mercado agropecuário em parceria com 
professores e pesquisadores da Universidade 
de São Paulo, Esalq e Cepea. o curso terá 
duração de 18 meses, com encontros pre-
senciais em um final de semana por mês. o 
corpo docente reúne professores da Fazu e 
também convidados de outras universidades. 

Todos os participantes deverão fazer o 
planejamento estratégico de negócios reais.  
Para tanto, o conjunto de disciplinas combina 
o entendimento macro e microeconômico 
do ambiente de negócios com ferramentas 
que aumentam a assertividade das decisões. 
Ao final do curso, deverá ser mantido o 
relacionamento entre os participantes e 
oferecidos indicadores que vão mensurar a 
evolução dos negócios ano a ano.

Para mais informações, acesse: www.
fazu.br / (34) 3318-4188.

Foto: Laura Pimenta

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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biEnal da aGricultura traZ SiMPóSio Para 
jornaliStaS coM dEbatE dE PautaS do aGronEGócio

o agronegócio é uma boa 
pauta e pode prender 
atenção do leitor? É possí-
vel produzir reportagens 
pertinentes, gerando in-

teresse inclusive no meio urbano sobre o 
setor que mais se destaca na economia do 
Centro-oeste? Mostrar como o campo pode 
ser sustentável e inovador é uma boa notí-
cia? Estes são alguns dos questionamentos 
que motivam a realização do Simpósio de 
Jornalismo Agropecuário Agricultura do 
Brasil Central, com o tema ‘A realidade de 
inovação e sustentabilidade no campo como 
resposta às demandas para o setor’. o evento 
será realizado no dia 31 de agosto, às 9 ho-
ras, no Centro de Convenções Rubens Gil 
de Camillo, durante a Bienal dos Negócios 
da Agricultura Brasil Central.

A proposta do Simpósio é reunir 
jornalistas e colocar em pauta assuntos 
de interesse comum como inovações no 
campo, produção e produtividade, sus-
tentabilidade, entre outros. Serão pales-
trantes do evento o gerente executivo do 
instituto Fórum do Futuro e especialista 
em Jornalismo Ambiental, Fernando Bar-
ros, e o secretário de Governo e Gestão 
Estratégica e vice-presidente diretor da 
CNA – Confederação Nacional da Agri-
cultura, Eduardo Riedel.

A Bienal da Agricultura é a vitrine do 
agronegócio da região Centro-oeste e 
acontecerá nos dias 31 de agosto e 1º de 
setembro. É realizada pelas federações de 
agricultura e pecuária dos estados de MS 
(Famasul), de MT (Famato), de Go (Goiás) 
e do distrito Federal (Fape-dF), de forma 

rotativa, a cada dois anos. depois de Goiânia 
e Cuiabá, agora é a vez de Campo Grande 
ser sede do evento.

“o desafio da comunicação é traduzir aos 
leitores a complexidade da nova realidade.  
Quando você cai na superficialidade, você 
entra no campo ideológico”, adianta Barros. 
Há quinze anos o especialista dedica-se 
ao estudo do Marketing Estratégico, com 
foco em setores relacionados à economia, 
em especial a cadeia de valor do alimento. 
Trabalhou por 20 anos no jornal Estado de 
São Paulo, inaugurou a cobertura ambiental 
na imprensa brasileira e foi correspondente 
de órgãos de imprensa, na França.

outro condutor do Simpósio, Eduardo 
Riedel é biólogo, bacharel em genética e 
mestre em Zootecnia pela Unesp – Uni-
versidade Estadual Paulista. Riedel presidiu 
a Famasul nas duas últimas gestões, cargo 
que deixou em janeiro de 2015, quando 
assumiu a secretaria. Já foi presidente do 
Sindicato Rural de Macaraju, do Movimento 
MS Competitivo e também esteve a frente 
do Conselho deliberativo do Sebrae/MS 
– Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de MS.

Sobre a Bienal – A Bienal dos Negócios 
da Agricultura Brasil Central é vitrine do 
agronegócio da região Centro-oeste. Traz 
para discussão os temas mais emergentes 
do setor e já está na agenda dos principais 
eventos agro do País. É realizado pelas fede-
rações de agricultura e pecuária dos estados 
de MS (Famasul), de MT (Famato), de Go 
(Goiás) e do distrito Federal (Fape-dF), de 
forma rotativa. A programação completa 
pode ser conferida no quadro ao lado.

Pauta no campo: jornalista Daniel de Paula do SBA entrevistando Nedson Rodrigues que realiza o 19° Leilão 
Melhoradores no próximo sábado, 29, a partir  das 12 horas na Estância Orsi em Campo Grande-MS

Foto: Wisley torales / Agroin comunicação
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iMPortação dE Soja PEla cHina batE rEcordE
EM julHo coM coMPraS da aMérica do Sul

As importações de soja pela 
China atingiram uma máxi-
ma histórica em julho, com 
compradores adquirindo 
carregamentos baratos da 

América do Sul, mostraram os dados da 
alfândega chinesa dia 21.

o total de importações subiu 27 por 
cento ante um ano antes, para 9,5 milhões de 
toneladas. Foi a primeira vez na história que 
o volume desembarcado superou 9 milhões 
de toneladas em um único mês, segundo 
dados da Administração Geral de Aduanas.

A China comprou 6,37 milhões de to-
neladas do Brasil, maior exportador global, 

alta de 22,1 por cento ante um ano antes, 
segundo maior volume adquirido de soja 
brasileira, após o recorde de 6,6 milhões 
de toneladas em junho.

o país asiático também recebeu 2,28 

milhões de toneladas de soja da Argentina, 
alta de 43,9 por cento na comparação anual, 
mostraram os dados.

A soja da América do Sul caminha para 
dominar o comércio com a China por um 

período recorde este ano, após uma nova 
safra recorde na região que estende a janela 
de negócios para após agosto, ameaçando 
as vendas dos Estados Unidos.

"A América do Sul irá dominar a oferta 
até pelo menos setembro", disse um analista 
do Centro Nacional de informações sobre 
Grãos e Óleos da China (CNGoiC), um 
centro de pesquisa do governo.

As indústrias de soja da China, pressio-
nadas por margens fracas no farelo e no óleo, 
não têm comprado ativamente a nova safra 
dos EUA, uma vez que os preços atuais man-
têm as margens apertadas, disse o analista, 
que pediu para não ser identificado porque 
não está autorizado a falar com a imprensa.

Compradores não cobriram até agora 
sua necessidade de consumos para os meses 
de outubro e novembro, disse o analista.

As importações recordes de julho, soma-
das ao grande volume de junho, elevaram os 
estoques da soja da China para o maior nível 
desde setembro de 2014, ou 6,14 milhões 
de toneladas, segundo dados compilados 
por um site do setor (www.cofeed.com).

Fo
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caminha para dominar 
o comércio com a China 
por um período recorde 
este ano, após uma nova 
safra recorde na região 

http://www.bienaldaagricultura.com.br/2015/
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https://www.facebook.com/terranovacentrodeeventos?fref=ts
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CLaSSifiCadOS 
aGrOin

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JOrnaL aGrOin
Últimas edições do Jornal 

agroin agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLtimaS 
nOtíCiaS
notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JOrnaL aGrOin 
aGrOneGóCiOS
acesso para downloand rápido.

PróximOS eventOS
display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a agenda.

aGrOin nO faCe
fan page da agroin 
Comunicação no 
facebook. Curta essa 
ideia.

Banner 
PUBLiCitáriO
formatos Gif, 
JPG e SWf.

BannerS 
PUBLiCitáriOS
formatos Gif, 
JPG e SWf.

BannerS 
PUBLiCitáriOS

formatos Gif, 
JPG e SWf.

Banner 
PUBLiCitáriO
formatos Gif, 
JPG e SWf.

GaLeriaS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe agroin. 

nOtíCiaS em deStaqUeS 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

aGrOin WeB SiteS 
ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br

http://www.agroinwebsites.com.br
http://www.agroin.com.br
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MElHoraMEnto GEnético aniMal: uM noVo 
HoriZontE Para a PEcuÁria braSilEira

SEMana dE caPacitação no caMPo atEndE 
pequenoS produtoreS de rio Brilhante-MS

A pecuária brasileira passou 
por excelentes momentos em 
2013/2014, impulsionados 
pela valorização da arroba do 
boi gordo e nas exportações. 

o ano de 2015 iniciou-se com cautela, 
diante da atual situação, mesmo assim, a 
economia brasileira foi alavancada pelo 
forte ritmo do agronegócio demonstrando 
todo o seu potencial, sendo o setor maior 
próspero da economia mantendo a postura 
otimista rumo a 2016.

Frequentemente, se observa pecuaristas 
em busca de novas ferramentas de aumento 
de produtividade e novos conceitos, como 
o “tão” desejado boi 7.7.7, parâmetros de-
safiadores nas reais condições da pecuária 

nacional, onde se buscam animais com 7@ 
no desmame, 7@ na recria e 7@ na engorda/
terminação abatendo até aos 24 meses e 
21@, conceito esse, que pode aumentar em 
até 30% os lucros dos pecuaristas.

A consagração desse método é depen-
dente de boas práticas de manejo, gestão, 
sanidade, suplementação estratégica, 
pastagens bem manejadas aliadas a um 
moderno conceito de um biótipo animal 
equilibrado, precoce e estruturalmente 
forte, fundamentado por um programa 
de melhoramento genético, garantindo 
resultados que vão além de uma pecuária 
de ciclo curto e giro rápido, aumentando a 
rentabilidade da atividade.

Esse conceito vai de encontro com a 

Foto: Divulgação

filosofia das fazendas participantes do Pro-
grama de Melhoramento Genético Nelore 
de Produção, que selecionam seus animais, 
avaliando mais de 16 características em um 
sistema de produção a pasto.

Não menos importantes são as fêmeas 
nos sistemas de produção.

Cada vez mais é necessária a obtenção 
de fêmeas precoces sexualmente, longe-
vas que desmamem bezerros pesados e 
saudáveis.

Características de precocidade sexual 
e de acabamento, velocidade de ganho de 
peso, musculatura e fertilidade sexual, entre 
outras de impacto econômico, são avalia-
das sobre uma forte pressão de seleção, 
garantindo assim, o progresso genético 

acumulativo das próximas gerações.
o Nelore de Produção é um programa 

de melhoramento genético CEiP, que surgiu 
em 2002, reconhecido pelo MAPA (Proje-
to 018/05) com o objetivo de padronizar 
e aumentar a produtividade do rebanho 
nacional.

Cientes de uma pecuária profissional, 
produtiva e com rentabilidade o grupo de 
produtores associados compõem o Nelo-
re de Produção, promovem no dia 22 de 
Setembro de 2015, a partir das 19 horas, a 
4° Edição do Leilão Nelore de Produção e 
Conectados, no Parque de Exposições de 
Rio Verde de Mato Grosso/MS, com a oferta 
de 120 touros de altos índices produtivos, 
avaliados geneticamente e com CEiP.

o Sebrae leva entre os dias 26 e 28 de 
agosto o projeto despertar Rural 
aos grupos assistidos pela inicia-

tiva – assentamentos Fortuna, Margarida 
Alves e São Judas. o objetivo da ação é 
capacitar os pequenos produtores rurais 
no âmbito da agricultura familiar dentro 
dos próprios assentamentos.

As oficinas, ministradas por instrutores 
credenciados do Sebrae, orientarão a res-

peito da melhoria da gestão do trabalho no 
campo. Como Controlar Meu dinheiro No 
Campo será realizada no dia 26 de agosto, no 
assentamento Fortuna. Já a oficina Custo para 
Produzir No Campo será oferecida nos dias 27 
e 28 de agosto, nos assentamentos Margarida 
Alves e São Judas. Esta ação integra a parceria 
do Sebrae com a Prefeitura Municipal de Rio 
Brilhante, esta representada pela Secretaria 
Municipal de desenvolvimento.

controle e produtiVidade - 
A oficina Como Controlar Meu dinheiro 
deve possibilitar ao produtor rural desen-
volver habilidades de gerenciamento e 
controle do seu dinheiro, vendas e compras, 
por meio de estratégias de análise financeira.

Auxilia também no entendimento sobre 
a importância de adotar controles finan-
ceiros que possam contribuir na tomada 
de decisão para novos investimentos ou 

reservas financeiras a fim de atender os 
compromissos já assumidos.

A oficina Custo de Produção aborda 
seus conceitos, estrutura e margem bruta. 
o produtor rural é estimulado a adotar o 
comportamento de um empresário ao im-
plantar sistemas simples que lhe permitem 
gerenciar as despesas de sua propriedade. 
As capacitações serão gratuitas. informa-
ções (67) 3902-2221 e (67) 3902-2220.
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ProjEto da faMaSul aPrESEntado no circuito 
ExPocortE dEtalHa inforMaçõES GEoGrÁficaS 
da PEcuÁria dE cortE no Mato GroSSo do Sul

Mt: PrEço da carnE boVina no VarEjo é MaiS quE o 
dobro doS ValorES PaGoS ao Produtor E ao atacado

o presidente da Famasul, o 
médico veterinário Mau-
rício Koji Saito detalhou 
os objetivos desse projeto, 
os resultados já alcançados 

na agricultura e alguns dados já coletados 
em pecuária.

desenvolvido em 2009, o SiGA MS foi 
criado para obter estatísticas agropecuárias 
no estado, organizando-as em um sistema 
de informações que contempla o uso e 
ocupação dos solos dos municípios de MS, 
potencial de expansão para agricultura 
(solos x ocupação atual x regime hídrico 
x logística), estrutura logística do estado 
(rodovias, ferrovias, pontes e armazéns), 
hidrografia, conflitos fundiários, áreas de 
Proteção Ambiental, além de fornecer sub-
sídios de informações para investimentos, 
especialmente de capital estrangeiro.

Na aplicação para a agricultura o SiGA 
MS faz levantamento semanal da evolução 

do plantio de soja e milho safrinha, com da-
dos como área média plantada, variedades 
e tecnologias adotadas, expectativas de pro-
dutividade da safra corrente e investimentos 
para próxima safra, incidência de pragas, 
doenças e plantas daninhas, além do levan-
tamento da estrutura de armazenamento 
de grãos, com localização, capacidade e 
condições de conservação.

Na bovinocultura de corte, o SiGA fará 
o levantamento no quesito produção das 
pastagens por município, com a distribuição 
espacial e condições produtivas; atualização 
mensal do rebanho bovino por município, 
com saldo total, por sexo e por idade (iA-
GRo), movimentação de ingressos e egres-
sos; determinação dos índices zootécnicos 
dos municípios com taxa de lotação (ua/ha) 
e de desfrute; levantamento dos sistemas 
de produção nos principais municípios 
produtores com localização espacial de pro-
priedades referência, sistemas de produção 

e técnicas adotadas,  estratégias de manejo 
e mercadológicas adotadas.

Já no quesito “Cadeias Produtivas”, o 
SiGA fará o levantamento da estrutura 
frigorífica estadual com localização, capa-
cidade de abate, habilitações comerciais e 
abate efetivo; levantamento das proprieda-
des que abatem nas plantas frigoríficas no 
estado, com localização geográfica e rota de 
acesso; além de relatórios mensais com o 
perfil do abate por município, com as rotas 
de abate (município de origem e de desti-

no), classificação de carcaça (rendimento 
e acabamento) e sistemas produtivos pre-
dominantes (ciclo completo, terminação).

Em análises já realizadas pelo novo 
módulo da plataforma, foram levantadas 
57.291 propriedades com atividade de bo-
vinocultura de corte, 19.665.500 hectares 
de pastagens e rebanho de 20.059.529 de 
cabeças. Levantou-se ainda a composição 
de macho e fêmea em cada microrregião 
do estado, situação dos frigoríficos com 
SiF (quantas unidades estão operando e 
sua capacidade e quantas estão paralisadas), 
ingresso e egresso de bovinos, estoque de 
animais X capacidade de abate, além de 
taxa de lotação. A taxa de lotação (cab/ha) 
no estado de Mato Grosso do Sul é de 1,02; 
na microrregião de iguatemi, o valor chega 
a 1,38, enquanto que em Campo Grande, 
1,08 e no Baixo Pantanal, 0,63.

“Queremos estimular o pecuarista a 
fazer análises a partir de dados. Com essas 
informações, é possível comparar o porquê 
de um município conseguir, por exemplo, 
uma determinada taxa de desfrute e outro 
não. Ter informação é essencial para men-
surar o quanto e onde investir na atividade”, 
ressalta Saito.

Próximas etapas do Circuito ExpoCorte
A próxima etapa será em Uberaba (MG), 

durante a Expoinel Nacional nos dias 24 e 
25 de setembro. Em seguida, o evento será 
em Araguaína (To), em 29 e 30 de outubro, 
finalizando em Ji-Paraná (Ro) nos dias 25 
e 26 de novembro.

durante a etapa de Campo Grande do Circuito 
expoCorte, a maior em termos de público de 
todas as edições do evento, com a participação de 
1.420 pessoas, dentre as quais 80% pecuaristas, 
a famasul apresentou a aplicação para a 
bovinocultura de corte do Sistema de informação 
Geográfica do agronegócio de mS – SiGa mS

os preços reais da carne bovina no 
varejo são, em média, duas vezes 
maiores que os preços pagos ao 

produtor e no atacado de Mato Grosso. 
Enquanto a diferença entre o preço pago 
ao produtor (R$ 6,71 o quilo) e o atacado 
(R$ 6,97 o quilo) chegou a quase 4% entre 
janeiro e maio deste ano, a diferença entre 
os valores cobrados no atacado e varejo (R$ 
14,91 o quilo) passou de 113%.

dados encomendados pela Associação 
dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) 
ao instituto Mato-grossense de Economia 

Agropecuária (imea) mostram que as dife-
renças entre os três elos da cadeia produtiva 
da carne é bem perceptível, principalmente 
dos valores relacionados ao varejo. Essa 
diferença cresceu ao longo dos anos. Para se 
ter uma ideia, entre os anos de 2005 a 2010 a 
diferença entre o preço praticado no varejo 
e no atacado era de 95%. A partir de 2010 
esse percentual aumentou para 130,8%.

o superintendente da Acrimat, olmir 
Cividini, alerta para o movimento de con-
centração no varejo, que tem exercido forte 
poder de mercado. Conforme ele, o cenário 

é preocupante e ameaça a rentabilidade dos 
produtores. “Analisando a cadeia da carne 
percebemos que o pecuarista tem sido 
pressionado, ficando com a menor renda 
entre os elos”.

Ele destaca a importância de Mato 
Grosso diante da produção nacional de 
carne bovina. o Estado é o maior produtor 
brasileiro, tendo produzido e 2014 um total 
de 1,32 milhão de toneladas, de acordo 
com informações do instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (iBGE). Cerca 
de 80% dessa produção fica no mercado 

interno, o restante é destinado ao consumo 
no exterior.

Presidente da Famasul, o médico veterinário 
Maurício Koji Saito

Foto: Wisley torales / Agroin comunicação
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Produção dE GrãoS 
EM São Paulo dEVE SEr 
19,1% Maior EM 2015

maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
milhões t, um acréscimo de 2,4%. 

minas Gerais. Minas Gerais é o 
principal parceiro comercial do Japão den-
tre os estados brasileiros e essa liderança 
deverá aumentar ainda mais. Uma comi-
tiva da província japonesa de Yamanashi 
está visitando o estado para estabelecer 
novas políticas de cooperação nas áreas 
da cultura, tecnologia e agronegócio. 
Em relação aos principais compradores 
dos produtos do agronegócio mineiro, 
os japoneses ocupam a quarta posição 
no ranking dos países importadores. 
As exportações totais de Minas para o 
Japão alcançaram US$ 661,6 milhões, no 
acumulado de janeiro a julho deste ano.

crescimento. de acordo com o 
levantamento da previsão e estimativa da 
safra agrícola 2014/15, realizado pela Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, por meio do instituto 
de Economia Agrícola (iEA) e da Coorde-
nadoria de Assistência Técnica integral 
(Cati), a expectativa é de que a produção 
de grãos supere 7,543 mil toneladas, o que 
representa um volume 19,1% superior ao 
obtido na safra anterior. Quanto à área 
plantada de 1.863,9 mil hectares, poderá 
haver expansão de 1,4%, comparativamen-
te ao ano agrícola 2013/14. 

colHeita. A colheita do milho de 
segunda safra está na reta final no Cen-
tro-oeste. Em Mato Grosso, até o final 
da primeira quinzena de agosto, 95,7% 
da área plantada com a cultura havia 
sido colhida, segundo o instituto Mato-
grossense de Economia Agropecuária 
(iMEA). os trabalhos avançaram bem 
nas duas últimas semanas no estado, com 
o final das chuvas. A produtividade média 
em 2014/2015 está estimada em 105,6 
sacas por hectare. No Paraná, 79,0% da 
área de milho safrinha (2014/2015) foi 
colhida até o dia 17 de agosto.

 
enerGÍa e irriGação. Bandeira 

tarifária encarece contas de produtores 
rurais que dependem da irrigação e ameaça 
a produção de grãos e frutas. No Norte de 
Minas, aumento chega a 50% A entrada 
em vigor do sistema de bandeiras tarifárias 
para cobrir os custos da geração das usinas 
térmicas por causa da seca prolongada 
acabou por causar um rombo nas contas 
dos produtores rurais. Milhares deles 
reclamam de dificuldades para pagar as 
contas por causa de um decreto federal 
que exclui um subsídio concedido a eles 
da bandeira vermelha (em vigor hoje e 
que impõe a cobrança de R$ 5,50 a cada 
100 quilowatts/hora (kWh) consumidos. 

matopiBa. A primeira etapa do 
Circuito Matopiba de Armazenagem 
trará as possibilidades de linha de fi-
nanciamento para superar os desafios 
de armazenamento no país. o diretor 
de infraestrutura, Logística e Geoconhe-
cimento do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Mar-
celo Cabral, dará palestra para esclarecer 
sobre o tema, com especialistas da Caixa 
Econômica Federal, do Banco do Brasil, 
Banco do Nordeste e da desenbahia.o 
evento é promovido pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), em 
parceria com a Associação de Agriculto-
res e irrigantes da Bahia (Aiba).

moVimento. o Porto de Santos 
atingiu mais um recorde de movimen-
tação de cargas. o primeiro semestre de 
2015 registrou 55,2 milhões de toneladas 
movimentadas. o número supera em 
2,6% o recorde anterior, que foi con-
tabilizado em 2013, com 53,7 milhões 
de toneladas (t). o complexo soja foi o 
destaque no período, com embarque de 
13,6 milhões de toneladas, ficando 3% 
acima do ano anterior. o açúcar, segunda 
carga de maior movimento, atingiu 7,2 

Fontes: Agência cNt de Notícias, Agência Minas, Secretaria de Agricultura e Abastecimento de S. Paulo, 
conab, Scot consultoria e Estado de Minas. 

Dê sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. Boa quinzena e um forte abraço.

de acordo com o levantamen-
to da previsão e estimativa 
da safra agrícola 2014/15, 
realizado pela Secretaria 
de Agricultura e Abasteci-

mento do Estado de São Paulo, por meio 
do instituto de Economia Agrícola (iEA) e 
da Coordenadoria de Assistência Técnica 
integral (Cati), a expectativa é de que a pro-
dução de grãos supere 7,543 mil toneladas, 
o que representa um volume 19,1% superior 
ao obtido na safra anterior. Quanto à área 
plantada de 1.863,9 mil hectares, poderá 
haver expansão de 1,4%, comparativamente 
ao ano agrícola 2013/14.

Com exceção do algodão, que vem ano a 
ano perdendo espaço para outras culturas e 
do triticale que foi afetado pelos bons preço 
do trigo, os demais apresentaram aumento 
de produção e produtividade, afirmam José 
Alberto Angelo, Carlos Bueno, Celma Baptis-
tella, denise Caser, Felipe Pires de Camargo, 
Mário olivette e Vagner Martins, pesquisado-
res do iEA, responsáveis pelo levantamento.

As previsões e estimativas de safras agrí-
colas elaboradas pelo iEA, em parceria com 
os técnicos da Cati, constituem importante 
instrumento de tomada de decisão para 
todos os elementos da cadeia produtiva, 
destacou Arnaldo Jardim, secretário de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo. “Nesse levantamento podemos 
verificar que a tendência de aumento de 
produção de grãos destacada pelo instituto 
também foi observada nos levantamentos 
realizados pela Conab, o que demonstra a 
sintonia entre metodologias das duas ins-
tituições”, afirmou Arnaldo Jardim.

A produção de cana-de-açúcar está 
estimada em 427,4 milhões de toneladas, 
o que representa um volume 5,8% superior 
ao obtido em 2013/14, em uma área de 5,5 
milhões de hectares, praticamente a mesma 
da safra passada; somando-se a nova, chega-
se a 6,1 milhões de hectares. o rendimento 
foi de 77,4 t/ha, indicando elevação de 6,1%, 
o que pode significar que as condições plu-
viométricas se apresentam mais favoráveis 
nesta safra, em comparação a anterior. No 
entanto, cabe salientar a expressiva queda 
da área nova em determinados EdRs (Es-
critório de desenvolvimento Rural) entre 
os quais: Andradina (41,7%), Fernandópo-
lis (24,3%), Jales (20,35) e Piracicaba com 
(50,3%), percentual negativo mais elevado 
no estado.

os números relativos à cultura da laranja 
indicam uma safra muito próxima da obtida 
no ano passado. os resultados apontam para 
um volume total produzido para o Estado 
de São Paulo de 288,0 milhões de caixas de 
40,8 kg (11.749 mil toneladas), ou seja, 0,9% 
inferior ao obtido na safra passada (291,2 
milhões de caixas de 40,8 kg equivalente 
a 11.860 mil toneladas). Esses números 
incluem tanto as frutas comerciais quanto 
os frutos provenientes de pomares não 
expressivos economicamente, além das per-
das relativas ao processo produtivo e às de 
colheita. Estima-se produtividade agrícola 
de 26.318 kg/ha, similar àquela obtida na 
estimativa final da safra (equivalente a 1,76 
cx./pé ou 645 cx./ha). Entretanto, muitos 
pomares não receberam tratos culturais 
necessários para obter boa produtividade 
devido à descapitalização do citricultor.

o presente levantamento prevê quan-
tidade colhida de 4.133.729 sacas (248,0 
mil toneladas) de café beneficiado; deste 
montante, aproximadamente 30% já foi 
colhido até o mês de junho. Esse indica-
tivo de aumento na produção em relação 
ao levantamento anterior, é resultado da 
revisão dos números que elevou a previsão 
do volume de colheita em duas importantes 
regiões produtoras de café: a Alta Mogiana 
de Franca, principal cinturão cafeeiro do Es-
tado, com incremento em torno de 7% (70,5 
mil sacas a mais), e a região de Marília, com 
acréscimo de 11,5% (57,7 mil sacas a mais).

o próximo levantamento, a ser efetuado 
em setembro de 2015, trará informações de 
intenção de plantio das culturas da safra 
de verão para 2015/16 e resultados finais 
dos produtos agrícolas de inverno e das 
culturas perenes: banana, café e laranja, 
da safra 2014/15.

Foto: Divulgação
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bndES diZ quE ProrEnoVa 
E EStocaGEM dE Etanol 
SaEM "EM brEVE"

o Banco Nacional de desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNdES) ainda não 
tem prazo para a liberação 
aos bancos dos recursos 

previstos para o setor sucroenergético. 
A assessoria do banco disse que as linhas 
para renovação de canaviais (Prorenova) e 
estocagem de etanol (warrantagem) estão 
"em fase final" de ajustes e devem entrar em 
operação "em breve".

Na semana passada, o secretário de 
Política Agrícola do Ministério da Agricul-
tura, André Nassar, já havia dito, durante 
a divulgação do 2º Levantamento da Safra 
2015/2016 de Cana-de-Açúcar, que faltava 

"apenas um detalhe com o Ministério da 
Fazenda" para a liberação.

A cadeia produtiva de açúcar e álcool 
esperava poder contar com esse crédito ainda 
em julho. Por isso, dado o atraso, a demanda 
pelos recursos pode ser menor do que se 
projetava, disseram representantes do setor.

o Plano Safra 2015/2016 destinou ao 
Prorenova um montante de recursos 50% 
menor nesta temporada - será ofertado 
pelo BNdES um total de R$ 1,5 bilhão para 
a renovação de canaviais, com os juros 
elevados para TJLP mais 2,7% ao ano. Para 
a estocagem de etanol, foram mantidos os 
R$ 2 bilhões de 2014.

Lançado em 2012, o Prorenova contri-
buiu para reduzir a idade média dos cana-
viais brasileiros de 3,9 para 3,2 anos até o 
ano passado, segundo cálculos do próprio 
BNdES. Em 2014, contudo, a renovação 
para a atual temporada, iniciada em abril, 
ficou em 14%, abaixo dos 18%, patamar 
considerado ideal para evitar o envelheci-
mento das plantas.

O mesmo foi dito semana 
passada pelo secretário 
de Política agrícola do 
ministério da agricultura, 
andré nassar

EStADãO cONtEúDO

http://www.expocorte.com.br
http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=939

