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cana-de-açúcar

Oportunidades com a COP-21
Ana Carolina Alves Gomes*

A

matriz energética brasileira
é considerada a mais limpa
do mundo. Em 2015, as fontes
renováveis corresponderam a
41,2%, segundo o BEN (Balanço
Energético Nacional). Desse
percentual, praticamente 17%
vêm do setor sucroenergético
(etanol e bioeletricidade),
com crescimento de 5,1%
em relação a 2014.
Em Minas, existem 22 usinas que
geram energia a partir da biomassa
de cana-de-açúcar – palha e bagaço – para consumo próprio e/ou
oferta do excedente ao SIN (Sistema
Integrado Nacional). O segmento
mineiro esmaga anualmente cerca
de 65 milhões de toneladas, deixando no campo parte desse volume em
pontas, palhas e pedaços de colmos
(em razão da colheita mecanizada).
Segundo o Siamig (Sindicato da
Indústria de Fabricação do Álcool
no Estado de Minas Gerais), considerando apenas o bagaço dentro
das usinas, o volume gerado é da
ordem de 20,4 mil gigawatts/hora
– o suficiente para abastecer 10,4
milhões de residências por um ano.
Se analisarmos o potencial da palha
deixada no campo, o volume seria
muito maior.

OPORTUNIDADES
A geração de bioeletricidade por
meio da cana-de-açúcar tem grande
potencial e diversas oportunidades.
Por ser uma energia limpa e renovável, a utilização dessa fonte é vista
como promissora por atender ao
acordo firmado durante a COP-21
(Conferência das Partes sobre Mudanças do Clima, realizada pelas
Nações Unidas em Paris, no final de
2015) e às metas estabelecidas para
conter a emissão de gases do efeito
estufa, que em breve entrarão em
vigor. Dentre elas, duas são importantes para o setor:
• A energia elétrica produzida a
partir de fontes renováveis, passando
dos atuais 11% de participação na
matriz elétrica brasileira para 23%
em 2030, somando a da biomassa, a
eólica e a solar.
• A produção de biocombustível,
que teria de passar dos atuais 9% para
18% em 2030, o que seria equivalente
a aumentar o consumo de etanol de
30 bilhões de litros ao ano para 54
bilhões de litros em 2030.

CREDIBILIDADE
Para colocar os planos em prática
e ampliar a produção de energia limpa
no setor sucroenergético será preciso
um planejamento conjunto para o
etanol e a bioeletricidade. Também é
necessário apoio e incentivo de longo
prazo para concretizar os investi-

mentos em aquisição de linhas de transmissão, fabricação de equipamentos
mais eficientes para a queima do bagaço
e da palha e recolhimento do material
deixado no campo, possibilitando receitas adicionais aos produtores.

COP-22
Está em andamento no Marrocos a
COP-22 (22ª Conferência das Partes,
das Nações Unidas) onde representantes e autoridades brasileiras apresentam possíveis soluções para atingir as
metas propostas em Paris.

O tema “biocombustíveis” está
em evidência, e discute-se a
criação da Plataforma Biofuturo –
iniciativa assinada por mais de 20
países (como China, Dinamarca,
EUA e Índia) que visa a garantir
incentivos à produção e ao uso de
biocombustíveis para transportes.
O assunto ainda gera muita divergência, principalmente pela controvérsia “alimento versus energia”. Mas
é importante destacar as inovações
geradas, como o etanol de 2ª geração e o
aproveitamento dos subprodutos para
a produção de bioeletricidade, além de
todo o benef ício ambiental e social da
cadeia da cana-de-açúcar.
* Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio
(Unioeste) e bacharel em Gestão do Agronegócio (UFV);
coordenadora do Programa Café + Forte; área de atuação: silvicultura, café e cana-de-açúcar.
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pecuária de corte

A demanda global e a
capacidade brasileira
Wallisson Lara Fonseca*

S

egurança alimentar é
sinônimo de garantia de
paz no mundo. Mas, segundo
dados da ONU, a oferta de
alimentos em 2050, quando
a população global será 40%
maior (estima-se 9,7 bilhões de
pessoas) é preocupante. Mais
alarmante é o alerta da OCDE
(Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico),
que afirma que até 2020 (daqui
a três anos) a oferta mundial de
alimentos tem de crescer 20%.
Para os que pensam que essas
previsões são apenas um conjunto
de números passível de ser ignorado,
é bom lembrar que já existem exemplos de caos social pelo planeta, como
o aumento das imigrações da Ásia,
África e até mesmo da Europa Oriental com destino à parte ocidental do
continente em busca de oportunidades: emprego, renda e comida.
Parece fácil atender às expectativas de aumento da produção de
alimentos, mas o cenário de crescimento global mostra que não é. As
perspectivas de incremento produtivo da União Europeia são de 4%; dos
EUA e Canadá, 15%; da Oceania, 16%,
e dos grandes países da “Euroásia”
– China, Índia e Rússia – em torno
de 25%. Portanto, para que a oferta
de alimentos cresça o esperado nos
próximos 33 anos, segundo a OCDE e
de acordo com os dados da FAO (Or-

ganização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação), o Brasil
terá de contribuir com um aumento
de 40% em sua produção.
É fato inédito para o Brasil o
surgimento dessa crucial demanda
externa. O desafio é enorme. Mas o
país tem capacidade de responder a
esse chamado e também de atender
às outras grandes demandas mundiais apresentadas pela ONU, como
a adaptação de sistemas produtivos
e a redução de emissão de gases do
efeito estufa.

Temos um horizonte
favorável ao incremento
de todas as atividades
agropecuárias, haja vista
a existência de fatores
produtivos favoráveis,
como tecnologia tropical
e sustentável, terra
disponível, e o fator
humano – principalmente
por contarmos com
produtores jovens.
Vantagens de que somente
o Brasil desfruta.
A bovinocultura de corte é um
bom exemplo dessa capacidade. O
país possui o maior rebanho comercial do mundo. Atualmente utiliza
20% de seu território para pastagens;
tem capacidade para produzir carne
bovina em quantidade e qualidade, de
forma sustentável, e, concomitantemente, ser a locomotiva na produção

de proteína animal, mesmo tendo
limitações como parques nacionais,
legislação ambiental rigorosa, reservas indígenas etc.

Oportunidades
É certo que a confiança e a imagem nacionais foram abaladas pelas
recentes turbulências político-econômicas. Mas, dentro da economia
brasileira, o agronegócio continua
representando uma “janela de oportunidades”. E aos poucos o país se
recupera. A previsão é que registre
indicadores mais favoráveis a partir
de 2017, como PIB nacional (Produto
Interno Bruto, soma das riquezas do
país) crescendo 1% sobre 2016 (após
decréscimo de cerca de 4% este ano
em relação a 2015), o PIB agrícola 4%
maior (recuperando a queda de 2%
deste ano), inflação recuando para a
casa dos 5% (contra os atuais 7%) e
taxa de câmbio estabilizando-se na
faixa de R$ 3,50.
Com a economia dando sinais de
que começará a recobrar fôlego em
2017, há expectativa de retomada do
consumo interno de alimentos deixados de lado devido à crise, em especial
a carne, com reflexos positivos para
toda a cadeia produtiva.

VBP
Este ano foi especialmente dif ícil
para a economia brasileira e nem
mesmo um setor pujante como o
agronegócio escapou dos resultados
negativos. O Valor Bruto da Produção
(VBP) Agropecuária deve cair 2,5%
em comparação com 2015 e atingir
R$ 519,3 bilhões, conforme projeta
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o Mapa (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento). Com
base no faturamento total dentro
da propriedade rural até o mês de
outubro, o valor das lavouras teve
queda de 1,9%, e o da pecuária, 3,7%.
Mas a recuperação será rápida. Para
2017, a previsão é que o VBP chegue
a R$ 562,5 milhões – 8,3% maior que
o deste ano.

Balança comercial
Mesmo sofrendo impacto da crise
econômica, o agronegócio obteve
este ano conquistas no cenário internacional. Uma das mais significativas
foi a abertura do mercado americano
para a carne bovina in natura, que se
consolidou como um dos principais
produtos da pauta de exportação
brasileira.
Os últimos dados disponíveis –
referentes a outubro – mostram que
a carne in natura continuou sendo a
categoria de produto mais exportada;
obteve faturamento de US$ 358 milhões, com embarque de mais de 83,4
mil toneladas. No acumulado do ano,
o produto registrou crescimento de
4,5% no volume exportado (914 mil
toneladas), com faturamento de US$
3,647 bilhões.

Com o início das
exportações brasileiras
de carne bovina in natura
para os EUA, devido à
equivalência dos controles
oficiais, é notório o
potencial de expansão
de novos mercados, não
menos exigentes que o
norte-americano.
Segundo os dados do Mapa, a previsão é que as exportações de carne
bovina fechem 2016 em 1.429 mil
toneladas, ante 1.361 mil toneladas

registradas em 2015 (+5%). Já o faturamento deve ficar em US$ 5,6 bilhões este ano, 2% menor que os US$
5,7 bilhões do ano anterior, devido à
involução de 7% no preço médio da
tonelada, estimada em US$ 3.956/t.
Analisando o cenário promissor
para produção – perspectiva de aumento da demanda e de abertura de
novos mercados – a estimativa de
crescimento na produção de carne
bovina no Brasil até 2020 gira em
torno de 9,92 milhões de toneladas,
com a taxa de crescimento das exportações passando dos atuais 18% para
31% nos próximos 3 anos.

Perspectivas
A primeira demanda é a segurança alimentar, que está diretamente
relacionada ao volume de produção;
mas, logo em seguida, a exigência
inevitável é da qualidade. Nota-se
que os consumidores dos países
em desenvolvimento almejam ter
suas necessidades supridas; já os
consumidores dos países desenvolvidos querem saber sobre a origem,
a qualidade, a sustentabilidade e a
certificação dos produtos agropecuários. Entretanto, é notório que esse
mecanismo de demanda se difunde
rapidamente entre os consumidores
dos países emergentes.
Porém, para que nossa produção
cresça 40% é primordial que tenhamos estratégias: políticas públicas
(logística e infraestrutura), política
de renda (desburocratizar o crédito
rural, preço mínimo e seguro rural),
política comercial (acordos bilaterais), tecnologias e legislações (trabalhista, previdenciária e ambiental
condizentes com a realidade do setor
agropecuário). Enfim, condições de
gerar divisas para o Brasil.
Colocado dessa forma e na conjuntura econômica recessiva que enfrentamos, parece um desafio absurdo
de aceitar. Contudo, o momento de
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nos prepararmos para assumir essa
responsabilidade é agora. É necessário aproveitar o contexto político
no qual a população demonstra sua
insatisfação com os gestores públicos,
o poder judiciário se empenha no
combate à corrupção e o legislativo
e o executivo se dispõem a promover
reformas estruturais para colocar o
país no eixo de crescimento sustentável e reconquistar seus eleitores.
Este é o momento de o agronegócio
cobrar as medidas necessárias para
produzir mais e melhor pelo bem do
Brasil e do mundo.
Mas deve ficar claro que essa
responsabilidade não é de um setor,
é de um país.

Os benefícios que
colheremos ao alimentar
o mundo impulsionarão
nossa economia,
nossas instituições
e nossa sociedade,
independentemente de
estarem no campo ou
na cidade. Cabe a todos,
população urbana e rural
de todas as classes, cobrar
do governo as condições
necessárias ao crescimento
do nosso agronegócio.
Aos produtores compete tratar as
propriedades rurais como empresas
a céu aberto, adotando a prática da
gestão profissional e aderindo às
tecnologias e inovações sustentáveis disponíveis. O sistema sindical
rural está preparado para apoiá-los
e acompanhá-los nesse caminho; e
espera-se que toda a nação enxergue a
oportunidade e se una a essa jornada.
* Zootecnista (UFV), especialista em Bovinocultura
Leiteira (Ufla); MBA em Gerenciamento de Projetos
(FGV); coordenador do Programa Balde Cheio em
Minas Gerais (FAEMG); área de atuação: pecuária.
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grãos

Safra 2016/17
Caio César Coimbra*

A

produção brasileira de
grãos deve ser recorde,
segundo as estimativas da
Conab (Companhia Nacional
de Abastecimento). A depender
dos fatores climáticos nas
regiões produtoras, pode-se
chegar à marca de 215 milhões
de toneladas colhidas. A soja, o
milho e o feijão são os principais
responsáveis pelo aumento.

Em Minas Gerais, a estimativa é que
se produza 13,5 milhões de toneladas
de grãos. No entanto, devido ao bom
preço da saca de milho ao longo de
2016, os produtores mineiros tendem
a aumentar a área de cultivo do cereal
e reduzir levemente a de soja, diferentemente da tendência nacional. Já a
primeira safra de feijão deve ser maior
que a anterior, seguindo a disposição do
restante do país.

Precipitações
Depois de chuvas intensas na safra
de verão 2015/16, o mês de abril quente
e seco em quase todo o estado afetou
drasticamente a segunda safra, comprometendo o volume total produzido.
Entretanto, se depender das expectati-

vas climáticas até março, o montante
projetado de 13,5 milhões de toneladas
se concretizará. Segundo o serviço de
meteorologia da Cemig (Companhia
Energética de Minas Gerais), as precipitações em Minas devem ficar acima
das dos últimos anos.

Soja
Para a safra 2016/17, a Conab projeta que a produção brasileira de soja será
de 103,5 milhões de toneladas, rompendo – pela primeira vez – a marca
de 100 milhões. Em Minas Gerais, com
bons preços futuros, maior liquidez
e demanda aquecida, a soja continua
sendo a estrela da produção de grãos.
Apesar disso, a estimativa é que se
colham 4,56 milhões de toneladas da
oleaginosa na safra atual, volume 4%
inferior ao da safra 2015/16. A redução
da área plantada em torno de 2,7% contribui para a queda na produção.

Milho
A projeção para a safra 2016/17 no
estado é de 7,6 milhões de toneladas,
volume que supera em 30% a safra anterior. A tendência de aumento de área
e do volume produzido nacionalmente
é acompanhada no estado. Os bons
preços pagos aos produtores fizeram
com que estes aumentassem em 3,28%
a área cultivada na safra de verão, e é
estimado que o volume colhido seja de
5,6 milhões de toneladas. Na segunda
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safra é esperado aumento de 150% na
produção, com previsão de 2 milhões
de toneladas colhidas.

Cenário
A demanda interna e externa tanto
pelo milho quanto pela soja brasileira
se mantém aquecida. No entanto, algumas variáveis têm de ser observadas
e o produtor deve estar atento para
comercializar a produção. Nos Estados
Unidos ambas as safras foram superiores às previsões, fazendo com que
os estoques daquele país se elevassem
consideravelmente. Aliado a esse fato,
o receio da cassação da chapa presidencial Dilma/Temer e a eleição do
presidente americano Donald Trump
geraram algumas incertezas, fazendo
com que o real se desvalorize em relação ao dólar.
Se não houver transtornos climáticos, teremos no mercado mundial um
cenário que tende à redução dos valores desses grãos, por causa do volume
considerável estimado para a colheita,
fazendo com que a safra sul-americana
possa ser um balizador de preços no
mundo. Assim, é necessário acompanhar de perto todos os desdobramentos
e verificar a rentabilidade das lavouras
para os produtores.
* Engenheiro agrônomo (UFV); practitioner em
Programação Neurolinguística (PNL); área de
atuação: fruticultura, olericultura e grãos.
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