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| Terça-feira, 10 de abril de 2012

Agronegócios
Pecuária País produziu 423,8 mil toneladas no primeiro bimestre, 7,3% mais que em igual período de 2011

Carne bovina em recuperação na Argentina
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momento de enviar o gado para
abate . Segundo Schiariti, a idade
média migrou da faixa dos 20 a
24 meses para a de 24 a 30 meses,
fazendo com que diminuísse a
quantidade de cabeças abatidas
dentro do padrão de excelência
para a exportação. “Dificilmente
cumpriremos neste ano as 29 mil
toneladas da cota Hilton, pela
quarta vez consecutiva, por falta
de definições do governo e de novilhos”, afirmou o dirigente.
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produto encareceu e acelerou
uma migração de consumo, com
a substituição da carne bovina
pela de frango ou de soja nas geladeiras do país. O processo foi estancado agora com a diminuição
das exportações. De 88,6 mil toneladas no primeiro bimestre de
2008, as vendas para o exterior
caíram para 30,4 mil toneladas
nos dois primeiros meses do ano.
A redução do rebanho fez com
que os pecuaristas retardassem o

fin

O outro motivo é a regra não escrita e estabelecida pelo secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, que obriga exportadores a destinarem ao
mercado doméstico uma tonelada para cada 3,5 toneladas exportadas, a preços reduzidos.
A estratégia do governo argentino era aumentar a oferta de carne bovina e assim estabelecer
uma âncora de preços na cesta
básica. Mas o efeito foi inverso: o
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Colheita de soja em Tangará da Serra (MT), em recente evento promovido pela Case: produtividade é menor no Estado em 2011/12, mas área plantada cresceu

Queda da produtividade da soja em Mato Grosso
Safra 2011/12

média de 3 mil quilos por hectare,
ante 3,2 mil na temporada anterior.
Ainda assim a produção estadual
deverá aumentar em 800 mil toneladas na mesma comparação, já que a
área plantada registrou incremento
calculado em 660 mil hectares.
Conforme Carlos Fávaro, presidente da Associação dos Produtores
de Soja e Milho de Mato Grosso
(Aprosoja), a ferrugem asiática foi o
principal fator para o baixo rendimento médio das lavouras. Em suas
contas, o prejuízo com a queda de
produtividade pode chegar a R$ 1
bilhão em Mato Grosso. “A produtividade é o que define se o produtor
tem lucro ou não. Ela foi prejudicada
principalmente pela ferrugem asiática. E o prejuízo poderá ser maior”.

O setor produtivo ainda tenta
entender os motivos pelos quais
a ferrugem atacou com mais força nesta temporada. Apesar dos
problemas, a colheita total em
Mato Grosso deverá atingir 21,3
milhões de toneladas em
2011/12, 3,9% mais que na temporada anterior, segundo o Imea.
O órgão já considera que a colheita poderá chegar a 23 milhões de toneladas em 2012/13.
Nos cálculos da consultoria Safras & Mercado, a produção matogrossense de soja somará 21,8 milhões de toneladas em 2011/12, 6%
mais que em 2010/11. Segundo a
empresa, a colheita mato-grossense atingiu 99% da área plantada até
a semana encerrada em 5 de abril.

Em todo o país, o percentual chegou a 79%, dois pontos percentuais
a mais que na mesma época do
ano passado e dez acima da média
histórica para o período.
Com as perdas provocadas pela estiagem na região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e
no Paraná, a Safras & Mercado
promoveu um novo ajuste para
baixo em sua estimativa para a
produção brasileira de soja na safra 2011/12, cuja colheita já está
na reta final. De acordo com levantamento divulgado ontem, a
colheita do grão deverá somar
66,815 milhões de toneladas na
temporada, 2% menos que o previsto em março e 10% abaixo do
volume recorde de 2010/11.

Orgânicos

Safra 2012/13

Inflação

Lácteos

A Café do Centro inicia a
produção de grãos orgânicos de
qualidade premium para a Native.
Três tipos do produto com a
marca da Native serão
processados pela Café do Centro.
Toda a produção será certificada.

A produção russa de grãos neste
ano deverá ser menor do que em
2011, estimou o USDA. O órgão
prevê que a colheita de grãos no
país será de 88 milhões de
toneladas, ante as 94 milhões de
toneladas do ciclo 2011/12.

A forte valorização da soja em
março foi o grande catalisador do
Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-DI),
calculado pela FGV, que acelerou de
0,07% para 0,56% na passagem
de fevereiro para março.

A JBS, líder global em proteína
animal, avaliou a Vigor, divisão de
lácteos do grupo, em R$ 1,192
bilhão. O processo de avaliação
integra a operação que marcará o
retorno da subsidiária como uma
companhia listada em bolsa.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Empresas, p. B16.

Tarso Veloso e Fernando Lopes
De Brasília e São Paulo
A produtividade da soja em Mato
Grosso deverá encerrar esta safra
2011/12, cuja colheita está na reta final, com queda de 5,8% sobre o ciclo
anterior, informou ontem o Instituto Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea), ligado à federação dos produtores do Estado (Famato). A queda é puxada pelo clima
menos favorável que em 2010/11 e
pela proliferação do fungo da ferrugem em algumas áreas de cultivo.
Conforme o Imea, a colheita no
Estado deverá terminar ainda neste
semana, com uma produtividade

valor.com.br
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Carne suína
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Dados do segmento de carne bovina na Argentina no primeiro bimestre - milhares de toneladas
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Impulsionadas por um “surpreendente” desempenho dos
embarques para a Ucrânia, as exportações brasileiras de carne
suína renderam US$ 121,01 milhões em março, crescimento de
3,02% sobre o mesmo período do
ano passado, conforme dados da
Secretaria de Comércio Exterior
(Secex) compilados pela Abipecs, entidade que representa os
produtores e exportadores do setor. Em março, foram embarcadas 47,3 mil toneladas do produto, incremento de 6,93% sobre o
mesmo mês de 2011.
Principal destino das exportações brasileiras em março, os embarques para a Ucrânia saltaram
301%, para 11,9 mil toneladas, e
renderam US$ 31,57 milhões, um
crescimento de 255,7%. “A Ucrânia
surpreendeu, comprando acima
do que se esperava”, reconheceu
Pedro de Camargo Neto, presidente da Abipecs. “Mas [o crescimento] das exportações é resultado de sacrifício das empresas, que
estão vendendo barato”, afirmou.
Apesar do avanço dos embarques de carne suína, Camargo
Neto ressaltou ainda que persistem as dificuldades impostas pela Rússia, que mantém o embargo a diversas unidades exportadoras de carne, e pela Argentina.
“Embora tenha voltado a comprar de quatro estabelecimentos
brasileiros, a Rússia continua
com baixo desempenho nas nossas exportações: metade do que
comprou no ano passado”, afirmou. “As restrições aos embarques para a Argentina continuam sem solução”.
No caso da Rússia, terceiro
maior comprador de carne suína
brasileira, as exportações somaram 8,2 mil toneladas e rende-

ram US$ 25,83 milhões. Trata-se
de uma queda de 47,97% em volume e de 46,89% em valor. Já os
embarques para o país vizinho
recuaram 87% em volume, para
427 toneladas, e 85,8% em valor,
para US$ 1,32 milhão.
No acumulado do ano, as exportações de carne suína do país
também cresceram. Entre janeiro e março, foram embarcadas
122,2 mil toneladas, volume
3,45% superior ao primeiro trimestre do ano passado. Contudo,
a receita avançou apenas 0,7%,
para US$ 313,3 milhões, limitada
pela retração de 2,6% no preço
médio da mercadoria.
A retração dos preços pagos
pela carne suína no exterior, explica Camargo Neto, tem no mercado doméstico um dos principais fatores de pressão. Por causa
do ritmo mais fraco da demanda
interna, o preço do suíno vivo fechou o mês de março no menor
patamar desde setembro de
2011, apontou boletim divulgado ontem pelo Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Em São Paulo, o indicador Cepea/Esalq para o suíno
vivo recuou 20% em março, cotado, em média, a R$ 2,44 o quilo.
E o preço pago pelo suíno pode
cair ainda mais, afirmou o presidente da Coopercentral Aurora,
Mário Lanznaster. Na avaliação dele, começo de ano é sempre um período mais difícil para os negócios
por conta do verão, que faz com
que o consumidor prefira outras
carnes, mais leves. “Mas este início
de ano está um pouco pior porque
em março e neste começo de abril
ainda há estoques de carnes de fim
de ano no varejo”, afirmou.
Para Lanznaster, há um excesso de carnes no mercado nacional, potencializado pelas vendas
externas mais fracas em importantes mercados como os da
Rússia e da Argentina.
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Luiz Henrique Mendes e
Vanessa Jurgenfeld
De São Paulo e Florianópolis

Em recuperação

ex
clu

Ucrânia puxa embarques
brasileiros de carne suína

aproximação com o setor, com a
retirada da retenção de 15% sobre as exportações de termoprocessados, a carne cozida usada
para recheios de industrializados como carne em lata e massas. A retenção faz com que o exportador receba apenas 85% da
transação em dólar. Na prática,
funciona como um imposto sobre a exportação.
De acordo com Schiariti, a
medida pode ser o sinal que a
brasileira JBS precisava para reabrir a planta de Venado Tuerto,
na província de Santa Fé, fechada no início do ano com a dispensa de 430 funcionários. O diretor da divisão de carnes da JBS
na Argentina, Artemio Listoni,
descarta uma mudança de planos. “A ser confirmado, este não
é um fato que motive uma decisão nova”, afirmou Listoni.
A retenção sobre as exportações está longe de ser o único
motivo que levou os pecuaristas
a enviarem maciçamente vacas
para abate entre 2008 e 2009 e
os frigoríficos a fecharem portas.
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Depois de uma depressão de
cinco anos, o setor de carne bovina na Argentina mostra sinais
de reação movida pelo mercado
interno. As exportações, que deram renome ao produto do país,
continuam em queda livre. Segundo dados da Câmara da Indústria de Comércio de Carnes e
Derivados ( CICCRA), este é o
primeiro bimestre de indicadores positivos desde o início da
crise do setor com o governo.
A produção de carne bovina
em janeiro e fevereiro atingiu
423,8 mil toneladas, 7,3% a mais
que no mesmo período do ano
passado. Ainda está longe das
547 mil toneladas produzidas
em 2008, mas reflete o primeiro
aumento do ritmo de abates
desde que os produtores locais
começaram a reter as matrizes
para recompor o estoque. Foram
para o abate cerca de 1,9 milhão
de cabeças, 155 mil a mais que
no início do ano passado.

“Ainda é cedo para dizer se este
movimento se deve à antecipação dos abates em função da seca
no verão ou ao aumento dos preços da carne no mercado doméstico, já que existe uma alta em
dólar da ordem de 20%”, disse o
presidente da CICCRA, Miguel
Schiariti. A retenção de matrizes,
que acontece há dezoito meses,
deve fazer com que o rebanho argentino aumente em até 500 mil
cabeças este ano, dado que só deverá ficar claro entre abril e maio,
durante a vacinação contra febre
aftosa. Schiariti avalia o rebanho
atual em 47,5 milhões de cabeças. Em 2008, eram 60 milhões.
O reaquecimento do mercado
ocorre no momento em que o setor frigorífico vive a maior crise de
sua história no país. Das 550 unidades de 2009, estão abertas atualmente 430. “A margem da operação melhorou, mas o setor perdeu
em volume com a retração de 20%
no rebanho”, disse o dirigente.
Nesta semana, o governo da
presidente Cristina Kirchner deve fazer o seu primeiro gesto de
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Cesar Felício
De Buenos Aires
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