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Ag ro n e g ó c i o s
Entrada da Croácia na UE afeta o açúcar brasileiro
C o m é rc i o
Assis Moreira
De Genebra

Os exportadores brasileiros de
açúcar deverão sofrer perdas mi-
lionárias com a entrada da Croácia
na União Europeia a partir de 1o de
julho, quando o novo país mem-
bro passará a adotar as tarifas mais
pesadas que vigoram no bloco.

O Brasil exporta 180 mil tonela-
das de açúcar para o mercado croata
com tarifa de importação de € 11
por tonelada no caso do açúcar bru-
to e de €270 por tonelada no do pro-
duto refinado. Com a entrada na UE,

a Croácia passará a adotar uma tarifa
de importação de € 339 por tonela-
da para o açúcar bruto, 2.981%
maior que a atual, e de € 419 para o
açúcar refinado, 55,2% mais elevada.

No total, as exportações de açú-
car do Brasil alcançaram 24,3 mi-
lhões de toneladas em 2012 (US$
12,8 bilhões) e a Europa como um
todo respondeu por 2,9 milhões de
toneladas (US$ 1,5 bilhão), de acor-
do com dados da União da Indús-
tria de Cana-de-açúcar (Unica).

Para compensar os exportadores
com a enorme diferença tarifária
que será criada com a entrada da
Croácia, a UE acena com uma cota de
importação com tarifa mais favorá-

vel, mas para apenas 40 mil tonela-
das. Só que a cota seria para todos os
exportadores e, mesmo se o Brasil
conseguisse responder por todo o
volume previsto, ainda assim perde-
ria pelo menos 140 mil toneladas de
vendas em relação à condição atual.

O governo brasileiro ainda não
decidiu o que fazer. Mas a saída mais
óbvia é recorrer à Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) para pedir
uma negociação de compensação
mais compatível com a realidade de
seu negócio anterior, como é permi-
tido pelas regras do comércio glo-
bal. Foi com esse tipo de negociação
que o Brasil conseguiu a fatia atual
de 334 mil toneladas de uma cota

global de 677 mil toneladas que a UE
foi obrigada a abrir para compensar
a mudança de alíquotas quando
países do Leste Europeu aderiram ao
bloco. A alíquota é de € 98 por tone-
lada — fora da cota, supera €500.

Na verdade, normalmente o Bra-
sil exporta até mais com alíquota
menor, porque ocupa quase toda a
cota de 254 mil toneladas de uma
cota destinada a “outros” países.
Afora isso, o plano da UE é privile-
giar importações de países pobres
de África, Caribe e Pacífico. A expec-
tativa brasileira é que essa cota de
337 mil toneladas seja mantida
quando o regime de cotas de produ-
ção de açúcar da UE foi eliminado.

Esse sistema deveria terminar em
2015, de forma que importações e
exportações europeias ficariam li-
vres de limites. Diante da pressão de
produtores, o Parlamento Europeu
propôs empurrar o regime de cotas
para 2020, mantendo os subsídios
ao setor até lá. Mas o Conselho Euro-
peu, que reúne os Estados-mem-
bros, esta semana rejeitou a data e
propôs o fim do sistema em 2017.

O Comitê Europeu de Fabricantes
de Açúcar (Cefs) divulgou nota nesta
semana manifestando “d e c e p ç ã o”
com a posição do Conselho. Alega
que o setor açucareiro foi submetido
a uma dura reforma que fechou 83
usinas, metade do total, e que preci-

sa de “estabilidade e previsibilidade”
por mais cinco anos depois de 2015.

No Brasil, a posição sobre o regi-
me europeu de cotas é mista. O go-
verno como princípio a liberaliza-
ção do comércio, e ainda mais no ca-
so do açúcar, produto que o país li-
dera os embarques globais. Já no la-
do dos exportadores, a visão é dife-
rente. Primeiro, porque os produto-
res europeus não terão mais o limite
de exportação atual de 13,3 milhões
de toneladas de açúcar e 700 mil de
isoglucose (adoçante derivado da
frutose). Isso significa que as vendas
europeias poderão tirar, eventual-
mente, terceiros mercados dos pro-
dutores brasileiros, por exemplo.

Trading que cancelou compra
de soja do Brasil informa que
América do Sul segue no foco
Fernanda Pressinott, Mariana
Caetano e Fernando Lopes
De São Paulo

A trading chinesa Sunrise afir-
mou ontem que vai continuar a
comprar soja da América do Sul
apesar de ter confirmado o can-
celamento de contratos de
transporte envolvendo mais de 1
milhão de toneladas do grão
proveniente do Brasil. Os volu-
mes seriam entregues pela japo-
nesa Marubeni. Em entrevista à
agência Dow Jones Newswires,
Shao Guorui, gerente geral da
divisão de soja da Sunrise, reafir-
mou que os cancelamentos fo-
ram definidos pelos atrasos no
envio da oleaginosa devido aos
problemas logísticos do Brasil.

De acordo com o executivo, os
cancelamentos devem atingir
mais de 20 cargas de soja, previs-
tas para serem entregues entre
abril e agosto. A companhia vai
negociar com a Marubeni os ter-
mos das perdas financeiras
oriundas da decisão, uma vez
que elas têm relações comerciais
estreitas, afirmou o executivo.

A notícia reforçou a percepção
dos agentes de mercado de que a
demanda chinesa por soja segue
firme — o que, junto às compras
técnicas, colaborou para elevar a
oleaginosa na bolsa de Chicago.
Ontem, após seis pregões segui-

dos em queda, os contratos da
oleaginosa com vencimento em
julho (que ocupam a segunda
posição de entrega, normalmen-
te a de maior liquidez) fecharam
em alta de 0,81% (11,25 centa-
vos), a US$ 13,9925 por bushel.

Antonio Sartori, sócio-diretor
da corretora gaúcha Brasoja, afir-
ma não encontrar no quadro
mundial de fundamentos de
oferta e demanda do grão espaço
para retrações muito maiores
que as já registradas. Em primei-
ro lugar, porque os estoques glo-
bais previstos em 60,2 milhões
de toneladas pelo Departamento
de Agricultura dos EUA (USDA)
para o fim desta safra 2012/13,
em 31 de agosto, são 9% superio-
res aos de 2011/12, mas ainda
14% menores que os de 2010/11.

Em segundo, porque o efeito da
desaceleração da economia chine-
sa sobre a demanda do país, maior
importador de soja do planeta, foi
indistinguível. Em pleno processo
de transformação de seu cardápio,
cada vez mais frequentado por
carnes, que exigem rações basea-
das em grãos para serem produzi-
das, a China deverá importar 63
milhões de toneladas de soja em
2012/13, conforme o USDA. São
quase 4 milhões de toneladas a
mais que no ciclo 2011/12.

Mais sobre preços à página B14

Estiagem reduz produção de café na Bahia
Safra 2013/14
Carine Ferreira
De São Paulo

A produção de café da Bahia está
sendo mais uma vez afetada pela se-
ca. Na safra 2013/14, a colheita, que
começará em maio, é estimada entre
1,7 milhão e 1,8 milhão de sacas de
60 quilos, ante 2 milhões no ciclo
2012/13, também prejudicado por
estiagem. Não fosse o clima adverso,
o Estado poderia produzir até 2,7
milhões de sacas na nova safra, con-

forme projeções da Associação dos
Produtores de Café da Bahia (Asso-
café). A Bahia é o quarto maior Esta-
do produtor de café do país.

A região mais castigada até ago-
ra é a do Planalto, que engloba os
polos de Vitória da Conquista, Bre-
jões e Diamantina. A participação
da região, que normalmente res-
pondia por um terço da colheita es-
tadual, deverá ser reduzida para
20%, segundo João Lopes Araújo,
presidente da Assocafé. A produ-
ção no Planalto deverá ficar entre
400 mil e 500 mil sacas, ante cerca

de 600 mil em 2012/13. Em condi-
ções mais favoráveis, a colheita po-
deria ser 40% maior, afirma Araújo.

Muitas lavouras estão pratica-
mente abandonadas — cerca de
20% da área da região — e existe o
risco de algumas plantas morre-
rem. “Após dois anos sem adubo e
com seca, o café precisa ser recepa-
do [podado] e vira uma planta no-
va, com custo muito elevado, pois
só começa a produzir novamente
em dois anos”, analisa Araújo.

A situação dos produtores é agra-
vada pelos atuais baixos preços da

commodity, sobretudo porque a
maior parte da produção do Planal-
to baiano vem de agricultores fami-
liares. Por isso, será feito um levanta-
mento para encaminhar ao governo
propostas de prorrogação de dívi-
das e recursos para recuperação das
lavouras. “Esta é a pior seca da histó-
ria da Bahia”, afirma o dirigente.

Outras áreas produtoras de café
na Bahia são o oeste do Estado, on-
de predomina a irrigação, e o sul,
onde avança o cultivo de café ro-
busta, cuja área não foi atingida
pela seca. A expectativa é que a

produção de robusta alcance 1 mi-
lhão de sacas neste ano, ante 600
mil sacas na temporada 2012/13.

Araújo diz que se não chover em
março, a situação piora, pois no se-
miárido o período de chuvas é de
outubro a março. A previsão é de
chuvas em quase toda a Bahia até a
1a quinzena de abril, mas não serão
suficientes para reverter os efeitos
da seca, segundo Marco Antonio
dos Santos, da Somar Meteorologia.
Fora a Bahia, o clima, por enquanto,
está favorável em praticamente to-
das as regiões cafeeiras do país.
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C o n j u n t u ra Para estatal, o clima favorece a recomposição da oferta

Tarso Veloso
De Brasília

Após o governo iniciar, no
mês passado, uma grande ope-
ração para coordenar as expec-
tativas do mercado em relação à
inflação, a presidente Dilma
Rousseff recebeu uma boa notí-
cia da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab): vários
alimentos — o principal vilão da
alta dos preços neste início de
ano — devem ficar mais baratos
a partir das próximas semanas.

Segundo a estatal, a tendência
de queda será observada com
mais clareza no arroz, milho, ba-
tata e carnes em geral. O tomate
deve sofrer oscilações, e o feijão se
manterá no atual patamar, po-
dendo registrar altas “pontuais”.
A explicação é que o clima mais
favorável, embora aquém do
ideal, abriu caminho para uma re-
composição da oferta após a que-
bra de produção do ano passado.

Em fevereiro, o preço do arroz
medido pelo IPCA já recuou
0,57% em relação a janeiro, en-
quanto o grupo das carnes regis-
trou queda de 0,13%. Só neste
mês, segundo a Conab, o preço
do arroz pago ao produtor caiu
5,21% em Sorriso (MT) e 9,38%
em Pelotas (RS). O analista de ar-
roz da estatal, Sérgio Roberto
Santos, escreve em relatório que
o mercado já começa a precificar
o início da colheita do cereal.

Embora tenham subido neste

início de ano, os preços da batata e
do tomate deverão oscilar nos pró-
ximos meses e encerrar 2013 nos
patamares atuais. A batata inglesa
subiu 7,90% no IPCA de fevereiro.
Já o tomate subiu, 20,17%, mas de-
ve começar a cair a partir de abril.

O único produto que preocu-
pa a Conab é o feijão. A previsão
é que a produção deste ano fi-
que entre 3 milhões e 3,1 mi-
lhões de toneladas, pouco acima
das 2,9 milhões colhidas na últi-
ma safra. O especialista em fei-
jão da Conab, João Figueiredo

Ruas, afirma que a previsão para
o ano é de preços estáveis ou até
mais altos para o consumidor.
“Estamos tendo uma forte que-
bra na primeira safra, e a segun-
da corre risco”, afirmou Ruas.

Em contrapartida, o milho ten-
de a registrar uma desvalorização
acentuada no segundo semestre. O
Brasil deve produzir 76 milhões de
toneladas do grão na safra atual,
um recorde, com crescimento de
4% em relação ao ano passado.
Além disso, os Estados Unidos po-
dem aumentar a produção de mi-

lho em até 100 milhões de tonela-
das nesta safra, recuperando-se
dos efeitos da pior estiagem em
quase 50 anos em 2012.

O governo também atua em ou-
tras frentes para tentar frear a alta
dos alimentos e bebidas, que regis-
traram alta de 1,45% em fevereiro
na comparação com janeiro. Na se-
gunda-feira, o governo autorizou a
importação de um milhão de to-
neladas de trigo para compensar a
redução da oferta na Argentina, o
principal fornecedor do cereal pa-
ra o Brasil. No mês passado, a com-
modity registrou alta de 4,67%.

Além disso, o governo anunciou
na semana passada a desoneração
de uma série de produtos da cesta
básica — carnes, peixes, café, açú-
car, óleo de soja, manteiga e mar-
garina, além de itens de limpeza e
higiene pessoal. Outros produtos
da cesta básica como arroz, feijão,
farinha de trigo ou massa, batata,
legumes, pão e frutas, já eram isen-
tos de impostos federais.

A Conab e o Ministério da Agri-
cultura confiam tanto na queda
das commodities que a recompo-
sição dos estoques públicos, bas-
tante reduzidos, não será feita
neste momento. Para repor os bai-
xos volumes, foi criado um grupo
de trabalho interministerial para
definir políticas para compra de
alimentos e grãos. “Sabemos que
os preços devem cair, principal-
mente o milho, após julho. Vamos
esperar a queda para comprar”,
disse um integrante do grupo.

Conab vê sinais de alívio
na inflação dos alimentos

Encolhimento da população rural preocupa FAO
De Genebra

A acelerada diminuição da popu-
lação rural global coloca a FAO, o
braço das Nações Unidas para agri-
cultura e alimentação, em estado de
alerta sobre as consequências desse
movimento na produção agrícola.
“A população urbana está agora su-
perando a população rural e essa di-
ferença vai subir quase como uma

flecha nos próximos anos, e estamos
atentos principalmente ao que se
passa na China”, afirmou ontem
Boubaker Ben-Belhassen, diretor-
adjunto da divisão de comércio a
FAO, em seminário em Genebra.

Milhões de chineses continuam a
deixar o campo em busca de melho-
res condições de trabalho e vida nas
cidades. Alguns analistas projetam
em 600 milhões o numero de asiáti-

cos que incharão as cidades nos pró-
ximos anos. A FAO observa que a in-
versão na tendência de crescimento
populacional ocorre paralelamente
à queda no ritmo de expansão da
produção agrícola global — que foi
de 2% ao ano entre 2001 e 2010 e de-
verá cair para 1,7% de 2011 a 2020. O
consumo per capita fica estagnado
nos países desenvolvidos, mas sobe
nas nações em desenvolvimento.

A mudança no padrão do consu-
mo global vai na direção de mais
produtos com valor agregado. O
maior crescimento do consumo será
de peixes, de 1,5% ao ano, enquanto
o de cereais deverá sofrer contração.
Nesse contexto, a fatura alimentar
dos países em desenvolvimento do-
brou desde 2005, passando de US$
235 bilhões de importações para
US$ 427 bilhões em 2012. (AM)

Fonte: IBGE
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Açúcar
A trading C z a r n i kow e l evo u
ontem em 17% sua estimativa
para o excedente mundial de
açúcar nesta safra 2012/13, para
9,1 milhões de toneladas.
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Café
A entrada da Utam no mercado
de cápsulas de café deve
contribuir para um crescimento
de 10% no faturamento total da
empresa neste ano.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Empresas, p. B16.




