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2013

A produção das principais proteínas 
de origem animal - bovina, suína e fran-
go - deve crescer em 2020 na América 
Latina, impulsionada pelo aquecimento 
nas exportações, diz a Moody’s inves-
tors Service em relatório divulgado dia 
11. “Uma escassez (de carnes) na China 
causada pelo surto de febre suína africana 
melhora a perspectiva (de venda) para 
todos os tipos de proteína”, afirma a vice
-presidente sênior da Moody’s, Barbara 
Mattos. Página 3.

moody’s:  
produção de 
carne na al deVe 
crescer em 2020

depois de meses de volatilida-
de, com uma forte queda nos 
preços até o mês de abril em 
função, principalmente, das 
tensões com a guerra comer-

cial entre Estados Unidos e China e dos altos 
níveis de estoque e oferta global, projeções 
mostram tendência de alta nos preços do 
milho e da soja, que devem continuar, pelo 
menos, até o primeiro trimestre de 2020. 
Essa foi uma das conclusões do mais recente 
relatório semestral da Costdrivers, Cenário 
Macrossetorial Mundial e Brasileiro.

“Enquanto as perspectivas são de es-
tabilidade para os preços do petróleo e 
de recuperação para a produção global de 
minério de ferro, as commodities agrícolas 
devem ter alta, especialmente nos preços do 
milho e da soja, considerando um cenário 
com o real ainda depreciado frente ao dólar 
e a possibilidade de escassez do milho no 
início do ano devido ao baixo nível dos es-
toques”, avalia Erick Boano, vice-presidente 
e fundador da Costdrivers.

Veja o comportamento de preços dos 
principais insumos para o ano de 2020:

Gasolina e Diesel: Para o próximo 
ano, fatores internacionais atrelados ao 
mercado ainda são um ponto de atenção, 
podendo haver inversões na tendência 

em decorrência de possíveis eventos. No 
entanto, a previsão até o momento é de 
preços estáveis com pequenos aumentos.

etanol: Em virtude da percepção 
de melhoria da economia brasileira e da 
diminuição das incertezas internacionais 
ao longo do ano, produção e consumo de 
etanol apresentam perspectivas favoráveis 
nos mercados nacional e internacional.

Milho: Cenário produtivo de milho 
ganhou incerteza após as condições climá-
ticas dos Estados Unidos, com comporta-

mento ligado ao de outras commodities, 
como a soja.

soja: A possibilidade de acordo entre 
China e Estados Unidos aumenta as ex-
pectativas de um grande consumo chinês, 
que pode elevar as cotações internacionais 
da soja. 

açúcar: Com a expectativa de maior 
demanda para o próximo ano, os estoques 
devem diminuir. Uma maior produção 
também faz parte das expectativas, gerando 
previsões de um aumento de preços brando.

Relatório macrossetorial 
da Costdrivers faz 
balanço do segundo 
semestre de 2019, e 
traz prognóstico para o 
próximo ano

Página 3.
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Fertilizantes: o desempe-
nho da indústria de fertilizantes 
depende, principalmente, do de-
sempenho da atividade agrícola. 
Segundo o instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (ipea), o PiB Agrícola 
vai ser superior a 1,4% em 2019 e para 2020 

a estimativa é de que o PiB do setor cresça 
em torno de 3%. Essa perspectiva, junto à 
condição macroeconômica brasileira, deve 
favorecer a indústria de fertilizantes.

Metais: A queda dos preços do mi-
nério e sinais de uma possível retomada da 
demanda por aço indicam uma melhora das 
expectativas para as commodities metálicas 
em 2020. Pelo lado da demanda, espera-se 
uma melhora na busca por aços longos e 
planos graças à expectativa de aceleração 
dos setores automotivos e de construção 
civil. A medida anunciada pelo presidente 
dos Estados Unidos, donald Trump, que 
determina o retorno das tarifas sobre o aço 
e alumínio brasileiro que entram no país, 
pode prejudicar o mercado exportador de 
metais, se for confirmada.

o alumínio tende à estabilidade, sem 
expectativas de aquecimento considerável 
da economia mundial. o impasse comer-
cial entre China e EUA representa uma 
tendência de sutil alta com expectativas 
de um acordo que resulte em aumento das 
importações chinesas. Para o cobre, os 

contratos futuros mostram níveis de preço 
similares aos atuais em janeiro de 2020, e 
as expectativas são de estabilidade para o 
ano. o Chile ganha destaque nas análises 
já que o prolongamento de sua crise pode 
afetar o abastecimento mundial.

PaPel: Para celulose, há a expectati-
va de estabilidade nos preços, com leves 
tendências de alta para o próximo ano em 
virtude de diversos produtores nacionais 
e internacionais que já anunciaram inten-
ções de diminuir na produção. o impacto 
dessas medidas, no entanto, ainda depende 
da abrangência do impacto na produção.

Para o papel, há expectativa de manu-
tenção de preços, porém, qualquer mudança 
nos fatores mencionados anteriormente 
pode alterar a tendência. do lado do 
kraftliner, espera-se que o cenário de ba-
lança comercial positiva permaneça para 
2020, com tendência de leves aumentos 
nos preços.

QuíMicos: Como está presente em 
praticamente todas as outras indústrias, 
o crescimento da economia mundial é 
essencial para um bom desempenho deste 
setor. As perspectivas de crescimento do 
PiB mundial feitas pelo FMi, no entanto, 
demonstram sinais de desaceleração, com 
a redução das projeções para 2019 de 3,2% 

para 3,0% e, para 2020, de 3,5% para 3,4%.
A reversão deste cenário depende, 

principalmente, do avanço das negociações 
entre China e Estados Unidos. No Brasil, a 
reforma da previdência e a reforma tribu-
tária são pontos que tendem a melhorar as 
perspectivas. A condição ideal, no entanto, 
para que a indústria retome de fato a com-
petitividade é a aprovação do mercado livre 
de gás, que, apesar de estar em andamento, 
não tem perspectivas para efetivação.

resinas Plásticas: Para o NAF-
TA, espera-se que os preços em 2020 acom-
panhem a tendência dos preços do petróleo 
e seu contexto geopolítico, sendo que os 
principais fatores a serem monitorados no 
próximo ano são as incertezas globais, em 
especial a guerra comercial entre Estados 
Unidos e China, e um aumento gradual da 
demanda asiática e brasileira, além de pos-
sível manutenção do corte de produção do 
petróleo pelos países produtores da oPEP.

No caso das resinas, apesar da queda 
verificada nos volumes e preços em 2019, foi 
possível ver uma recuperação a partir do 2º 
semestre de 2019, sendo que a continuação 
dessa tendência depende da resolução de 
incertezas internacionais, havendo, por 
enquanto, uma projeção de queda ou es-
tabilidade nos preços.

o grupo de colaboradores da Fun-
dação MS foi o vencedor do 1o 
design For Agro, que aconteceu 

entre os dias 6 e 8, no Sindicato Rural 
de dourados. Após a imersão durante 
todo o fim de semana, os sete integrantes 
apresentaram uma ideia para elaborar um 
equipamento que ajusta o pH da água para 
aplicação correta de defensivos agrícolas. o 
evento faz parte do cronograma do projeto 
AgroUp, da CNA (Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil), Senar e Softex.

Ao todo, 50 pessoas de Campo Grande, 
dourados e Maracaju participaram do even-
to, que teve mentores da Capital, dourados 
e de Minas Gerais. Esses profissionais, de 
diversas áreas, auxiliavam os participantes 
no desenvolvimento das ideias e como 
elas seriam aplicadas na prática junto ao 

produtor rural.
os vencedores ganharam uma viagem 

para Piracicaba, considerado o centro de 
criação de startups do Agro. Além disso, o 
grupo recebe R$ 700 e uma incubação com 
instituição parceira, que vai auxiliar para 
que a ideia seja amadurecida e futuramente 
colocada em prática.

“A ideia não é sair com algo mirabolante, 
mas sim com a ideia de dar continuidade e 
que eles enxerguem o agronegócio como um 
setor de oportunidades. Eles resolvendo os 
problemas dos produtores, todos ganham. 
Unir os interesses nos proporciona um 
ambiente mais saudável e ficamos cada vez 
mais eficientes com as soluções propostas”, 
comentou o coordenador do AgroUp em 
Mato Grosso do Sul, Rodrigo Scalabrini.

Em segundo lugar, o grupo de dourados 

chamado ‘TXC’ teve a ideia de criar uma 
máquina de classificação de grãos para 
soja e milho. Eles receberam R$ 300 e uma 
incubação em instituição financeira.

Participaram da premiação na noite 
deste domingo o presidente do Sindicato 
Rural de dourados, Lúcio damalia, e os 
jurados Guilherme Asmus, chefe geral da 
Embrapa Agropecuária oeste; Yoshihiro 
Hakamada, presidente do Sindicato Rural 
de Naviraí; e Stella Fernanda de Aquino 
oliveira, do Laboratório Aberto de ino-
vação e Criatividade do instituto Senai de 
Tecnologia – Alimento, localizado no Senai 
de dourados.

A próxima etapa do design For Agro, 
do projeto AgroUp, deve ser realizada em 
2020 focando na cadeia produtiva de Bo-
vinocultura de Corte.

senar/ms: sisTema inoVador para agriculTura 
é Vencedor do 1º design for agro, em dourados

CONTINUAÇÃO DA CAPA

Tendências são de alTa nos preços de 
commodiTies agrícolas para 2020
Relatório macrossetorial da Costdrivers faz 
balanço do segundo semestre de 2019, e traz 
prognóstico para o próximo ano
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Por LEONARDO GOTTEMS

o desempenho da China nos cam-
pos mais avançados em pesquisa 
agrícola ocupa o segundo lugar no 

mundo, de acordo com a Academia Chinesa 
de Ciências Agrícolas (CAAS). Um relatório 
divulgado no Fórum de Ciência e Tecnologia 
para o desenvolvimento Agrícola e Rural 
da China 2019, inaugurado quarta-feira em 

Nanjing, capital da província de Jiangsu, 
mostra que a China é superada apenas pelos 
Estados Unidos em termos de contribuição 
e influência neste quesito. 

o documento, publicado pelo instituto 
de informações Agrícolas do CAAS, fez uma 
análise dos rendimentos nesse campo de 
dez dos países mais avançados do mundo, 

incluindo Estados Unidos, Reino Unido, 
China, Alemanha e França. Entre os 62 
tópicos de pesquisa e campos de vanguarda, 
a China ficou em primeiro lugar em duas 
áreas, recursos agrícolas e meio ambiente 
e informações e engenharia agrícola. 

No entanto, o desempenho do país nos 
campos de proteção de plantas, silvicultura 
e pesca está bem atrás do das nações mais 
avançadas. outro relatório publicado no 
fórum mostra que a China produziu a maior 
quantidade de teses sobre agricultura, mas 
alerta que ainda é necessário melhorar a 
qualidade dos documentos. 

china Tem 2º melhor desempenho em ciência agrícola do mundo; 
país esTá enTre os maiores conTribuidores de paTenTes agrícolas

As teses dos cientistas chineses são as 
mais competitivas em áreas como química 
analítica e aplicada, engenharia agrícola, 
ciência e tecnologia de alimentos, medicina 
veterinária, biologia e ciência da computa-
ção aplicada à agricultura. 

A China está entre os maiores contri-
buidores de patentes agrícolas do mundo, 
com vantagens tecnológicas em áreas 
como criação e administração de animais, 
controle de pragas de culturas, máquinas e 
equipamentos agrícolas, nutrição e alimen-
tação de animais e nutrição e fertilizantes 
de plantas. 

Entre os 62 tópicos de pesquisa e campos de 
vanguarda, a China ficou em primeiro lugar em 
duas áreas

depois das fortes valorizações da 
arroba verificadas em novembro, 
produtores brasileiros estão ainda 

mais atentos à relação de troca para realizar 
a reposição dos animais. Segundo cálculos 
do Cepea, a reposição atual é uma das mais 
favoráveis ao recriador desde fevereiro de 
2013.

Esse cenário, segundo pesquisadores do 
Cepea, é resultado das altas mais intensas 
nos preços da arroba frente às observadas 
ao animal de reposição – de janeiro até a 

parcial de dezembro, o boi no mercado pau-
lista registra valorização de 36%, enquanto 
que o preço do bezerro em Mato Grosso do 
Sul acumula alta de 20,2%.

Assim, dados do Cepea mostram que, 
nesta parcial de dezembro, produtores 
do estado de São Paulo precisam de 7,34 
arrobas para a compra de um bezerro em 
Mato Grosso do Sul (foram considerados 

reposição é a mais faVoráVel ao criador desde 2013
os indicadores do boi ESALQ/B3, merca-
do paulista, e o ESALQ/BM&FBovespa 
do bezerro, Mato Grosso do Sul), contra 
8,31 arrobas/animal no mesmo mês do 
ano passado, ou seja, aumento de 11,74% 
no poder de compra nesse período. Para 
essas comparações, foram utilizados valores 
médios mensais, em termos reais (foram 
deflacionados pelo iGP-di).

Esse cenário é resultado 
das altas mais intensas 
nos preços da arroba

Foto: Divulgação

moody’s:  produção de carne na 
américa laTina deVe crescer em 2020

A produção das principais 
proteínas de origem animal - 
bovina, suína e frango - deve 
crescer em 2020 na Amé-
rica Latina, impulsionada 

pelo aquecimento nas exportações, diz a 
Moody’s investors Service em relatório 
divulgado dia 11. “Uma escassez (de carnes) 
na China causada pelo surto de febre suína 
africana melhora a perspectiva (de venda) 
para todos os tipos de proteína”, afirma a 
vice-presidente sênior da Moody’s, Barbara 
Mattos.

“A demanda da Ásia e do oriente 
Médio oferece oportunidades de cres-
cimento para carne bovina e de aves, 
com a redução das restrições comerciais 

aumentando o acesso a alguns mercados”, 
ressalta a análise.

Para a Moody’s, o rebanho brasileiro 
continuará a crescer, mantendo a disponi-
bilidade de animais para atender a demanda 
exportadora, porém o nível desta demanda 
fará com que os preços do gado sigam 
relativamente elevados. Em paralelo, há 
perspectiva de recuperação no mercado 
interno, permitindo que os frigoríficos 
repassem custos a seus clientes.

Quanto às empresas do setor, a Minerva 
Foods deve contar com um “ambiente po-
sitivo, apoiado pela forte geração de fluxo 
de caixa das operações”, diz a Moody’s. A 
diversificação geográfica da companhia na 
América do Sul facilita o acesso a diferentes 

mercados - a unidade na Argentina pode 
embarcar proteína para os Estados Unidos, 
do Uruguai há habilitação para o Japão 
e do Brasil, para a indonésia. A Moody’s 
considera a liquidez da companhia ade-
quada, com um cronograma confortável de 
amortização de dívida, mas a alavancagem 

ainda é considerada alta.
A Marfrig deve ser beneficiada pelas 

operações norte-americanas, fortalecidas 
após o aumento da participação na National 
Beef, de 51% para 81,7%. “o ciclo positivo 
de gado no Brasil e nos Estados Unidos 
beneficiará as margens das exportações 
em 2020”, avalia. o aumento nos padrões 
de governança e os fundamentos positivos 
da indústria devem melhorar a qualidade 
de crédito da JBS.

Já para a BRF, a Moody’s destaca a estra-
tégia de recuperação traçada pela empresa 
que tem levado à melhora de margem e do 
fluxo de caixa. “A expansão internacional 
através da presença local ou exportação 
para Arábia Saudita, Turquia e China” es-
tão entre os pontos fortes para o ano que 
vem e, além disso, a alavancagem diminui 
significativamente com redução da dívida 
líquida e maior geração de lucro antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização 
(Ebitda).

O rebanho brasileiro continuará a crescer, 
mantendo a disponibilidade de animais para 
atender a demanda exportadora
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descoberTa: Vespa minúscula 
pode conTrolar a mosca-da-fruta
“A drosófila de asa 
manchada é muito 
dif ícil de controlar”

moniTorar polinizadores 
resulTa em ganhos a longo prazo

Uma vespa parasita mostrou 
um potencial muito grande 
atacando e controlando a 
drosófila, uma mosca-da-
fruta invasora e destrutiva, 

descobriram pesquisadores da Universidade 
Estadual de oregon (oSU), nos Estados 
Unidos. o controle biológico pode se dar 
por meio do uso de insetos benéficos para 
gerenciar outros insetos, o que significa usar 
menos pesticidas. 

“A drosófila de asa manchada é muito 
dif ícil de controlar”, disse Vaughn Walton, 
professor e entomologista de extensão da 
Faculdade de Ciências Agrícolas da oSU. “Ele 
tem uma taxa de reprodução muito, muito 
alta, muitas gerações por ano. Por isso, ao 

Novas pesquisas mostram que, 
para cada US$ 1 investido em 
esquemas de monitoramento de 

polinizadores, pelo menos US$ 1,50 podem 
ser economizados em projetos de pesquisa 
independentes que, de outra forma, seriam 

usar pesticidas, eles precisam ser aplicados 
constantemente, às vezes duas a três vezes 
por semana”, completou. 

muito caros. Nesse cenário, uma equipe de 
pesquisa da Universidade de Reading e do 
Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino 
Unido está estudando como melhorar o 
monitoramento de polinizadores. 

o dr. Tom Breeze, pesquisador da Uni-
versidade de Reading, que apresentará a pes-
quisa, disse que “o estudo mostra que os es-
quemas de monitoramento de polinizadores 
cientificamente sólidos, independentemente 
do tamanho ou estrutura, são econômicos e 
agregam enorme valor a segurança alimentar 
e pesquisa científica mais ampla”. 

Apesar da necessidade urgente, o moni-

Em média, a asa manchada drosophila, 
também conhecida pelo acrônimo SWd, 
destrói 10% do valor da fruta. Somente a 

toramento de polinizadores de insetos tem 
sido frequentemente considerado muito 
caro para ser implementado em todo o país. 
Esta pesquisa examina os benef ícios ocul-
tos dos esquemas de monitoramento. Ao 
agrupar dados e experiência de uma ampla 
gama de recursos, estimou-se que os custos 
dos esquemas variam de £ 5.600 para um 
pequeno esquema liderado por voluntários 
que coleta dados básicos e £ 2.8 milhões 
por ano para monitoramento profissional 
de insetos polinizadores e polinização para 
as culturas do Reino Unido. 

Esta pesquisa combinou vários métodos 

administração da indústria de mirtilo custa 
US $ 100 milhões por ano. outras culturas 
afetadas incluem morangos, framboesas, 
amoras, cerejas e, se as condições forem 
adequadas, uvas, uma possibilidade preocu-
pante para a indústria vinícola do oregon. 
Na Europa e no leste dos EUA, a praga já 
é um problema sério nas uvas para vinho. 

Porém, uma minúscula vespa (Pachy-
crepoideus vindemmiae, foto), estudada por 
Walton e colegas da oSU, poderia ajudar a 
parar a drosófila de asa manchada (droso-
phila suzukii). “Com base na capacidade de 
sobrevivência e de matar hospedeiros da 
vespa, concluímos que ele tem um enorme 
potencial de biocontrole contra o SWd”, 
disse Walton. 

Normalmente, um inseto parasita se 
enterra em seu hospedeiro, o que pode 
produzir anticorpos para combatê-lo. Mas 
o P. vindemniae deposita seus ovos na par-
te externa da pele das larvas, evitando os 
anticorpos. É isso que o torna tão eficaz, 
disse Walton. 

para examinar os benef ícios potencialmen-
te ocultos dos esquemas de monitoramento, 
em termos monetários. os autores usaram 
um tipo de método estatístico chamado aná-
lise de potência para avaliar quantos locais 
devem ser amostrados para detectar uma 
alteração de 30% nas populações de insetos 
por 10 anos, supondo que os pesquisadores 
visitem cada local quatro vezes por ano. 

Uma mudança de 30% foi usada como 
uma estimativa conservadora de como se 
pode projetar que as populações de polini-
zadores diminuam nos próximos 10 anos, 
a uma taxa de 3% ao ano. 

Por LEONARDO GOTTEMS

Por LEONARDO GOTTEMS

Foto: Divulgação

“Esquemas de 
monitoramento de 
polinizadores são 
econômicos”

Foto: Divulgação
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Alta vai beneficiar continuidade das exportações e 
manutenção da demanda do mercado interno

China e demanda interna 
elevaram o valor do 
produto no mercado

Valorização do mercado pecuário 
deVe reTomar inVesTimenTos

mg: exporTação de carne boVina é recorde

A valorização do preço do boi 
gordo anima os pecuaristas 
gaúchos a voltarem a investir 
na atividade, aumentando a 
produtividade no campo e, 

com isso, elevando a produção de carne para 
atender os mercados interno e externo. Para 
equilibrar esta equação, os investimentos 
em genética serão essenciais. Segundo o 
vice-presidente da Associação Brasileira 
de Hereford e Braford (ABHB), Eduardo 
Eichenberg, com a depreciação de preços 
dos últimos anos, muitos produtores tro-
caram de atividade.

Porém, conforme o dirigente, diante da 
manutenção alta das cotações da carne, a 
perspectiva é de uma elevação da produtivi-
dade sem a necessidade de aumento da área 
de produção. “daí a importância do trabalho 
genético. o cruzamento com as raças Here-
ford e Braford tem muito a contribuir com 
precocidade, tamanho de carcaça, qualidade 
da carne. São investimentos com incremento 
de produtividade que beneficiam a econo-
mia, elevando a produção para atender os 
mercados interno e externo”, explica.

Eichenberg salienta que o ano de 2019 
contribuiu com uma série de fatores para 

este cenário. Nos três primeiros trimes-
tres, já apresentou um maior volume de 
exportações se comparado a 2018. “Junto 
da demanda internacional, tivemos o au-
mento do dólar, o que estimulou também 
as vendas”, elucida.

o dirigente também destaca o trabalho 
do governo em abrir novos mercados para a 
carne brasileira. “Chegamos no fim do ano 
com um crescimento bastante expressivo 
das importações por parte da China, resul-
tado de um problema produtivo causado 
pela Peste Suína. isso os levou a buscar 
mais fontes de proteína, não só a carne 
bovina, mas também a suína e a de frango,  
justamente nesta época, quando temos uma 
demanda maior da carne em razão das festas 
de fim de ano”, observa.

Além disso, mesmo em ritmo lento, há 
uma recuperação da economia que, por sua 
vez, está alicerçada no consumo de carne. 
“No momento em que o poder aquisitivo 
da população aumenta, migram-se os 
hábitos de consumo, crescendo a procura 
por proteína vermelha. Em contrapartida, 
em um período de crise, a carne bovina é 
substituída por outras opções mais acessí-
veis”, ressalta Eichenberg.

e, consequentemente, serem melhor re-
munerados pelos seus animais”, esclarece.

de acordo com Eichenberg, o efeito 
vem em cascata para as demais categorias. 
Com a valorização do boi gordo, animais 
de reposição de cria também tendem a 
ter uma elevação. “As perspectivas para 
2020 são positivas, pois mesmo que haja 
alguma perda nas cotações praticadas hoje, 
dificilmente o preço da carne recuará a pa-
tamares inferiores aos registrados em 2019 
ou mesmo em anos anteriores. A demanda 
chinesa deve se manter por mais alguns anos 
até conseguirem se restabelecer”, pontua.

A exportação de carne bovina bateu re-
corde histórico na balança comercial 
mineira. de janeiro a novembro, a 

receita foi de US$ 728 milhões, decorrentes 
de mais de 164 mil toneladas embarcadas, 
segundo dados do Ministério da indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (Mdic) analisa-
dos pela Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa).

As compras realizadas pela China são 
o principal motivo para a alta. o aumento 
das aquisições foi de 64,7% em relação ao 
mesmo período do ano passado. o preço do 

produto também teve reajuste significativo, 
crescendo cerca de 33% na mesma base de 
comparação.

Com o aumento da demanda, o valor no 
varejo já foi reajustado, aquecendo também 
os setores de avicultura e suinocultura. Com 
o preço mais atrativo e impulsionado pelas 
festividades de fim de ano, as carnes suína 
e de frango tendem a ocupar mais espaço 
na mesa do consumidor mineiro.

No país, o consumo per capita de carne 
de frango saltou de 38,5 kg por ano, em 
2008, para 42,1 kg por ano, em 2017. Um 
crescimento de, aproximadamente, 10% em 
uma década. No caso da carne de porco, a 
expansão foi de 11% no mesmo período.

Subsecretário de Política e Economia 
Agrícola, João Ricardo Albanez explica 
que o cenário é propício para que cadeias 

ção do número de bezerros disponíveis, im-
pactando a oferta. Fatores externos também 
influenciaram a alta. A proliferação da peste 
suína africana reduziu significativamente 
a população desses animais para abate no 
país asiático.

outras exPortações - As 
exportações mineiras do agronegócio 
somaram US$ 7,21 bilhões, no acumula-
do de janeiro a novembro de 2019, o que 
representou cerca de 30% de tudo o que o 
estado enviou ao exterior. os principais 
grupos de produtos negociados foram café 
(44%), soja (19%), carnes (13%), complexo 
sucroalcooleiro (9%), produtos florestais 
(9%) e fibras e produtos têxteis (1%). o 
somatório das vendas gerou para Minas 
US$ 6,88 bilhões, o equivalente a 95,4% dos 
produtos oriundos do agronegócio mineiro.

o vice-presidente da ABHB evidencia 
também que os preços do boi gordo vi-
nham depreciados, com valores similares 
ao período entre 2015 e 2016, momento de 
turbulência econômica que desencadeou 
uma forte diminuição do consumo, já que 
historicamente o Brasil absorve cerca de 
80% da produção de carne. “Nós, pecua-
ristas, somos altamente dependentes do 
consumo interno. Tal alta veio no momento 
necessário, embora aqueles que possuem, 
principalmente, animais cruzados com 
Hereford e com Braford já conseguissem 
abastecer nichos de poder aquisitivo maior, 

com uma dinâmica produtiva mais rápida 
sejam beneficiadas. “É o caso da avicultura, 
que ao contrário da bovinocultura de corte, 
pode completar seu ciclo em 40 dias”, des-
taca. “Fatores como seca prolongada e o 
crescimento da demanda interna e externa 
elevaram o preço da carne bovina, que será 
regulado pelo mercado. o importante é 
que não há risco de desabastecimento de 
proteína animal”, explica.

reajuste - A seca registrada no país 
em 2014 e 2015 está entre as razões para 
o reajuste do preço da carne bovina. os 
períodos de estiagem prolongada com-
prometeram pastagens e tornaram mais 
demorada a engorda dos rebanhos.

Uma das consequências diretas foi o 
abate de fêmeas para suprir a demanda pela 
proteína animal. o resultado foi a diminui-

Foto: Divulgação
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A safra de laranja 2019/20 do 
cinturão citrícola de São 
Paulo e Triângulo/Sudoeste 
Mineiro deverá ser de 385,31 
milhões de caixas, de acordo 

com a segunda reestimativa da produção, 
divulgada dia 10 pelo Fundecitrus. o valor 
é 0,80% menor do que a primeira reesti-
mativa, publicada em setembro de 2019, e 
0,92% menor do que a projeção inicial, de 

maio 2019. da safra total, cerca de 26,88 
milhões de caixas deverão ser produzidas 
no Triângulo Mineiro. 

“A pequena redução deve-se à confir-
mação do tamanho pequeno dos frutos, 
que já havia sido projetado em maio, ao 
aumento da taxa de queda de frutos e 
também ao impacto das chuvas abaixo da 
média histórica”, explica o coordenador da 
Pesquisa da Estimativa de Safra (PES) do 

Número é menos de 1% menor do que as projeções 
anteriores, de maio e setembro de 2019

safra de laranja 2019/20 em sp e mg 
é reesTimada em 385,31 mi. de caixas

Fundecitrus, Vinícius Trombin. “o número 
ainda pode ser alterado até o encerramento 
da safra, dependendo do peso das laranjas 
que ainda serão colhidas [cerca de 26% da 
produção], o que será definido pelo volume 
de chuvas até o fim da colheita”, completa.

coMPortaMento Das chu-
vas - As chuvas volumosas em novembro 
em praticamente todo o cinturão citrícola 
amenizaram a estiagem, mas o acumulado 
desde maio ficou 17% abaixo da média 
histórica (1981-2010): 409 milímetros na 
média entre as regiões, enquanto o histórico 
é de 495 milímetros, de acordo com dados 
da Somar Meteorologia. o período mais 
seco foi no início da safra, de maio a agosto, 
quando o desvio negativo chegou a 32% em 
relação à normal climatológica. Na primeira 
semana de setembro, as chuvas retorna-
ram, mas em seguida houve uma janela de 
tempo firme com duração de duas semanas 
na maior parte do parque citrícola, o que 
caracterizou a ocorrência de um veranico. 
Somente em meados de outubro é que a 
estação chuvosa começou a se consolidar, 
embora o acumulado mensal ainda tenha 
ficado abaixo da média. Em novembro, as 
chuvas foram expressivas e bem distribuídas 
ao longo do mês, com acumulados variando 
de 95 a 265 milímetros entre as regiões do 
cinturão citrícola. 

Peso Dos frutos e taxa De 
QueDa - À medida que a safra avança, o 
cenário projetado de alta produção e fru-
tos pequenos está se concretizando. Para 
projetar o peso que os frutos chegariam ao 
ponto de colheita, foi utilizado um modelo 
de regressão com dados da derriça realizada 
em abril de 2019 e das safras de 2008/09 a 
2018/19, além da precipitação média his-

tórica no cinturão. os valores mensurados 
na derriça desta safra, que contribuíram 
para prever que os frutos seriam de tama-
nho pequeno, são: a grande quantidade de 
frutos por árvore; a elevada proporção de 
laranjas de primeira e segunda floradas em 
relação ao total; e o peso dos frutos abaixo 
da média, aferido no momento da derriça, 
em comparação às safras anteriores. 

Com base nesta regressão, a expectativa 
em maio de 2019 era de que as laranjas che-
gassem à colheita com peso médio de 157 
gramas (260 frutos por caixa), cerca de 5% 
menor em relação ao peso médio observado 
nas onze últimas safras consideradas no 
modelo. Porém, se o volume acumulado de 
chuvas abaixo do histórico não se norma-
lizar até o encerramento da colheita, isso 
poderá inibir o crescimento das laranjas 
de forma geral. Por isso, o peso médio dos 
frutos, considerando todas as variedades, 
é revisado para 156 gramas (262 frutos por 
caixa), o que significa uma redução de 0,77% 
em relação à projeção inicial.  

 A projeção da taxa de queda de frutos 
sobe de 17,60% para 17,63%, em média. o 
aumento devese à intensificação da queda 
das variedades Valência Americana, Seleta 
e Pineapple. A taxa das demais variedades 
está em conformidade com a projeção feita 
em maio. Se permanecerem nos patamares 
atuais até o encerramento da safra, a taxa 
desta temporada será a mais alta já medida 
pelo Fundecitrus. 

A Pesquisa de Estimativa de Safra é feita 
pelo Fundecitrus em cooperação com a 
Markestrat, FEA-RP/USP e FCAV/Unesp. 

A terceira reestimativa da safra de 
laranja 2019/20 será divulgada em 11 de 
fevereiro de 2020. 

Foto: Divulgação
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empresa indiana busca 
conhecimenTo no iz 
em Transferência de 
embriões de búfalas

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
e promoverem o seu processamento.

MaMÃo  - Segundo informação do 
site Hfbrasil, o mamão e manga já têm 
zeradas as tarifas de entrada na União 
Europeia, justamente devido à forte de-
pendência que o bloco tem na importação 
dessas frutas do Brasil. o Brasil é um 
dos maiores produtores e exportadores 
mundiais de mamão, ficando atrás apenas 
do México. Quando se trata da União 
Europeia, o País é o maior fornecedor da 
fruta, tendo pouca concorrência. 

ManGa - o Brasil é o principal 
fornecedor da União Europeia, com 
participação de 35% do volume adqui-
rido pelo bloco em 2018, mas é seguido 
de perto pelo Peru, com 31%, segundo 
o Trade Helpdesk. Nos últimos anos, a 
participação brasileira tem caído, o que 
torna cada vez mais importante manter-se 
competitivo neste mercado.

aGrocenário 2020 - Em sua 
participação no evento em Brasília, Agro-
Cenário 2020 – “Cultivando o progresso 
da agricultura brasileira”,  a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, disse; esse 
é o grande gargalo. “Não adianta termos 
tecnologia de primeira se grande parte 
dos produtores brasileiros é pequena”.

Bruxelas - A Sociedade Rural 
Brasileira (SRB) foi a Bruxelas para uma 
série de compromissos com represen-
tantes da União Europeia e associações 
de produtores rurais do continente. A 
intenção é criar uma agenda de consenso 
sobre pontos ainda divergentes do acordo 
Mercosul-UE. o presidente da entidade, 
Marcelo Vieira, participou terça-feira, 
03 de dezembro, de um simpósio sobre 
o comércio internacional de alimentos 
promovido pela Apex-Brasil.

Mercosul - Foi realizada a 55ª 
Cúpula de Chefes de Estado do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul) em Bento 
Gonçalves (RS), no Vale dos Vinhedos. 
o encontro reuniu os presidentes Jair 
Bolsonaro, Mario Abdo Benítez (Pa-
raguai), Mauricio Macri (Argentina) 
e a vice-presidente do Uruguai, Lucía 
Topolansky. A ministra Tereza Cristina 
integrou a delegação.

cliMa - o Ministério da Agricultura, 
aderiu à Plataforma de Ação Climática da 
América Latina e Caribe (Placa). A ceri-
mônia de lançamento e adesão ocorreu, 
no Pavilhão do Chile na 25ª Conferência 
das Partes da Conferência-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC). o Embaixador do Brasil na 
Espanha, Pompeu Andreucci, represen-
tou a Ministra Tereza Cristina na ocasião.

solo - o Mapa, realizou seminário 
para marcar o dia Mundial do Solo (dia 
5). A data foi instituída pela organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAo) com o objetivo de 
aumentar a conscientização sobre a im-
portância de manter os solos saudáveis 
para garantir a sustentabilidade ambiental 
e o bem-estar humano.

Preço MíniMo - o projeto de lei 
que estende a aplicação de política de 
preços mínimos aos produtos derivados 
de matérias-primas perecíveis (frutas de 
maneira geral) foi aprovado, na Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) 
do Senado. o PL 764/2019 que é de autoria 
do senador Chico Rodrigues (dEM-RR) 
destaca que o benef ício será dado às 
agroindústrias que adquirirem produtos 
perecíveis de agricultores familiares ou 
de pequenos e médios produtores rurais 

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário MTB 64.425/SP.

Referência em projetos de 
produção e transferência 
de embriões em búfalas, a 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 

São Paulo, recebeu, na Unidade de Pesquisa 
e desenvolvimento (UPd) em bubalinocul-
tura do instituto de zootecnia (iz/Apta), 
em Registro (SP), a visita de representantes 
da empresa JK BovaGenix – maior empresa 
indiana de biotecnologia na reprodução de 
animais, para conhecer a unidade e estabele-
cer a difusão de conhecimento em produção 
e transferência de embriões em búfalas.

o chefe de seção técnica da Unidade, 
pesquisador Nelcio Antonio Tonizza de 
Carvalho, mostrou, durante a visita, a 
técnica de aspiração folicular para a recu-
peração de óvulos e posterior produção in 
vitro de embriões de búfalas, que estava 
sendo realizada como parte de projeto 
de pesquisa financiado pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). “os representantes da empresa 
puderam conhecer mais sobre a técnica de 
produção de embriões em búfalas, graças 
à visita realizada na Unidade do iz”, disse.

o médico veterinário e CEo da em-
presa JK BovaGenix, Shyam zawar, ficou 
impressionado com os trabalhos de pes-
quisa e agradeceu a receptividade e troca 
de experiências. “Todas as informações 
disponibilizadas contribuíram para que 
nossa empresa pudesse trabalhar com mais 
uma espécie importante em nosso país”, 
destacou.

Já  ieda Watanabe, proprietária da 
empresa Vitrogen, enfatizou a relevância 
da parceria. “o iz, assim como nossa em-
presa, possibilitou, diante da parceria, que 
os representantes da empresa indiana ad-

quirissem maior conhecimento para poder 
trabalhar com a produção de embriões de 
búfalas na Índia”.

Na volta à Índia, a empresa iniciou a 
produção de embriões in vitro e os primeiros 
embriões produzidos já foram transferidos 
em tempo fixo em mais de 40 receptoras. 
As próximas etapas serão a produção de 
embriões com sêmen sexado e a transferên-
cia de embriões vitrificados, uma vez que a 
primeira experiência foi com a transferência 
de embriões a fresco.

o projeto de produção de embriões 
in vitro realizado na Unidade do iz conta 
com o suporte financeiro da Fapesp e com a 
parceria do departamento de Reprodução 
Animal da Faculdade de Medicina Veteri-
nária e zootecnia da USP, do Centro de 
Pesquisa em Urologia da Faculdade Paulista 
de Medicina-Universidade Federal de São 
Paulo, da Vitrogen e da Bovigênese.

As principais linhas de pesquisas da 
UPd em Bubalinocultura abrangem Produ-
ção de leite de búfalas à pasto; inseminação 
Artificial em Tempo Fixo (iATF); produção 
de embriões in vitro e in vivo; e Transferên-
cia de Embriões em Tempo Fixo (TETF).

A Unidade de Pesquisa fica em Registro 
(SP), na Rod. Régis Bittencourt, km 435 - 
Ribeirão Vermelho, telefone (13) 5704-8645.

Foto: Divulgação
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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


