
BOAS EXPECTATIVAS DE LONGO PRAZO
Os produtores brasileiros
devem se beneficiar do
aumento da demanda
mundial de grãos nos
próximos dez anos

S egundo dados divulgados na primeira
quinzena de janeiro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Mapa, em uma reunião do ministro Rei-
nhold Stephanes com jornalistas, o futuro
da cultura de grãos no mundo será promis-
sora. Estima-se que na safra de 2016/17
haverá um crescimento de 23,3% em rela-
ção à safra 2006/07. De acordo com o mi-
nistro, essa explosão do setor beneficiará
principalmente os agricultores nacionais,
que têm ampliado sua capacidade de pro-
dução e exportação.

De acordo com a estimativa do Mapa,
em 2016, a área ocupada pela soja no Bra-
sil vai corresponde a 33,1% da área total
ocupada por esse grão no mundo, ou se-
ja, 6,3% a mais do que na safra 2006/07.
Estima-se que, já na próxima safra, o mer-
cado exportador brasileiro de soja pode-
rá superar os Estados Unidos, que repre-
sentou 47,4% da safra 2006/07, mas cairá
para 29,4% na safra 2016/17, segundo as
estimativas feitas por órgãos internacio-
nais de pesquisa. Daqui a dez anos, só a
produção brasileira de grãos será de 75,3
milhões de toneladas.

Falando especificamente sobre a pro-
dução de milho, cujo mercado mundial tem sofrido profundas mudanças nos úl-

timos anos, em função de sua grande de-
manda nos Estados Unidos para a produ-
ção de etanol, o ministro informou que,
até 2017, a produção mundial dessa com-
modity aumentará 752 milhões de tonela-
das em relação à safra deste ano.

Pecuária
Apesar das restrições impostas por al-

guns blocos econômicos, como a União
Européia, a demanda de carne bovina cres-
cerá 2,5% ao ano até 2018. Nesse mesmo
período, outro segmento que terá amplo
crescimento será o da carne de frango, pa-
ra o qual se estima um aumento de 3,3%
ao ano. A suinocultura ficou na periferia
do mercado, como um dos segmentos com
menos expectativa de crescimento, de ape-
nas 1,86% ao ano, mantendo, portanto, o
quadro atual praticamente inalterado.

A taxa anual de crescimento da pecu-
ária leiteira será de 1,84% dentro desse
mesmo período, com um volume de pro-
dução que poderá chegar a 32,4 bilhões de
litros. Considerando que as taxas de cres-
cimento se alterem, o volume a ser pro-
duzido anualmente poderá chegar a 37,1
bilhões de litros.

Etanol
Devido ao aumento da demanda por

combustíveis renováveis como o álcool,
não só no Brasil, mas em todo o mundo,
o setor sucroalcooleiro nacional vislumbra
muitos motivos para comemorar. O estudo
do Mapa estima que, dentro de dez anos, a
produção nacional de etanol será de 41,6
bilhões de litros, sendo que o consumo
interno deverá ficar por volta dos 30,3 bi-
lhões de litros, possibilitando a exportação
dos 11,3 bilhões de litros restantes. 03
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