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Ag ro n e g ó c i o s

Volume total dos
embarques de café
tem recuperação
Balança
Carine Ferreira
De São Paulo

O país já recuperou este ano
quase 3 milhões das 5,2 milhões
de sacas que em 2012 exportou a
menos que no ano anterior, de
acordo com informações forneci-
das por Guilherme Braga, diretor-
geral do Conselho dos Exportado-
res de Café do Brasil (CeCafé).

Em todo o ano passado, o Bra-
sil exportou 28,3 milhões de sa-
cas de café (grão verde e indus-
trializado), ante 33,5 milhões de
sacas embarcadas em 2011.

Nos nove primeiros meses de
2013, o Brasil exportou 22,382
milhões de sacas, um aumento de
14% em relação às 19,634 milhões
de sacas embarcadas de janeiro a
setembro de 2012. O volume se
aproxima dos registrados de
2009 a 2011 em igual intervalo.
Mas, no período, a receita caiu
15,1%, para US$ 3,868 bilhões.

De janeiro a setembro, os em-
barques de café verde cresceram
15,6% na comparação, para 19,923
milhões de sacas, e os de café in-
dustrializado (torrado e moído e

solúvel) aumentaram em 2,6%, pa-
ra 2,459 milhões de sacas. No en-
tanto, as exportações do café torra-
do e moído recuaram 45,1% no in-
tervalo, para 17,212 mil sacas, en-
quanto as de café instantâneo su-
biram 3,3%, para 2,442 milhões de
sacas, conforme os dados apresen-
tados ontem pelo CeCafé.

Em setembro, as exportações
totalizaram 2,563 milhões de sa-
cas, um aumento de 13,3% em re-
lação ao mesmo mês de 2012. Já a
receita, na mesma comparação,
caiu 18,5%, para US$ 381,553 mi-
lhões. O preço médio dos embar-
ques brasileiros no mês passado
ficou em US$ 148,86 por saca,
queda de 28,1% sobre os US$
206,97 de setembro de 2012.

No acumulado do ano-safra
2013/14 (julho a setembro deste
ano), as vendas externas brasilei-
ras do grão somaram 7,406 mi-
lhões de sacas, volume 6% supe-
rior que em igual intervalo da
temporada anterior. A receita caiu
21,5%, para US$ 1,128 bilhão.

Com o desempenho atual, o Ce-
Café mantém a estimativa de ex-
portações de 30 milhões a 31 mi-
lhões de sacas este ano, um incre-
mento de cerca de 9% sobre 2012.

A receita para 2013 é projetada
em US$ 5,2 bilhões, 18% menor
que em 2012 (US$ 6,4 bilhões).

De acordo com Braga, o com-
portamento das exportações de
café tem se mantido dentro do es-
perado. E este é um bom momen-
to para o Brasil, quando não há
quase oferta de cafés arábicas da
América Central. A região deverá

entrar com mais força no merca-
do internacional a partir dos me-
ses de novembro e dezembro, pe-
ríodo de colheita na região.

O período é positivo para um
maior giro de negócios com o ca-
fé no país, com demanda mais re-
gular, afirma Braga. “Está haven-
do um volume de negócios
maior que um mês atrás”, diz.

Ainda conforme Braga, há in-
clusive uma expansão do consu-
mo de café em mercados tradicio-
nais, como Estados Unidos, Japão
e Europa, apesar das restrições
econômicas. Segundo dados da
Organização Internacional do
Café (OIC), o consumo nesses
mercados vem crescendo a taxa
média anual de 1% desde 2009.
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Concorrência
Dow adquire 30% da
Tecnoseeds Brasil
O Cade aprovou a aquisição, pelo
grupo D ow, de uma participação
de 30% no capital social da
Tecnoseeds Brasil Sementes &
Serviços, empresa em fase pré-
operacional que será dona de uma
planta de processamento de milho.
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Política agrícola
Apoio a laticínios em
área afetada pela seca
O Ministério da Agricultura
estendeu às indústrias de laticínios
de toda a área da Sudene afetadas
pela seca a possibilidade de
produzir leite pasteurizado e do
tipo UHT (longa vida) a partir da
reconstituição de leite em pó.
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Safra 2012/13
Produção global de
café aumentou 10%
A Organização Internacional do
Café (OIC) estimou a produção
global do produto em 145,2
milhões de sacas de 60 quilos no
ano-safra 2012/13, encerrado no
mês passado. Houve um aumento
de 9,6% em relação à temporada
anterior, de acordo com relatório
mensal da entidade.

va l o r. c o m . b r/u /3 2 963 4 8

Ag r i c u l t u ra Algumas das culturas com maior peso no valor da produção registram desempenho mais modesto

Produtividade desacelera na última década
Fabiana Batista e
Gerson Freitas Jr.
De São Paulo

A despeito do extraordinário
desempenho econômico do agro-
negócio, a produtividade das la-
vouras brasileiras cresceu em rit-
mo mais lento — ou mesmo caiu —
na última década. De acordo com
dados da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), o rendi-
mento das plantações de grãos e fi-
bras cresceu, em média, 2,56% en-
tre as safras 2003/04 e 2012/13, an-
te 4,24% nos dez anos anteriores.

As dificuldades impostas por
novas pragas (como a ferrugem
da soja), mudanças no uso da ter-
ra e barreiras à incorporação de
novas tecnologias levaram a ga-
nhos mais modestos no campo.

Carro-chefe do agronegócio, a
soja explicita essa tendência. Na
última década, a produtividade
média da cultura cresceu, em mé-
dia, 1,03% ao ano, ante uma taxa de
2,89% entre 1993/94 e 2002/03 e de
3,69% entre 1983/84 e 1992/93.

Quando se observam apenas as
colheitas de Mato Grosso, onde o
desempenho das lavouras está
menos sujeito às intempéries do
clima, o rendimento das lavouras
de soja cresceu a um passo ainda
mais lento — de apenas 0,41% ao
ano na última década, ante 1,91%
e 2,86% nas duas décadas prévias.

“De modo geral, vimos uma ten-
dência à estagnação. Se não rever-
termos isso, teremos problema, es-
pecialmente se os preços da soja
caírem dos níveis atuais”, afirma
Orlando Martins, presidente do
Comitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb), uma organização privada
financiada por empresas de pes-
quisa agrícola que promove ações
com o objetivo de aumentar o ren-
dimento dos campos de soja.

Segundo Martins, há pelo menos
duas razões pelas quais a produtivi-
dade da soja perdeu fôlego nos últi-
mos anos. A principal causa é sanitá-
ria e está atrelada à chegada da fer-
rugem asiática no Brasil, que casti-
gou a cultura nos primeiros anos da
década passada. “Os produtores
conseguiram controlar a doença
com fungicidas, mas sempre há al-
guma perda. Além disso, o controle

químico possui efeitos colaterais so-
bre o potencial da planta”, explica.

Martins também destaca o au-
mento dos problemas causados
pelas nematoides, uma praga
que ataca a raiz das plantas e so-
bre as quais os produtores rurais
ainda têm pouco controle.

A segunda causa, afirma o repre-
sentante do Cesb, é o avanço da “sa -
f r i n h a”, o plantio de milho e algodão
após a colheita da soja em Mato
Grosso. Nos últimas cinco tempora-
das, o Estado mais do que dobrou o
cultivo de milho em áreas ocupadas
por soja no cultivo de verão.

“Por causa da safrinha, os produ-
tores vêm antecipando o plantio e
usando sementes mais precoces de
soja, que são menos produtivas que
as de ciclo mais longo”. Em outras
palavras, os produtores estariam sa-
crificando rendimentos mais eleva-
dos em troca da oportunidade de
plantar duas safras — o que, na prá-
tica, significa dobrar a produtivida-
de da terra e do maquinário.

De todo modo, o especialista afir-
ma que o rendimento da soja no
Brasil está bastante aquém de seu
potencial. Em lavouras experimen-
tais, produtores do Paraná e da Ba-
hia colheram na última safra mais
de 6 toneladas de soja por hectare —
mas que o dobro da média nacional,
de 2,9 toneladas — em um concurso
de produtividade promovido pelo
Cesb. Na média, as 140 áreas de teste
monitoradas pela entidade colhe-
ram 4 toneladas por hectare.

As taxas de produtividade do
milho cresceram a um ritmo
quatro vezes mais rápido (4,23%)
que o soja na última década, em-
bora ainda inferior ao alcançado
nos dez anos anteriores (5,17%).
De acordo com a Conab, o país
colheu, em média, 5,1 toneladas
do grão por hectare plantado na
última safra — um recorde.

Os ganhos de produtividade no
milho se intensificaram especial-
mente nas últimas cinco safras, o
que reflete a expansão da cultura em
Mato Grosso (entre os produtores
mais tecnificados) e os crescentes in-
vestimentos em tecnologia em res-
posta aos estímulos de preço.

Contudo, o Brasil ainda está
muito distante dos patamares al-
cançados nos Estados Unidos, on-

de a produtividade média dos mi-
lharais oscila em torno de 10 to-
neladas por hectare — uma taxa já
alcançada pelos produtores brasi-
leiros de ponta. Ou seja, o Brasil
tem potencial para pelo menos
dobrar sua produtividade.

Na outra ponta, a cana-de-açú-
car, segunda cultura com maior
peso no valor da produção agríco-
la do país, vive uma situação dra-
mática do ponto de vista da produ-
tividade, que efetivamente caiu
nos últimos anos. Em 2004, os ca-
naviais do Centro-Sul renderam,
em média, 86,5 toneladas de cana
por hectare, segundo dados da in-
dústria. Dez anos depois, em 2013,
essas áreas devem resultar na co-
lheita de 83,7 toneladas por hecta-
re — uma queda de 3,23%.

“Foi praticamente uma década
perdida. Houve uma enorme di-
ficuldade em canalizar os recur-
sos globais das grandes compa-
nhias de tecnologia agrícola, co-

mo M o n s a n t o, Basf, Syngenta,
para a cana-de-açúcar”, William
Burnquist, diretor de Melhora-
mento Genético do Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC).

Com uma área global de 20 mi-
lhões de hectares, a cana-de-açúcar
é um mercado ainda pequeno em
relação a culturas como a soja, que
hoje ocupa mais de 100 milhões de
hectares em todo o mundo.

De acordo com dados do Minis-
tério da Agricultura, nos últimos
10 anos, foram registradas apenas
77 novas variedades de cana no
mercado, ante 1.576 de milho e
743 de soja. Menos até que cultu-
ras economicamente menos rele-
vantes como o trigo, com 114 no-
vas variedades, e algodão, com 84.

De fato, o desenvolvimento de no-
vas variedades para cana é mais
complexo (a cana tem 120 cromos-
somos, enquanto o milho apenas
20). E quando é desenvolvida, a cul-
tivar precisa ser testada por pelo me-

nos cinco anos para provar seu de-
sempenho ao longo de todo o seu ci-
clo — uma desvantagem considerá-
vel em relação às culturas anuais.

Mesmo quando demonstram
seu potencial nos campos de teste,
as novas variedades de cana podem
demorar vários anos para ocupar
seu espaço no mercado. Isso por-
que a produção de mudas é mais
lenta, observa Burnquist. “Enquan -
to um hectare de mudas de cana re-
sulta em cinco a seis hectares de
plantio comercial, um hectare de
semente de milho é suficiente para
cultivar até 200 hectares”, compara.

Além disso, a taxa de renovação
dos canaviais é de apenas 15%, o
que impõe um limite natural à in-
trodução de novas plantas. “No mi-
lho, o potencial de renovação é de
100% ao ano”, afirma Burnquist.

Outro agravante é que a área
plantada com cana-de-açúcar
cresceu mais de 50% na última
década. Burnquist explica que a

expansão geralmente ocorre das
áreas mais produtivas para as de
menor potencial. “Manter a pro-
dutividade com crescimento de
área é um esforço grande”.

O algodão é outra cultura cuja
expansão da produtividade vem
perdendo fôlego. Na última dé-
cada, a taxa média de crescimen-
to foi de 2,49%, ante 14,5% na dé-
cada anterior. Além disso, todo o
ganho concentrou-se na primei-
ra metade do período analisado.
Nas últimas cinco safras, o rendi-
mento médio das plantações
caiu, em média, 0,51% ao ano.

A commodity teve ganhos excep-
cionais de produtividade entre o
fim da década de 1990 e início dos
anos 2000. Saiu do patamar de 467
quilos de pluma por hectare, em
1997, para quase 1,4 mil quilos por
hectare em 2006/07. O avanço se
deu, sobretudo à migração da cul-
tura do Sul para o Centro-Oeste, on-
de as terras planas permitiram o
uso intensivo de tecnologia pelos
produtores com um perfil empre-
sarial, explica o pesquisador de en-
tomologia da Embrapa Algodão,
Carlos Alberto Domingues da Silva.

Já no fim dos anos 1990, a pro-
dutividade brasileira superou a
dos Estados Unidos, o maior ex-
portador global da pluma — lá, a
colheita rende cerca de 900 quilos
de pluma por hectare, pelo menos
35% menos que no Brasil. “Os Es-
tados Unidos usam muita tecno-
logia, mas as áreas de alguns de
seus principais Estados produto-
res têm déficit hídrico, o que afeta
diretamente o rendimento da
p l a n t a”, explica Jean Belot, pes-
quisador do Instituto Mato-gros-
sense de Algodão (IMA).

Segundo Belot, os ganhos de pro-
dutividade do algodão foram par-
cialmente comprometidos pela de-
cisão dos agricultores de Mato Gros-
so, maior produtor nacional, de cul-
tivá-lo após a colheita da soja, fora
da janela considerada ideal do pon-
to de vista do potencial produtivo.

“Nos últimos cinco anos, o algo-
dão saiu da primeira safra para a se-
gunda safra em Mato Grosso”, obser-
va o pesquisador. “A tendência é que
haja uma estagnação da produtivi-
dade da pluma no país em detri-
mento de um maior uso da terra”.

Fontes: Conab, Unica

Produtividade agrícola
Taxa média anual de crescimento no país nas últimas três décadas - em %

Grãos e fibras

Fontes: Conab Unica

Cana-de-açúcar
Rendimento médio no Centro-Sul (toneladas/hectare)
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DADO GALDIERI/BLOOMBERG

Apesar do aumento do volume exportado entre janeiro e setembro, queda dos preços afeta receita das vendas brasileiras
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Empresas, p. B12.




