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Destaque

Melhora da produtividade é responsável por 80 % do crescimento da agropecuária

Dado se refere ao período de 41 anos, de 1975 a 2016, quando
a produção do setor quadriplicou no país

O produto agropecuário brasileiro cresceu mais de 
quatro vezes entre 1975 e 2016. Nesse período, de 41 
anos, a produção de grãos passou de 40,6 milhões de 
toneladas para 187 milhões de toneladas e a pecuária 
aumentou de 1,8 milhão de toneladas para 7,4 mi-
lhões de toneladas. A quantidade de suínos cresceu 
de 500 mil toneladas para 3,7 milhões de toneladas e, 
de frango, de 373 mil toneladas para 13,23 milhões de 
toneladas.

De acordo com o autor do estudo, José Garcia Gas-
ques, coordenador geral de Estudos e Análises da Se-
cretaria de Política Agrícola do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, “os resultados de 
produção de grãos levaram o país a tornar-se um 
grande produtor de alimentos e um dos maiores pro-
dutores e exportadores de carnes”. Isso se deve ao au-
mento de produtividade do setor, cuja média de 3% 
ao ano, nos últimos 40 anos, situa-se entre as maiores 

do mundo, segundo o Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA).

Entre 1975 a 2016, 80,6% do crescimento da produção 
agropecuária no país deveu-se aos ganhos de produ-
tividade. Tamanho crescimento é consequência prin-
cipalmente de investimentos em pesquisa e em desen-
volvimento, conduzidas pelo setor público e privado, 
além de políticas setoriais, explica Gasques.

O estudo teve a colaboração de servidores do depar-
tamento do Mapa e de pesquisadores do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/
USP).

O salto da produção é atribuído em boa parte a me-
lhoria no uso de insumos com efeitos diretos sobre a 
produtividade. O consumo de fertilizantes passou de 
dois milhões de toneladas, em 1975, para 15 milhões 
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de toneladas, em 2016. Também o aumento das ven-
das internas de máquinas agrícolas, juntamente com 
a sua qualidade, foram determinantes para a produti-
vidade. Gasques nota que o uso de defensivos agrope-
cuários de forma preventiva ou curativa teve grande 
peso, evitando perda de produtos.

O período estudado (1975 – 2016) é importante pois 
compreende muitas transformações no país, entre 
elas, a criação da Embrapa (Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária), em 1972, o auge e o declínio da 
política de subsídios agrícolas, a abertura econômica, 
a partir dos anos 1980, os planos de estabilização, de 
1986 a 1994, redução da participação do governo na 
política de crédito rural e de preços, e outras inova-
ções nas políticas públicas para o setor.

Entre os indicadores de produtividade (mão de obra, 
terra e capital), o maior crescimento do uso desses fa-
tores tem ocorrido no capital. Para Gasques, o resulta-
do do estudo reflete o que tem sido feito em pesquisa 
e no uso de novos sistemas de produção, entre eles, 
o plantio direto, a integração de sistemas produtivos, 
que trouxeram aumento expressivo na produtividade 
de produtos, como soja, milho e algodão.

Foi realizada análise em nove estados brasileiros (Pará, 
Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São 
Paulo, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul), que repre-
sentam 74% do Valor Bruto da Produção Agropecuá-
ria Brasileira (VBP). Estados como Tocantins, Goiás 
e Paraná, lideraram o crescimento da produtividade.

Fonte: Ministério da Agricultura

Cotações

Mercado

SUÍNOS
R$3,70 É O VALOR DEFINIDO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO KG/SUÍNO VIVO

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (01) definiu o valor de R$3,70 para a comercialização do 
quilo do suíno vivo no Estado, valor este definido entre os presentes e os participantes da videoconferência em 
Patos de Minas e Martinho Campos. Segundo dados da pesquisa MERCOMINAS entre os dias 23 e 28/02 os va-
lores praticados no Estado foram: 62% a R$3,60, 13% a R$3,80, 3% a R$3,70 e 22% a R$3,50. Já os preços médios 
praticados em Minas giraram entre R$3,61 e R$3,63 de acordo com MERCOMINAS e CEPEA respectivamente.
Ainda segundo os dados da pesquisa, embora a oferta de animais vivos esteja acima da média, a tendência de 
compra de carcaça pelos varejistas da região metropolitana de Belo Horizonte para a próxima semana é de au-
mento em 11% e de manutenção dos volumes por 89% deles, haja vista uma alta de 4,44% ainda nesta semana que 
se encerra. Reforçamos que o valor de R$3,70 definido em plenária tem validade de sexta a quinta, no caso entre 
os dias 02 e 08/03, quando haverá nova reunião.

Fonte: ASEMG - Acesso: 02/03/18

. Frango Abatido Resfriado: KG / atacado = R$ 3,80

. Frango Vivo -KG / Posto Granja: Média do Mercado = R$ 2,10

Fonte: AVIMIG - Acesso: 02/03/18

FRANGO
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Temer sanciona prorrogação do prazo de adesão ao Funrural

Publicada no Diário Oficial da União (DOU), a decisão estipula a data de inscrição no programa 
conhecido como “Refis Rural” até o dia 30 de abril de 2018

O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-
-feira, dia 1, o Projeto de Lei de Conversão 2/2018, 
decorrente da Medida Provisória 803/2017 que pror-
roga o prazo de adesão ao Programa de 
Regularização Tributária Rural (PRR), 
para cancelamento dos débitos previ-
denciários com o Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural (Funrural).

Publicada no Diário Oficial da União 
(DOU), a decisão estipulada a data 
de inscrição no programa conhecido 
como “Refis Rural” até o dia 30 de abril 
de 2018. Na quarta, 28, a MP foi apro-
vada na Câmara dos Deputados e no 
Senado.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), 
relatora na Comissão Mista que anali-
sou a matéria, afirmou que a medida 
atende a cinco milhôes de produtores 
rurais. “Eles tiveram menos de um mês 

para conhecer a lei, entender a lei, entender os códi-
gos tributários pertinentes à questão contábil e, mais 
ainda, enfrentaram a greve de servidores da Receita”.

Fonte: Canal Rural

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 02/03/18
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Acordos comerciais são fundamentais para a produção de carne bovina em 2018

Uma série de acordos comerciais a serem concluídos 
em 2018 deverão ser pontos decisivos para a produção 
de carne bovina este ano.

De acordo com o relatório Rabobank Beef para o pri-
meiro trimestre de 2018, os negócios comerciais e a 
implementação da tecnologia blockchain serão fun-
damentais para a categoria nos próximos 12 meses.

A Parceria Transpacífica Abrangente e Progressiva 
(CPTPP) deverá ser assinada no próximo mês, e o 
Rabobank espera que os países produtores de carne 
bovina no acordo comercial, como Austrália, Nova 
Zelândia, México e Canadá, obtenham ganhos.

Menos claro está o acordo entre União Europeia (UE) 
e Mercosul que permitiria que os países deste último 
enviassem 99 mil toneladas de carne bovina para o 
primeiro com uma tarifa mais baixa.

O Mercosul quer aumentar esse volume para 150 mil 
toneladas; no entanto, a UE está menos interessada, o 
que poderia criar um impasse.

Blockchain
O autor do relatório, Angus Gidley-Baird, analista 
sênior de proteína animal, explicou por que a block-
chain será fundamental para a carne bovina em 2018.

“Embora muitas das primeiras aplicações tenham 
sido impulsionadas pelo desejo de aumentar a rastre-
abilidade e a transparência, com foco na segurança 

alimentar, existem mais oportunidades na cadeia de 
fornecimento.”

“O Blockchain é superior às soluções atuais quando 
se trata de compartilhar características genéticas, tor-
nando mais simples rastrear o desempenho produti-
vo. Uma cadeia que inclui, entre outros, o produtor, o 
confinamento, o agricultor e a organização genética, 
poderão compartilhar o desempenho e verificar os 
valores de cria,, que são todos transferidos em tempo 
real na transação.

Foco regional
Outros destaques do relatório incluíram as estatísticas 
de produção dos EUA, que mostraram que uma com-
binação de números crescentes de gado, condições 
favoráveis do mercado e condições climáticas signi-
ficava que os aumentos da produção aumentaram do 
valor estimado de 3% (no final de 2017) para 5% para 
2018.

Na Austrália, os preços da carne bovina deverão ser 
atingidos pelo clima seco durante o primeiro trimes-
tre do ano, embora as exportações tenham aumenta-
do em 3% em 2017, impulsionadas pelas exportações 
crescentes para o Japão.

Espera-se que o Brasil veja um crescimento de 5% 
na produção de carne bovina, que foi aumentada por 
um número crescente de bezerros descartados no ano 
passado.

Fonte: GlobalMeatNew.com,
traduzida e adaptada pela Equipe BeefPoint 
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O Índice de Confiança do Agronegócio (IC Agro) 
fechou o quarto trimestre de 2017 em 100,3 pontos, 
avançando 1,2 ponto em relação ao trimestre imedia-
tamente anterior. De acordo com a metodologia do 
estudo, resultados acima de 100 pontos correspon-
dem a otimismo.

Pontuações abaixo disso demonstram baixo grau de 
confiança. O IC Agro é um indicador medido pela Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

“Esse resultado sinaliza uma recuperação dos ânimos 
que haviam esfriado ao longo do ano, principalmente 
entre os produtores agrícolas e os fabricantes de insu-
mos. Entre os pecuaristas e as indústrias de forma ge-
ral, o nível de desconfiança continuou maior”, infor-
mou em comunicado o gerente do Deagro da Fiesp, 
Antonio Carlos Costa.

A queda de 4 pontos na confiança da indústria (antes 
e depois da porteira), para 99,3 pontos em relação ao 
trimestre anterior, não significa necessariamente um 
esfriamento geral dos ânimos, pois o resultado foi 
influenciado por segmentos específicos da indústria 
depois da porteira, como as empresas de trading e lo-
gística, atividades nas quais as margens de lucro man-
tiveram-se bastante pressionadas nos últimos tempos.

Contudo, a maioria dos setores que compõem esse 
grupo – como os de alimentos e sucroenergético – 
apresentou maior confiança em relação ao trimestre 
anterior.

Índice de confiança do Agronegócio sobe para 100,3 pontos no 4º trimestre, diz Fiesp

Já a indústria antes da porteira (insumos agropecuá-
rios) apresentou avanço de 0,4 ponto, para 105,2 pon-
tos no encerramento do 4º trimestre, mantendo-se 
praticamente estável.

Produtor Agropecuário

Houve avanço também para o índice de confiança do 
produtor agropecuário (agrícola e pecuário), que en-
cerrou o 4º trimestre de 2017 em 101,8 pontos, alta de 
8,6 pontos ante o terceiro trimestre. Contudo, esse foi 
o único período do ano em que o indicador para esse 
segmento ficou na faixa considerada otimista.

Segundo os resultados, há mais entusiasmo entre os 
produtores agrícolas do que entre os pecuaristas. No 
primeiro caso, o índice subiu 11,1 pontos, chegando a 
104 pontos.

Entre os pecuaristas a confiança ficou praticamente 
estável. O indicador desse grupo subiu 0,9 ponto, fe-
chando o ano em 95,1 pontos.

A falta de ânimo em relação aos custos de produção 
pesou para manter o indicador num patamar baixo – 
o que era de se esperar diante do aumento nos preços 
de insumos importantes, como é o caso do milho, ao 
longo do segundo semestre de 2017.

Outro aspecto no qual houve perda de confiança fo-
ram os preços – nesse caso, a queda foi mais acentua-
da entre os produtores de leite do que entre os pecua-
ristas de corte.

Fonte: Estadão, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint
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Parceria

Eventos

MARKETING ESTRATÉGICO E VENDAS
O SEGREDO DO SUCESSO

Data:  05 e 06 de março de 2018 (segunda e terça-feira)
Horário:  18h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Ce-
mig – Contagem /MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/R6VgLh

A OTIMIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE CAPITAL 
DE GIRO - NCG PARA LIBERAR CAIXA

Data:  07 de março de 2018 (quarta-feira)
Horário:  8h30 às 17h30
Local: ANBIOTEC – Parque Tecnológico de Belo Horizon-
te- BHTEC – Rua Professor José Vieira Mendonça, n° 770, 
Engenho Nogueira – Belo Horizonte – MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/4cfnCb


