
9
9
7
7
1
8
0
7
6
1
0
6
1
3
4

IS
SN

 1
80

8-
74

85

O campo no Brasil ingressa em 2019 
de vento em popa. A expectativa é de
colheita de uma nova safra de grãos
que pode ser recorde, ou ao menos
muito próximo disso. E no ambiente
comercial o País pela primeira
vez ultrapassou em 2018 a
barreira de US$ 100 bilhões 
em exportações do agronegócio.
São feitos grandiosos, e que
levam o País a fixar os seus
novos objetivos em patamar
cada vez mais alto.

Agriculture in Brazil starts in 2019 all plain 
sailing. The expectation is for a harvest 

of a new crop of grains likely to be a 
record, or at least close to that. And in the 
commercial environment the country for 

the first time exceeded in 2018 the US$ 100 
billion barrier in agribusiness exports.

These are great feats, and lead 
the country to set its goals higher and higher.

Balanço Brasileiro do Agronegócio 2018/2019

Brazilian Agribusiness Balance 2018/2019

DNA 
rural

Rural DNA
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Vem conversar com a gente.

É MAIS PRODUTIVO
QUANDO A GENTE
FAZ
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FMC SOJA

www.fmcagricola.com.br

A agricultura está em nosso DNA. 
Investimos em tecnologia, pesquisa, 
inovação e estamos sempre ao seu 
lado para entender o que você precisa. 

Este é o nosso jeito, acreditamos  
que a produtividade vai além de  
fazer mais, está em fazer junto.
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Tocando 
em frente

Arecessão econômica tem limi-
tado investimentos e projetos 
em todo o Brasil ao longo dos 
últimos anos. No entanto, esse 
cenário não impediu o meio ru-

ral de colher, armazenar, transportar, proces-
sar, negociar e exportar colheitas recordes de 
grãos e de outras matérias-primas.

A capacidade dos agentes do agronegó-
cio brasileiro de superação e de fixação de 
novas metas, em meio a um ambiente bas-
tante adverso, deveria inspirar a todos os se-

tores. Afinal, em tempos nos quais a geração 
de empregos e de renda é muito dificultada, 
a energia que vem do campo permite que to-
dos, inclusive na cidade, possam subsistir.

E para 2019 uma vez mais o clima é de 
confiança, enquanto vigora a expectativa 
de que uma nova gestão, em nível federal e 
nos governos estaduais, possa enfim promo-
ver as mudanças necessárias a fim de supe-
rar em definitivo o quadro de crise. O País ca-
rece de investimentos em infraestrutura e do 
apoio máximo para produzir e comercializar.

No que tange à colheita, ao que tudo in-
dica os brasileiros podem ficar tranquilos. 
Levantamentos da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), indicam que a safra de grãos 
caminha para perto do recorde histórico, isso 
se não confirmá-lo. A estimativa é de que se-
jam colhidas 237,3 milhões de toneladas, se o 
clima e a fitossanidade das lavouras colabora-
rem. Em relação à safra anterior, o incremento 
seria de 9,5 milhões de toneladas, ou 4,2%. A 

Uma nova gestão inicia-se em âmbito federal e nos estados em 2019. Com ela, a expectativa 
de superação definitiva do quadro de recessão. No meio rural, produtores e empresários 
dedicam-se a uma nova safra, determinados a protagonizar a quebra de recordes. A colheita 
de grãos concorre para ser a maior da história, e as exportações do agronegócio pela primeira 
vez ultrapassaram a barreira de US$ 100 bilhões em 2018. E há muito campo para crescer.

área plantada chega a 62,5 milhões de hecta-
res, 1,2% acima da formada no ano anterior. 
A maior colheita da história ocorreu na safra 
2016/17, com 238,8 milhões de toneladas.

Dentre as culturas, a soja é, de modo in-
questionável, a grande vedete do agrone-
gócio brasileiro. Sozinha, ela ocupa 35,7 mi-
lhões de hectares, com aumento de 1,7% em 
relação à área plantada no ciclo anterior. Isso 
corresponde a mais de 57% de todas as la-
vouras, numa evidência de quanto a oleagi-
nosa hoje ocupa papel relevante em termos 

de geração de receita no campo e na cidade. 
Mas inúmeras outras culturas, e não apenas 
as de grãos, mantêm sua importância estra-
tégica. É o caso de algodão, cuja produção 
têm crescido muito  nas últimas safras; cana-
-de-açúcar, café, hortaliças, frutas, produtos 
florestais, milho e arroz, além dos inúmeros 
segmentos de criação animal.

Assim, não é por acaso que o Brasil se po-
siciona entre os maiores exportadores de ali-
mentos e de matérias-primas. Líder absoluto 
em diversos segmentos fundamentais para o 

abastecimento global, o País vê a sua balan-
ça comercial alcançar recordes a cada ano. 
Em 2018, pela primeira vez as vendas ex-
ternas do agronegócio ultrapassaram o pa-
tamar de US$ 100 bilhões. Uma vez mais, a 
soja é o grande destaque. Mas não só ela, 
como revela a Revista AgroBrasil – Balanço 
Brasileiro do Agronegócio 2018/19. Aqui, o 
leitor do País e do exterior encontra o pano-
rama detalhado de produção e de merca-
dos dos principais setores que aquecem a 
socioeconomia nacional. Boa leitura!
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The economic recession has put 
limits to investments and proj-
ects all over Brazil over the past 
years. Nonetheless, this scenar-

io has not prevented the rural setting from 
harvesting, storing, transporting, process-
ing, negotiating and exporting record grain 
crops and other raw materials. 

The capacity of the Brazilian agribusi-
ness agents in overcoming setbacks and 
setting new targets, amid a rather hostile 
scenario, should serve as an inspiration to 
all other sectors. After all, at times when 
the generation of jobs and income faces 
hardships, the energy that emerges from 
the rural setting makes it possible for all, 
even city dwellers, to survive.

For 2019, once more there is an atmo-
sphere of confidence, whilst there is the ex-
pectation for the new administration, at 
federal and state level, to promote the nec-
essary changes so as to finally overcome the 
scenario of the crisis. The Country lacks in-

vestments in infrastructure and support to-
ward production and commercialization. 

As far as harvest goes, there is every in-
dication that Brazilian people have nothing 
to fear. Surveys by the National Food Supply 
Agency (Conab), a division of the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa), indicate that the grain crop is head-
ed for a historical record, that should be con-
firmed. The cereal crop is estimated to reach 
237.3 million tons, if no climate and phytos-
anitary problems surface. with regard to the 
previous crop, the increase is estimated at 
9.5 million tons, or 4.2%. The planted area 
reaches 62.5 million hectares,  up 1.2% from 
the previous year. The biggest crop on re-
cord took place in the 2016/17 growing sea-
son, with 238.8 million tons. 

Among the crops, soybean is unquestion-
ably the star of Brazilian agribusiness. Alone, 
it occupies 35.7 million hectares, up 1.7% 
from the planted area in the previous sea-
son. This corresponds to more than 57% of 

all crops, attesting to the importance of soy-
bean in terms of income generation in town 
and in the countryside. Several other crops, 
not just grain crops, also have a strategic im-
portance. It is the case of cotton, whose vol-
ume has gone up considerably over the past 
seasons; sugarcane, coffee, vegetables, fruit, 
forest products, corn, rice, besides several an-
imal husbandry segments.

Therefore, it is not  by chance that Bra-
zil is one of the biggest food and raw material 
exporters.  uncontested leader in several ba-
sic segments  for global supplies, the Coun-
try views its balance of trade reach records 
year after year. In 2018, for the first time for-
eign agribusiness sales exceeded the mark of 
uS$ 100 billion. Once more, soybean was the 
highlight. Not just this crop, as expressed by 
Revista AgroBrasil – Balanço Brasileiro do 
Agronegócio 2018/19. Here, readers in Bra-
zil and abroad find a detailed panorama of the 
main markets and main sector that heat up 
our national socio-economy. Happy reading!

Moving on
A new administration is starting at federal and state level in 2019. With it, the 
expectation for definitely overcoming the recessive scenario. In the rural setting, 
farmers and entrepreneurs  are devoted to a new crop, determined to beat past records. 
The grain harvest is bound to be the biggest in history, and agribusiness exports outstrip 
the US$ 100 billion mark for the first time in 2018. There is still much room for growth.
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COTTON

Que 
momento!
Cotonicultura brasileira vive grande momento e assume o desafio de 
ampliar a produção, elevar a qualidade e buscar maior participação global

Após duas temporadas com avanços 
tecnológicos, comerciais e de qualidade, a 
cotonicultura brasileira está muito otimis-
ta na safra 2018/19. A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) projeta o plantio 
de 1,472 milhão de hectares na temporada, 
com aumento de 25,3%, ou quase 300 mil 
hectares, sobre a área final de 1,174 milhão 
de hectares do ciclo anterior. Mesmo com 
redução prevista de 4% na produtividade, 
estimada em 1.640 quilos por hectare, deve 
ser colhido volume recorde de 2,413 mi-
lhões de toneladas de pluma.

Arrojada, a Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa) espera 
ainda mais: colher 2,5 milhões de tone-
ladas, quase dobrando o volume em três 
anos. Também prevê a exportação de 1,5 
milhão de toneladas. Assim, o Brasil pas-
saria a ser o segundo exportador mun-
dial, atrás somente dos Estados unidos. 
Na posse de Milton Garbugio, presidente 
da entidade para o biênio 2019/20, subs-
tituindo a Arlindo Moura, as projeções 
foram positivas. “O Brasil recupera áre-
as afetadas pelo clima no passado, e isso 
coincide com a maior demanda global e a 
queda de estoques da China”, diz Moura. 

Os maiores problemas enfrentados 
pelo setor em 2018 foram falta de contê-
ineres, custos em alta, indisponibilidade 
de terminais portuários, frete caro e défi-
cit em infraestrutura para escoar a fibra ao 
exterior. Na avaliação de Garbugio, a maior 
produção exige que a cadeia produtiva e o 
governo otimizem condições de armaze-
nagem e de logística. A indústria brasilei-
ra demanda cerca de 750 mil toneladas 
de pluma, e mais os resíduos e os deriva-
dos, que são direcionados a diversas ca-
deias produtivas. A área de têxteis con-
diciona um maior consumo brasileiro à 
melhoria da economia e do grau de con-
fiança do mercado nas instituições.

No exterior, o setor faz muito sucesso. O 
Brasil exportou 915,1 mil toneladas de al-
godão em pluma em 2018, 9,7% a mais do 
que as 834 mil toneladas de 2017. “A recei-
ta foi de uS$ 1,585 bilhão, 16,8% a mais do 
que em 2017”, diz Henrique Snitcovski, pre-
sidente da Associação Nacional dos Expor-
tadores de Algodão (Anea). 

Já a Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil (Abit) entende que 2018 foi marca-
do por queda da demanda e da produção e 
mais importações têxteis. O presidente da 

entidade, Fernando Pimentel, diz que 2018 
registrou forte aumento de preços dos insu-
mos industriais, o que afetou muito os cus-
tos. “O setor não consegue repassar esse 
custo ao consumidor, pela condição de bai-
xo poder de compra das famílias”, explica. 

O dirigente frisa que o mercado varejis-
ta não aceita aumento de preços, tanto que 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do vestuário fechou no nega-
tivo em 2018. “A indústria absorve custos 
que drenam rentabilidade e capital de giro”, 
lamenta Pimentel. Para 2019, a Abit ainda 
aguardava a definição do cenário mundial à 
luz da guerra comercial entre China e Estados 
unidos, reflexos disso na oferta do algodão 
brasileiro ao exterior e a relação com o mer-
cado interno, mas elogia a boa safra e a com-
petência e o vigor da cotonicultura brasileira.

SAFRA GLOBAL
O Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA) estima a produ-
ção mundial de pluma na safra 2017/18 
em 26,88 milhões de toneladas. Já a safra 
2018/19 deve gerar 26,55 milhões de tone-
ladas, com queda de 1,22%. A produção 
ainda será maior do que o consumo.

O BrASIl CUlTIvA A MAIOr árEA dE AlgOdãO EM 27 ANOS NA SAfrA 2018/19
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After two seasons of technological, 
commercial and quality strides, Brazilian 
cotton farmers are very optimistic  in the 
2018/19 crop year. The National Food Sup-
ply Agency (Conab) projects a planted area 
of 1.472 million hectares in the season, up 
25.3%, or nearly 300 thousand hectares, 
from the final area of 1.174 million hectares 
in the previous season. Despite the forecast 
4-percent reduction in productivity, esti-
mated at 1,640 kilograms per hectare, the 
volume to be harvested should amount to 
a record 2.413 million tons of fiber. 

Acting boldly, the Brazilian Association 
of Cotton Producers (Abrapa) hopes for 
more: 2.5 million tons, almost three times 
the volume of three years. The Association 
also projects exports of 1.5 million tons. 
Therefore, Brazil  will be the second larg-
est global exporter, coming only after the 
United States. At the inauguration of Mil-
ton Garbugio as president of the entity for 
the 2019/20 two-year term, replacing Arlin-
do Moura, projections were quite positive. 
“Brazil is recovering areas affected by bad 
weather conditions in the past, and this co-
incides with rising global demand and de-
clining stocks in China”, says Moura.

The biggest problems faced by the sec-
tor in 2018 were the lack of containers, 
high costs, unavailable port terminals, high 
freight costs, and infrastructure problems 
affecting transportation to the ports. In Gar-
bugio’s view, the bigger production volume 
makes it necessary for the supply chain and 
the government to maximize warehousing 
conditions and logistic facilities. The Bra-

zilian industry absorbs approximately 750 
thousand tons of fiber, plus residues and by-
products that are sent to different produc-
tion chains. The textile sector relies on a re-
covery of the Brazilian economy for pushing 
up consumption, along with a huge degree 
of confidence of the market in institutions. 

In the foreign scenario, the sector is very 
successful. Brazil exported 915.1 thousand 
tons of fiber in 2018, up 9.7% from the 834 
thousand tons in 2017. “Revenue amounted 
to US$ 1.585 billion, up 16.8% from 2017”, says  
Henrique Snitcovski, president of the National 
Association of Cotton Exporters (Anea).

On the other hand, the Brazilian Asso-
ciation of the Textile Industry (Abit) under-
stands that 2018 was marked by a drop in 
demand and production, besides more 
textile imports. The president of the enti-
ty, Fernando Pimentel, says that 2018 reg-
istered steep price increases for all indus-
trial inputs, which severely affected the 
production costs. “The sector is unable to 
pass these costs on to the consumers, be-
cause of the low purchasing power of the 

families”, he explains.
The official stresses that the retail mar-

ket does not accept higher prices, so much 
that the Extended National Consumer Price 
Index – IPCA relative to garments came to a 
close in the red in 2018. “The industry ab-
sorbs costs that drain their profitability and 
working capital”, regrets Pimentel. For 2019, 
the Abit is still waiting for a definition of the 
global scenario  in light of the trade war be-
tween the United States and China, with 
reflections on the offer of Brazilian cotton 
abroad and its relationship with the domes-
tic market, but he praises the good crop, the 
competence and strength of the Brazilian 
cotton farming business. 

GLOBAL CROP
The US Department of Agriculture 

(USDA) estimates the global crop of fiber at 
26.88 million tons in the 2017/18 growing 
season. The 2018/19 crop is supposed to 
amount to 26.55 million tons, down 1.22% 
from the previous year. Production will 
again outstrip consumption. 

What a moment!
Cotton farming in Brazil is going through a great moment and is taking the 
challenge to expand production, improve quality and seek bigger global shares

Brazil devotes the Biggest area to Cotton 
in 27 years, in the 2018/19 growing season
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na BalanÇa • offer and demand
Algodão em plumA – BAlAnço BrAsileiro de ofertA e demAndA – (em mil t)

safra
 estoque Produção importação Consumo exportação estoque

 inicial     final

2016/17 201,3 1.529,5 33,6 685,0 834,1 245,3
2017/18 245,3 2.005,8 20,0 680,0 900,0 691,1
2018/19 691,1 2.413,7 5,0 730,0 1.450,0 929,8
fonte: Conab, janeiro de 2019.



AqUICULTURE
Maré
favorável
Produção total de pescados no Brasil foi estimada em 691 mil toneladas 
em 2017, com a tilápia respondendo por mais de 50% deste volume

A aquicultura brasileira tem tudo para 
crescer nos próximos anos, desde que al-
guns obstáculos sejam vencidos. O parâme-
tro para essa expectativa favorável vem do 
bom desempenho nos anos mais recentes. A 
produção de pescados foi estimada em 691 
mil toneladas em 2017, segundo a Associa-
ção Brasileira da Piscicultura (Peixe BR). A en-
tidade chegou a esse volume a partir das in-
formações coletadas junto aos associados de 
diversos segmentos da cadeia de produção. 
O valor total foi calculado em R$ 4,3 bilhões. 

Considerando a produção, a pesca e a im-
portação, a Peixe BR estima que o consumo 
de pescados por parte do brasileiro tenha sido 
de 9,77 quilos em 2017. O consumo per capita 
de produto oriundo da piscicultura foi de 3,77 
quilos; da pesca, quatro quilos; e da importa-
ção, dois quilos. Se o consumo chegasse aos 
12 quilos recomendados pela a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), representaria im-
pacto significativo na demanda interna. 

A previsão é de que o consumo mundial 
atinja 21,5 quilos de pescado em 2030, supe-
rando os 20,30 quilos registrados em 2016, de 
acordo com a Organização das Nações uni-
das para a Agricultura e Alimentação (FAO). O 
consumo de carne bovina, por exemplo, está 
estimado em 6,54 quilos por pessoa ao ano 

no mundo. O aumento da população e a bus-
ca por alimentos mais saudáveis são fatores 
que contribuem para a alta significativa da 
demanda mundial de pescados.  

O presidente da Comissão Nacional de 
Aquicultura da Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA), Eduardo Ono, 
prevê cenário favorável para o setor produ-
tivo de peixes em 2019. Ele destaca que é 
a cadeia de proteína animal que apresenta 
maior crescimento. “A aquicultura brasileira 
cresce cerca de 8% ao ano, superando a mé-
dia mundial, de 6%”, compara.  

Conforme a CNA, o piscicultor teve as 
margens reduzidas em 2018 devido ao au-
mento do custo de produção, provocado 
pela alta no valor da ração, e à queda do 
preço de venda do pescado (-3,6% do pre-
ço do quilo de tilápia). Esse cenário deve se 
refletir na produção de tilápia com previsão 
de queda de 5% para 2019. Essa é a espécie 
mais produzida no Brasil, que totalizou 358 
mil toneladas em 2017.  

Produção menor é apontada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Por essa fonte, o volume total da pis-
cicultura brasileira foi de 485,2 mil tonela-
das em 2017, 2,6% menor do que o verifica-
do no ano anterior, segundo a Pesquisa da 

Pecuária Municipal (PPM). A participação da 
tilápia foi de 58,4% desse total, seguida por 
tambaqui (18,2%), tambacu e tambatinga 
(8,7%), carpa (3,9%) e outros (10,8%).   

As regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste 
produziram mais em 2017, enquanto o Nor-
te, que no ano anterior liderou o ranking, 
apresentou redução. O Paraná assumiu a li-
derança, com acréscimo considerável na 
despesca, destaca o IBGE. Fatores estruturais 
estimularam a atividade na porção Oeste do 
Estado. As primeiras posições do ranking mu-
nicipal da piscicultura foram influenciadas 
pela grande participação da tilápia.

DE FORA 
Além do volume produzido, a impor-

tação brasileira de pescados foi de quase 
403 mil toneladas e de US$ 1,377 bilhão em 
2017, de acordo com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Esse resultado superou a importação do 
ano anterior. “Na próxima década, a pro-
cura pela carne de peixe brasileira deve au-
mentar nos mercados interno e externo, 
mas será preciso superar o tímido consu-
mo interno e as barreiras ambientais”, ava-
lia Francisco Medeiros, presidente da Asso-
ciação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).

O CONSUMO BrASIlEIrO dE PESCAdOS AUMENTOU PArA 9,77 qUIlOS AO ANO

GRANDES APOSTAS NA PESqUISA  
O maior projeto de pesquisa em aquicultura já realizado no Brasil iniciou-se em 2017. Trata-se do BRS Aqua, que envolve 22 centros 

de pesquisa, 50 parceiros públicos e 11 empresas privadas. O investimento será um marco na área e envolveu a parceria entre Embra-
pa, Banco Nacional de desenvolvimento Econômico e Social (BNdES), Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap). 

A meta, ao fim dos quatro anos de duração, é estabelecer a infraestrutura e a pesquisa científica necessárias para atender deman-
das do mercado de aquicultura. “Esse projeto é de grande importância não só para nosso centro de pesquisa mas também para a Em-
brapa inteira e para o Brasil. É a comprovação de que a aquicultura tornou-se área estratégica no País”, destacou Eric Arthur Bastos Rou-
tledge, chefe de Pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pesca e Aquicultura, de Palmas, Tocantins, unidade que coordena o BRS Aqua.
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The winds are favorable for aquaculture to 
make strides in Brazil over the next years, pro-
vided some obstacles are conquered. The pa-
rameter for this favorable perspective stems 
from the good performance over the past 
years. Fish production was estimated at 691 
thousand tons in 2017, according to the Bra-
zilian Fish Farming Association (Peixe BR). The 
entity reached this volume based on informa-
tion collected from the associate members of 
several segments of the supply chain. The total 
value was calculated at R$ 4.3 billion.

Considering production, fishing and im-
ports, Peixe BR estimates that consumption 
of fish in Brazil has reached 9.77 kilograms 
per person in 2017. Consumption per capita 
of the product coming from fish farming was 
3.77 kilograms, from fishing activities, four ki-

lograms; while imports amounted to two kilo-
grams. If consumption reached 12 kilograms 
recommended by the world Health Organiza-
tion (wHO), it would represent a significant im-
pact upon domestic demand. 

The prevision is for global consumption 
to amount to 21.5 kilograms of fish in 2030, 
outstripping the 20.30 kilograms registered 
in 2016, according to sources from the Food 
and Agriculture Organization of the united 
Nations (FAO). The consumption of beef, for 
example, is estimated at 6.54 kilograms per 
person in the world. The increase in popula-
tion and the search for healthy food are fac-
tors that contribute towards a significant in-
crease of global demand for fish.

The president of the National Aquacul-
ture Committee, a division of the Brazilian 

(8.7%), carp (3.9%) and other species (10.8%).
The Northeast, South and Center-west 

regions produced more in 2017,while the 
North, which in the previous year was the 
leader in production, showed a reduction. 
Paraná took over the leadership, with a con-
siderable amount of fishing initiatives, say 
IBGE officials. Structural factors encour-
aged the activity in the western portion of 
the State. The main positions in the munici-
pal ranking of fish farming were greatly influ-
enced by tilapia’s participation. 

FROM ABROAD 
Besides the volume produced in Bra-

zil, Brazilian fish imports reached nearly 
403 thousand tons and US$ 1.377 billion in 
2017, according to the Ministry of Agricul-
ture, Livestock and Food Supply (Mapa). This 
result outstripped the imports of the previ-
ous year. “In the coming decade, demand for 
fish in Brazil is likely to go up in the domestic 
and foreign market, but there is need to out-
do the timid domestic consumption and the 
environmental barriers”, says Francisco Me-
deiros, president of the Brazilian Fish Farm-
ing Association (Peixe BR).

high tide
Total fish production in Brazil was estimated at 691 thousand 
tons in 2017, with tilapia accounting for over 50% of this volume

fISh CONSUMPTION SOArEd TO 9.77 kIlOgrAMS A yEAr

Confederation of Agriculture and Livestock 
(CNA), Eduardo Ono, foresees a favorable 
scenario for the fish supply chain in 2019. 
He insists that it is the animal protein supply 
chain that grows the most. “Brazilian aqua-
culture grows about 8% a year, outstripping 
the global average, of 6%”, he compares. 

According to CNA officials, fish farmers’ 
margins suffered a reduction in 2018 due to ris-
ing production costs, brought about by higher 
feed prices and by the lower prices of fish in the 
market (-3.6% of the price of a kilogram of tila-
pia). This scenario is bound to have reflections 
on the production of tilapia, and the drop is es-
timated at 5% for 2019. This is the most pro-
duced species in Brazil, and the total amount-
ed to 358 thousand tons in 2017.

Smaller production is forecast by the Bra-
zilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE). Based on this source, the total vol-
ume of Brazil’s fish farming business reached 
485.2 thousand tons in 2017, down 2.6% from 
the amount produced in the previous year, ac-
cording to an organ known as Municipal Ag-
riculture Research (MAR). Tilapia’s share re-
mained at 58.4% of this total, followed by 
tambaqui (18.2%), tambacu and tambatinga 

BIG BETS ON RESEARCH
The biggest project in aquaculture research conducted in Brazil started in 2017. It 

is known as BRS Aqua, and involves 22 research centers, 50 public partners and 11 pri-
vate corporations. The investment will be a mark in the area and involved a partner-
ship that comprises Embrapa, National Bank for Social and Economic development 
(BNdES), National Council for Scientific and Technological development (CNPq) and 
the Special Secretariat of Aquaculture and Fishery (Seap).

The target, after four years, consists in establishing the infrastructure and scientif-
ic research needed for meeting the demands of the aquaculture market. “This proj-
ect is really relevant not only for our research center but also for Embrapa throughout 
Brazil. It attests that our aquaculture has come to stay and has turned into a strategic 
commitment for the Country”, said Eric Arthur Bastos Routledge, head of the Research 
and development department, based in Palmas, capital city of Tocantins, unit that co-
ordinated the BRS Aqua.
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CArdáPIO • menu
produção dA AquiCulturA no BrAsil, por tipo de produto – Ano 2017

PrOdUTO Produção (quilogramas) valor (mil r$)
total – 4.403.232
Carpa 18.874.829 132.340
Curimatã, curimbatá 3.284.928 26.276
dourado 59.929 886
Jatuarana, piabanha e piracanjuba 2.820.549 21.686
lambari 554.091 4.605
matrinxã 3.342.377 29.027
pacu e patinga 13.154.260 100.165
piau, piapara, piauçu, piava 3.929.871 31.525
pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim 13.427.627 135.854
pirapitinga 1.891.946 14.344
pirarucu 4.189.748 46.422
tambacu 42.298.500 284.197
tambaqui 88.512.985 608.594
tilápia 283.249.263 1.579.028
traíra e trairão 762.630 6.060
truta 2.049.193 30.832
tucunaré 77.139 810
outros peixes 2.773.824 18.489
Alevinos (milheiros) 1.200.828 235.200
Camarão 40.966.771 887.786
larvas e pós-larvas de camarão (milheiros) 10.889.847 119.539
ostras, vieiras e mexilhões 20.941.404 83.214
sementes de moluscos (milheiros) 67.625 1.882
outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta etc) – 4.469
fonte: iBge – pesquisa da pecuária municipal.

vINdOS dE fOrA • from abroad
importAção de pesCAdos no BrAsil

ANO vAlOr (US$) PESO (kg)
2016 1.156.694.504 354.993.033
2017 1.377.027.995 402.924.251
2018 (jan/out) 1.088.777.919 289.747.975
fonte: Agrostat/mapa.



RICE

Água na 
fervura
Sem conseguir gerar a renda adequada para a sua subsistência, produtores 
reduzem área de arroz no Brasil em busca de valorização nos preços em 2019

Com a difícil missão de alcançar re-
sultado em uma equação que não tem 
mostrado nenhum equilíbrio nos últi-
mos anos, os produtores de arroz do Bra-
sil chegam à safra 2018/19 sem a mesma 
motivação de anos anteriores. Com pre-
ços médios abaixo do custo de produção 
em boa parte das lavouras, os oriziculto-
res reduziram a área plantada na tempo-
rada em 7,9%, de 1,972 milhão de hecta-
res para 1,817 milhão de hectares. 

A produtividade deve avançar 0,8%, 
por causa da área irrigada de alta tecno-
logia do Rio Grande do Sul, de Santa Cata-
rina e do Tocantins, responsáveis por qua-
se 85% da produção nacional, e deve ficar 
em 6.167 quilos por hectare. O sequeiro 
tem média próxima de 4 mil quilos, con-
tra quase o dobro das áreas com irrigação. 
Ainda assim, por causa da queda da área, 
a produção tende a cair mais de 800 mil 
toneladas, de 12,06 milhões para 11,207 
milhões de toneladas. 

“É pela necessidade de ajustar a oferta 
à demanda”, explica Alexandre Velho, pre-
sidente da Federação das Associações de 
Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federar-
roz), cujos produtores e cujo Estado repre-
sentam 70% da produção brasileira. Mes-
mo com quase 1,5 milhão de toneladas de 

arroz em base casca exportadas em 2018, 
e resultado positivo de 600 mil toneladas 
na balança comercial, os preços médios 
ao produtor ficaram abaixo de R$ 40,00 por 
saca. Enquanto isso, o Instituto Rio Gran-
dense do Arroz (Irga) projetou custo médio 
por área que produziu cerca de 7.500 quilos 
em aproximadamente R$ 45,00 por saca. 

Isso quer dizer que o produtor que ven-
deu e produziu pelas médias de merca-
do e de produção teve prejuízo de R$ 6,00 
por saca. “Claro que muitos arrozeiros ob-
tiveram produtividades e preços maiores, 
uma vez que o pico das cotações chegou 
a R$ 45,00 em alguns momentos, mas há 
também quem vendeu o grão a menos de 
R$ 35,00, o que ajudou a reduzir a área gaú-
cha em 70 mil hectares”, explica Maurício 
Fischer, diretor técnico do Irga. Ainda que 
a indústria brasileira esteja entre as mais 
modernas do mundo, há problemas com 
a competitividade nacional. “Hoje, nossos 
dois maiores contratempos são a competi-
ção desleal com o Mercosul e o alto custo de 
produção. O arroz paraguaio entra no Brasil 
bem mais barato, pois lá os custos de mão 
de obra e energia são inferiores, e eles im-
portam insumos que nós, brasileiros, não 
podemos importar. Acabamos pagando 
mais caro no mercado local”, explica Velho. 

Elton doeler, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), 
frisa que outro grave problema é a guer-
ra fiscal. “Há estados que penalizam Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, por exem-
plo, com alíquotas de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
altíssimas e mantêm a importação isen-
ta”, salienta. “Isso afeta a competitividade 
e cria situação esdrúxula, na qual o produ-
to nacional se torna artificialmente mais 
caro do que o importado”.

Produtores e industriais acreditam que 
o novo governo federal poderá ajudar a 
equalizar a questão tributária e a compe-
titividade do produto. A redução dos esto-
ques de passagem para menos de 400 mil 
toneladas e a menor produção interna são 
fatores que trazem aos produtores esperan-
ça de melhores preços em 2019. Para o con-
sumidor, os preços mantêm-se praticamen-
te inalterados há uma década, com alguns 
picos de alta e baixa, dependendo de épo-
ca de oferta, demanda e aspectos regionais. 

Atualmente, o Brasil consome 12 mi-
lhões de toneladas, segundo a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab), e exporta, em média, 1,2 milhão de 
toneladas por ano, importando 1 milhão 
de toneladas.

CONCOrrêNCIA dO MErCOSUl E CUSTOS dE PrOdUÇãO SãO gArgAlOS dO SETOr
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with the hard mission to achieve results 
from an equation that has shown no bal-
ance over the past years, the rice farmers 
in Brazil come to the 2018/19 growing sea-
son without the motivation of past years. 
with average prices below production costs 
in many fields, the farmers reduced their 
planted area by 7.9%, from 1.972 million 
hectares to 1.817 million hectares.

Productivity should soar 0.8%, with 
the credit going to new irrigation technol-
ogies in Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na and Tocantins, responsible for almost 
85% of the entire national production, 
and should remain at 6,167 kilograms 
per hectare. upland rice reaches 4 thou-
sand kilograms per hectare, compared to 
almost twice as much in irrigated fields. 
Even so, because of the smaller planted 
area, the production volume is likely to 

recede by more than 800 thousand tons, 
from 12.060 million to 11.207 million tons.

“The reason lies in the need to adjust 
the crop to demand’, explains Alexandre 
Velho, president of the Rio Grande do Sul 
Federation of Rice Growers’ Associations 
(Federarroz), whose producers and State 
represent 70% of the entire Brazilian crop. 
Although exports of unhulled rice have 
amounted to 1.5 million tons in 2018, rep-
resenting a surplus of 600 thousand tons 
in the trade of balance, average farm gate 
prices remained below R$ 40 per sack. In 
the meantime, the Rio Grande do Sul Rice 
Institute (Irga) projected an average price 
per area that produced approximately 
7,500 kilograms at about R$ 45 per sack.

It means that the farmer who sold and 
produced based on market and produc-
tion averages suffered R$ 6 loss per sack. “Of 

course, many rice farmers had higher pro-
ductivity rates and fetched better prices, as 
the peak price reached R$ 45, but there are 
also farmers who sold their rice for less than 
R$ 35, a fact that explains the reduction in 
the planted area by 70 thousand hectares”, 
explains Maurício Fischer, technical direc-
tor at Irga. Notwithstanding the fact that the 
Brazilian industry is one of the most mod-
ern in the world, there are problems with 
our national competitiveness. “At the mo-
ment, our biggest problems are unfair com-
petition with Mercosur countries and the 
high production cost. Rice from Paraguay 
is shipped to Brazil at lower prices, as they 
have lower labor and energy costs, and im-
port inputs that Brazilian farmers are not al-
lowed to import. we end up paying more in 
the local market”, explains Velho.

Elton doeler, president of the Brazil-

ian Association of Rice Industries (Abiarroz), 
stresses that another serious problem is the 
so-called fiscal war. “There are states that pe-
nalize Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 
for example, with high ICMS tax rates, but im-
ports are exempt. This affects competitive-
ness and creates rather strange situations, in 
which our national products become artifi-
cially more expensive than similar imported 
products”, he stresses.

Farmers and industries believe that the 
new government could equalize the tax 
question and the competitiveness of the 
product. The reduction of the ending stocks 
to below 400 thousand tons and smaller do-
mestic production are factors that encourage 
the farmers to fetch better prices in 2019. At 
consumer level, prices have remained unal-
tered for almost a decade, with some high or 
low peaks depending on the time of year, de-
mand and regional aspects.

Nowadays, Brazil consumes 12 million 
tons of rice a year, according to the National 
Food Supply Agency (Conab), and exports, 
on average, 1.2 million tons a year, with im-
ports reaching 1 million tons.

In boiling water
Unable to generate enough income for subsistence, rice farmers reduce 
their planted areas in Brazil seeking more remunerating prices in 2019

COMPETITION IN MErCOSUr COUNTrIES 
ANd hIgh PrOdUCTION COSTS ArE MAjOr 
BOTTlENECkS fACEd By ThE SECTOr
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fIEl dA BAlANÇA • balance pointer
BAlAnço BrAsileiro de ofertA e demAndA de Arroz em CAsCA – (em mil t)

SAfrA
 Estoque Produção Importação Consumo Exportação Estoque

 inicial     final

2015/16 962,9 10.603,0 1.187,4 11.428,8 893,7 430,8
2016/17 430,8 12.327,8 1.042,0 12.024,3 1.064,7 711,6 
2017/18 711,6 12.064,2 1.000,0 11.700,0 1.400,0 675,8 
2018/19 675,8 11.207,3 1.200,0 11.700,0 1.000,0 383,1
fonte: Conab, janeiro de 2019.



POINT OF vIEw PERFIL
Natural de Porto Alegre (RS), Fernando 
Schwanke, 51 anos, é engenheiro 
florestal pela Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), com MBA e pós 
em gestão empresarial nos Estados 
Unidos. Atua como consultor nacional 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), para 
certificações, e ainda como consultor 
da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO). Na área política, foi secretário de 
Agricultura em Santa Cruz do Sul (RS) 
e prefeito de Rio Pardo (RS), cidade na 
qual reside, na gestão 2013-2016.Tudo num

só lugar
Agricultura familiar retorna para o âmbito do Ministério da Agricultura, 

e uma série de propostas quer alavancar e modernizar de vez essa área

depois de a agricultura familiar ter tido 
as políticas federais concentradas em pas-
ta específica por mais de uma década – no 
caso, o Ministério do desenvolvimento Agrá-
rio (MdA) –, o Brasil ingressa em 2019 com 
a área incorporada ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), den-
tro da redução de estrutura proposta pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

O ministério dedicado ao público dos 
minifúndios rurais fora criado pela primei-
ra vez em 2000. Acabou tendo suas atri-
buições transferidas para o Ministério do 
desenvolvimento Social em 2016, e pos-
teriormente para a Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do desenvolvimen-
to Agrário da Casa Civil, no mesmo ano. 
Agora, o segmento passa a ser contempla-
do pela Secretaria de Agricultura Familiar 
e Cooperativismo, do Mapa, e seu titular é 
o gaúcho Fernando Schwanke, até então 
consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da 
Organização das Nações unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO).

Aos 51 anos, Schwanke passa a res-
ponder, assim, pelas políticas públicas di-
rigidas à agricultura familiar brasileira, que 
ocupa cerca de 4,5 milhões das 5,4 milhões 
de propriedades rurais do País. Além da re-
levância na produção de hortigranjeiros e 
em criações animais, como pecuária leitei-
ra, caprinos e ovinos, esses produtores são 
maioria no Nordeste, em realidade de Se-
miárido. Em especial no Sul e no Sudeste,  
os agricultores familiares são muito identi-
ficados com o cooperativismo e o associa-
tivismo, razão pela qual a área também é 
atendida pela secretaria.

Na avaliação de Schwanke, ainda que 
por anos tivesse suas políticas geridas em 
ministério específico, a dissociação em rela-
ção ao Ministério da Agricultura, cujas ações 
contemplam o agronegócio de perfil expor-
tador como um todo, por vezes impedia a 
agricultura familiar de se beneficiar justa-
mente da experiência e da estrutura de uma 
pasta com mais de 150 anos de existência. 
“O Ministério da Agricultura concentra as 
decisões em áreas estratégicas, e assim o 

MdA dependia sempre dessa interlocução”, 
lembra Schwanke. É o caso, como mencio-
na, da autoridade sanitária, importante tan-
to na defesa animal quanto na vegetal, e 
cuja estrutura estava junto ao Mapa. “Com a 
agricultura familiar de novo dentro do orga-
nograma do Mapa, a integração e a sintonia 
tendem a ser plenas”, frisa. O mesmo ocorre 
no cooperativismo e no associativismo, se-
tores relevantes no Mapa, que já teve depar-
tamento para essa área.

O secretário enfatiza que a ministra da 
Agricultura Tereza Cristina desde o primei-
ro momento referiu que a agricultura fami-
liar merecerá máxima atenção, na mesma 
linha de todo o agronegócio. “O ministé-
rio vai defender a agricultura brasileira de 
forma igualitária”, enfatiza Schwanke. No 
caso dos minifúndios, a fim de alavancar a 
produção e promover o desenvolvimento 
regional, as ações serão focadas, segundo 
ele, em projetos que promovam geração 
de renda, de maneira a assegurar ganho so-
cial nas propriedades e nas comunidades, 
com inclusão econômica. ASSISTêNCIA TéCNICA 4.0 é UMA META ArrOjAdA dO SECrETárIO SChWANkE

FERNANDO SCHwANKE
Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

PLANOS DE AÇÃO 
Pela forte participação das peque-

nas propriedades no Semiárido, Fernan-
do Schwanke anuncia que um plano es-
pecífico será implementado para essa 
região, a ser dividida em áreas, confor-
me as aptidões para diferentes setores, a 
exemplo de frutas, carnes, leite e mel. O 
governo federal buscará assegurar a in-
serção no mercado, e com aporte de pes-
quisa, a partir da atuação de organismos 
como a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), bem como da 
assistência técnica. 

“Vamos privilegiar transferência de tec-
nologia, transformação produtiva, acesso 
a mercado e fomento ao cooperativismo”, 
frisa. “Já nas regiões Sul e Sudeste, que já 
se encontram melhor estruturadas, o que 
queremos fazer é não atrapalhar”. Por “não 
atrapalhar”, entende que o governo federal 
deve retirar amarras que por vezes dificul-
tam os negócios em segmentos relevantes, 

inclusive na balança comercial. É o caso do 
tabaco, do qual o Brasil é o maior exporta-
dor mundial desde 1993 e que convive com 
a constante criação de empecilhos oficiais. 
E ainda da atividade extrativista na Amazô-
nia, em que a legislação por vezes dificulta 
atividades econômicas importantes. “Com 
isso, 60 mil famílias poderão gerar renda e 
serem inseridas no mercado global de pro-
dutos da sociodiversidade”, cita.

Com sua experiência de consultor, 
Schwanke pretende liderar uma mudan-
ça na forma como os técnicos se relacio-
nam com o público do meio rural. Deseja 
implementar o que chama de Assistência 
Técnica 4.0, facilitando que produtores de 
todas as realidades e regiões possam se 
comunicar através das ferramentas da in-
ternet com técnicos e extensionistas que 
os assistem. “Não podemos mais, nos 
tempos atuais, ficar dependentes das vi-
sitas que um técnico porventura possa fa-
zer a uma propriedade, por vezes situa-

da em área distante da sede”, comenta. “A 
partir do momento em que o produtor ti-
ver acesso à internet, por e-mail, WhatsA-
pp ou outra via, poderá consultar um téc-
nico e tirar dúvidas”. 

 Já nos primeiros dias de trabalho, 
Schwanke encontrou-se com o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Con-
versaram sobre plano a ser colocado em 
prática tão logo o País coloque em órbita 
um satélite para impulsionar as comuni-
cações, o que deve ocorrer ainda em 2019. 
Com esse incremento no acesso à tecno-
logia, Schwanke também quer estimular 
políticas junto a jovens do meio rural, aos 
quais será facilitado o acesso a crédito fun-
diário, viabilizado através de escolas téc-
nicas ou instituições junto às quais estive-
rem promovendo sua formação, mais uma 
vez com olhar atento à inserção econômi-
ca nos mercados. “Essa é, sem dúvida, a 
melhor forma de fazer a reforma agrária 
nos tempos atuais”, conclui.
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PROFILE
Born in Porto Alegre (RS), Fernando 
Schwanke, 51, is a forest engineer with 
a degree from the Federal University of 
Santa Maria (UFSM), with an MBA and 
postgraduate course in entrepreneurial 
management in the United States. He is 
a national consultant with the Brazilian 
Micro and Small Business Support Service 
(Sebrae) for certifications and he is also a 
consultant with the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO). 
In the political area, he was the secretary 
of agriculture in Santa Cruz do Sul and 
mayor of Rio Pardo (RS), his hometown, 
during the 2013-2016 term. Everything in 

one place
family farming is now under the supervision of the 

Ministry of Agriculture, and there are a series of suggestions 
intended to leverage and modernize the area once and for all

After the concentration of federal poli-
cies relative to family farming in one specif-
ic department for more than a decade now 
– in this case, the Ministry of Agrarian devel-
opment (MdA) –, Brazil starts 2019 with this 
department incorporated into the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa), in line with the reduction of the struc-
ture proposed by president Jair Bolsonaro.

The ministry devoted to the small rural 
holdings was created for the first time back 
in 2000, but ended up with its attributions 
transferred to the Ministry of Social develop-
ment in 2016, and later to the Special Secre-
tariat for Family Farming and Agrarian devel-
opment of the Civil House, in the same year. 
Now, the segment is under the supervision 
of the Secretariat for Family Farming and Co-
operativism, a division of the Mapa, and its 
president is Fernando Schwanke, from Rio 
Grande do Sul, up to that time consultant 
with the Brazilian Micro and Small Business 
Support Service (Sebrae) and the Food and 
Agriculture Organization of the united Na-
tions (FAO).

At the age of 51, Schwanke is now respon-
sible for the public policies regarding Brazil-
ian family farming, now comprising about 
4.5 million of the 5.4 million rural holdings 
in the Country. Besides their relevance in the 
production of vegetables and livestock op-
erations, like dairy cattle, caprine and ovine 
animals, most of these farmers live in the 
Northeast, in the Semiarid reality. Particu-
larly in the South and Southeast, the fami-
ly farmers are identified with cooperativism 
and associativism, reason that explains why 
this area is also under the supervision of the 
secretariat. 

In Schwanke’s view, although having for 
years been administrated by a specific min-
istry, the dissociation relative to the Minis-
try of Agriculture, whose initiatives include 
agribusiness with an exporting profile as a 
whole, sometimes it prevented family farm-
ing from benefiting from the experience and 
the structure of a department with an exis-
tence of more than 150 years. “The Ministry 
of Agriculture concentrated the decisions in 
strategic areas, that is why the MdA always 

depended on this interlocution”, Schwan-
ke recalls. It is the case, as he mentions, of 
the phytosanitary authority, very important 
for both animal and vegetable surveillance, 
and whose structure was administrated by 
the Mapa.”with family farming again within 
the Mapa organogram, integration and tun-
ing tend to be without restriction”, he stress-
es. The same holds true for associativism and 
cooperativism, relevant Mapa sectors, which 
used to have a department for this area.

The secretary emphasizes that the min-
ister of Agriculture, Tereza Cristina, since her 
inauguration has always insisted that family 
farming  he have maximum attention, in line 
with every agribusiness move. “The minis-
try will be an advocate of every facet of agri-
culture, on equal terms”, Schwanke states. In 
the case of the small holdings, in order to le-
verage production and promote regional de-
velopment, all initiatives will be focused, ac-
cording to him, on projects that generate 
income, with an eye on social gains on the 
farms and in the communities, through eco-
nomic inclusion. 

FERNANDO SCHwANKE
Family Farming and Cooperativism Secretary at the Ministry 

of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa) 

ACTION PLAN
Due to the relevant share of the small-

scale farms in the Semiarid, Fernando 
Schwanke announces the implementation 
of a specific plan for this region, which will 
be split into 18 areas, according to the apti-
tudes for different sectors, like fruit, meat, 
milk and honey. Their insertion into the mar-
ket is up to the federal government, with sup-
port from research, from such organs as the 
Brazilian Agricultural Research Corporation 
(Embrapa), without overlooking the matter 
of technical assistance.  

“We will pay special heed to technology 
transference, productive transformation, ac-
cess to the market and the promotion of co-
operativism”, he adds. “On the other hand, 
in the South and Southeast, which are bet-
ter structured, all we want to do is to refrain 
from causing any trouble”. By “refraining from 
causing problems”, he understands that the 
federal government should remove hurdles 
that might jeopardize relevant businesses, in-

cluding the ones that could affect the balance 
of trade. This is the case of tobacco, a crop at 
which Brazil has been the leading global ex-
porter since 1993 but has to put up with con-
stant restraints brought about by official or-
gans. And there is also the extractive activity 
in the Amazon, where legislation sometimes 
interferes with important economic activi-
ties. “With this, 60,000 families will be able to 
generate income and be inserted in the global 
market of sociodiversity products”, mentions.

With his experience as consultant, 
Schwanke is determined to lead a change 
in the manner the technicians relate to the 
public in the rural setting. He intends to 
implement what he calls 4.0 Technical As-
sistance, making it easier for farmers of all 
walks of life and regions to communicate 
through the internet and contact the ex-
tension workers and technicians who assist 
them. “Nowadays, we can no longer afford 
to depend on the occasional visit of a tech-
nician  to a rural holding, sometimes locat-

ed far away from the city center”, he com-
ments. “As soon as farmers have access to 
the internet, by e-mail, WhatsApp or any 
other way, they can consult a technician 
and have their doubts clarified”.

As soon as he started his term in office, 
Schwanke had a meeting with the Minister 
of Science and Technology, Marcos Pontes, 
in order to analyze the plan to be put into 
practice as soon as the Country launches a 
satellite with the aim to promote commu-
nications, which should occur before 2019 
comes to a close. With this technology com-
munication option, Schwanke also wants to 
encourage policies for young people to have 
access to credit lines, made feasible by tech-
nical schools and institutions where these 
young people are improving their educa-
tional levels, once again with a close watch 
on the insertion into the economic markets. 
“This is, without any doubt, the best man-
ner of promoting land reform in our present 
times”, he concludes. 

4.0 TEChNICAl ASSISTANCE IS A BOld TArgET SET By SECrETAry SChWANkE
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POULTRy

Um tempo 
desafiador
Ano de 2018 apresentou diversos percalços à avicultura, que buscou 
superação e tem perspectivas de melhoras e mais equilíbrio na nova etapa

O ano de 2018 exigiu esforço extra do se-
tor avícola brasileiro diante de obstáculos 
que se apresentaram e que motivaram redu-
ções na produção e na exportação da carne 
de frango, na qual o País é destaque mundial, 
como segundo maior produtor e líder nas 
vendas externas. Em dezembro, as previsões 
da Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) eram de que houve recuos respecti-
vos de 1,7% e 5,1% nos dois indicadores, em-
bora pudesse haver pequeno acréscimo no 
consumo interno. Já para o novo ano havia 
expectativas de recuperação.

O setor apresenta grande concentração 
no Sul do Brasil, onde o Paraná é o maior pro-
dutor e exportador, seguido de Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. de acordo com mani-
festações feitas no final do ano por domingos 
Martins, presidente do Sindicato das Indús-
trias de Produtos Avícolas do Estado do Pa-
raná (Sindiavipar), 2018 foi muito desafiador 
para a avicultura, requerendo trabalho duro 
para enfrentar obstáculos que se apresenta-
ram. Citou embargos havidos na união Euro-
peia e a greve dos caminhoneiros, que che-
gou a paralisar a indústria. 

A paralisação também foi enfatizada 
pela ABPA como fator relevante para o se-
tor em 2018, período em que “milhões de 
aves morreram durante a greve e os impac-
tos superaram os R$ 3,1 bilhões, sendo R$ 
1,5 bilhão irrecuperável”. Além disso, o mo-
vimento trouxe à pauta o tabelamento do 
frete, que, segundo a entidade, traz eleva-

ção média de 35% no custo logístico. Ao 
mesmo tempo, a associação registrou ele-
vação dos custos produtivos com preços 
do milho e do farelo de soja até 50% maio-
res em 2018, o que impulsionou negócios 
com produtores de países vizinhos.

Em relação a este aspecto, Francisco Tur-
ra, presidente da ABPA, observou que “as 
previsões de oferta de produtos apontam 
em 2019 um ano com menor custo em rela-
ção ao anterior”. Ricardo Santin, diretor exe-
cutivo, corroborou a expectativa por um ano 
mais equilibrado neste sentido, assim como 
no mercado internacional, com menor vola-
tilidade do que a havida no último período. 
Neste particular, mencionou, além da ques-
tão europeia, a alteração de critérios relati-
vos ao abate para importação de carne de 
aves pela Arábia Saudita, o principal merca-
do brasileiro, o que resultou em retração su-
perior a 100 mil toneladas.

A exportação da carne de frango brasilei-
ra ocorre para mais de 140 países, com des-
taque para o Oriente Médio e a Ásia, onde se 
sobressaem os compradores Japão, China e 
Hong Kong. Em relação à China, Santin, da 
ABPA, ressaltou em dezembro de 2018 que 
estava em fase final a negociação para cons-
truir acordo que deverá suspender sobreta-
xas provisórias de direito antidumping apli-
cadas pelo país asiático. Porém, mesmo com 
a aplicação de tarifas, segundo ele, as expor-
tações do produto para a China deveriam en-
cerrar o ano 10% superiores às de 2017.

CONFIANÇA NAS EXPORTAÇÕES
Francisco Turra, por sua vez, ainda sa-

lientou a habilitação de 26 novas plantas 
para exportações de carne de frango ao 
México, além da viabilização do mercado 
de Camboja para o setor avícola brasileiro 
em 2018. A fatia externa do produto brasi-
leiro é expressiva, alcançando 33% do total 
em 2017 e gerando US$ 7,2 bilhões de re-
ceita. Em 2018, mesmo com redução no to-
tal, já houve reação no segundo semestre, 
quando o dólar também favoreceu. Foi o 
que se verificou no principal Estado produ-
tor e exportador, o Paraná, que em outubro 
já registrava participação total na venda ex-
terna nos mesmos níveis de 2017 (37%).

Para 2019, Domingos Martins, do Sin-
diavipar, expressava em dezembro de 
2018 boas perspectivas com fortes mo-
dificações no mercado internacional, no 
que diz respeito a novas conquistas, além 
da perpetuação de parceiros, com a con-
vicção de que “temos a melhor das pro-
teínas de origem animal, e pelo melhor 
preço”. Ricardo Santin, da ABPA, ainda de-
monstrou expectativa de “um país compe-
titivo e menos burocratizado, com com-
promissos assumidos pelo novo governo”, 
além de evidenciar que a crise enfrenta-
da em 2018 fortaleceu ainda mais o seg-
mento, que, em seu entender, deverá se-
guir com solidez na liderança mundial das 
exportações. Na produção, a projeção da 
entidade era de aumentar 1,39%.

PrOdUÇãO E ExPOrTAÇãO dE CArNE dE frANgO TIvErAM rECUOS NO PEríOdO
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The year 2018 required extra efforts 
from the Brazilian poultry sector in light 
of the obstacles that surfaced and were 
responsible for reductions in production 
and broiler meat exports, a sector where 
the country is a global highlight, as sec-
ond biggest producer and leader in for-
eign sales. In december, the Brazilian 
Association of Animal Protein (ABPA) esti-
mated a reduction of 1.7% and 5.1% in the 
two indicators, respectively, although do-
mestic consumption experienced a slight 
increase. For the new year, however, pros-
pects looked promising. 

The sector is concentrated in South 
Brazil, for its most part, where the State of 

Paraná is the largest producer and export-
er, followed by Santa Catarina and Rio 
Grande do Sul. According to opinions ex-
pressed by domingos Martins, president 
of the Paraná State union of the Poultry 
Products Industries (Sindiavipar), 2018 
was a challenging year for poultry farm-
ing, requiring hard and serious work in 
the fight against obstacles that surfaced. 
He cited embargoes by the European 
union and the truck drivers’ strike, which 
brought the industry to a standstill.

The strike was also emphasized by ABPA 
officials as a relevant factor that affected the 
sector in 2018, a period in which “millions 
of birds died during the strike, with impacts 

of over R$ 3.1 billion, of which R$ 1.5 billion 
will never be recovered”. Furthermore, the 
movement brought back the problem of the 
freight pricing table, which, according to enti-
ty sources, is responsible for a 35-percent rise 
in logistic costs. At the same time, the associ-
ation registered production cost increases of 
up to 50% in corn and soybean meal in 2018, 
which triggered businesses with producers in 
our neighboring countries. 

with regard to this problem, ABdA pres-
ident Francisco Turra observed that “the 
forecast of product supply indicates that 
2019 will be a year of lower costs com-
pared to the previous year”. Ricardo San-
tin, executive director, agreed with the per-

spective of a more balanced year within 
this context, as well as in the internation-
al market, with less volatility compared to 
the previous period. In this specific point, he 
mentioned, besides the European question, 
the alteration of criteria relative to slaughter 
procedures, particularly with regard to broil-
er meat exports to Saudi Arabia, the main 
Brazilian market, a fact that resulted in a re-
duction of upwards of 100 thousand tons. 

Brazilian broiler meat exports are sent 
to upwards of 140 countries, where the 
highlighta are the Middle East and Asia, 
which include the most important buyers: 
Japan, China and Hong Kong. with regard 
to China, Santin, from ABPA, said in decem-
ber 2018 that the negotiation to reach an 
agreement intended to eliminate the pro-
visional surcharges of antidumping rights 
applied by the Asian country, was now in 
its final stage. Nevertheless, in spite of the 
tariffs, according to him, exports of the 
product to China should come to year’s 
end with a 10-percent increase from 2017.

Challenging times
The year 2018 was disadvantageous to poultry farming in many ways, 
but the sector managed to overcome the problems, and perspectives are 
pointing forward to improvements and a more balanced new era

PrOdUCTION ANd ExPOrTS Of POUlTry MEAT SUffErEd SETBACkS OvEr ThE PErIOd

EXPORTS AND TRADE CONFIDENCE
Francisco Turra, in turn, also empha-

sized the approval of 26 new chicken pro-
ducers for meat exports to Mexico, besides 
opening the Cambodian market to the Bra-
zilian poultry sector in 2018. The foreign 
share of the Brazilian product is expressive, 
amounting 33% of the total in 2017 and gen-
erating revenue of US$ 7.2 billion. In 2018, 
despite a reduction in the total, there was a 

reaction in the second half of the year, when 
the exchange rate favored exports. This be-
came very clear in the State that leads pro-
duction and exports, Paraná. In October, the 
State already registered the same share in 
exports, compared to 2017 (37%).

For 2019, Domingos Martins, from Sin-
diavipar, in December 2018, expressed 
good perspectives with strong alterations 
in the international marketplace, as far as 
the conquest of new market goes, besides 
the perpetuation of partners, with the con-
viction that “we have the best animal pro-
teins with the most competitive prices”. Ri-
cardo Santin, from ABPA, also expressed 
confidence “in more competitive and less 
bureaucratic country, with commitments 
assumed by the new government”, besides 
clearly attesting that the crisis faced in 
2018 strengthened the sector even further, 
a fact that, in his understanding, should 
give continuity to the solid global leader-
ship in exports. As far as production goes, 
the entity projected an increase of 1.39%.
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CArNE dE frANgO dO BrASIl 
• broiler meat in brazil

VAriAções mAis reCentes do setor

Anos 2017 2018*
produção (milhões de t) 13,05 12,82
exportação (milhões de t) 4,3 4,1
fonte: ABpA. * estimativa: dezembro de 2018.

Maiores estados exportadores (%)
paraná 37,20
santa Catarina 22,95
rio grande do sul 17,58%
fonte: relatório ABpA 2018 (dados de 2017).



COFFEESuper
safra
Colheita brasileira de café progrediu para o recorde de 61,7 milhões de 
sacas no ciclo 2018/19, com alta de 37,1% em relação ao período anterior

O Brasil colheu a maior safra de café da 
história em 2018, reforçando ainda mais a 
posição de maior produtor do mundo. O 
volume foi estimado em 61,7 milhões de 
sacas beneficiadas, com alta de 37,1% em 
relação ao ano anterior, de acordo o quarto 
levantamento da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), divulgado em de-
zembro. Com esse resultado, o País irá su-
perar em cerca de 10 milhões de sacas o re-
corde registrado em 2016. A área destinada 
ao plantio é de 2,16 milhões de hectares, 
com 1,8 milhão de hectares em produção 
e o restante em formação.  

Os cafezais produziram mais grãos favo-
recidos pelo ciclo de alta bienalidade, so-
bretudo em lavouras de arábica; pelo clima, 
que permitiu boas floradas; e pela melhoria 
do pacote tecnológico, principalmente no 
uso de variedades mais produtivas. A safra 
de arábica foi estimada em 47,5 milhões de 
sacas, com incremento de 38,6%. A de coni-
lon deverá chegar a 14,2 milhões de sacas, 
com acréscimo de 32,2%. 

O Estado de Minas Gerais é o grande pro-
dutor de café do País, com colheita de 32,97 
milhões de sacas de arábica e 390,3 mil sa-
cas de conilon. O segundo maior é o Estado 
do Espírito Santo, que registra aumento de 
52% na produção do conilon, com colhei-
ta próxima de 9 milhões de sacas. Os capi-
xabas ainda registram produção de 4,7 mi-
lhões de sacas de arábica. 

No entanto, como era de esperar, o ano 
de 2018 foi marcado pelos menores pre-
ços dos cafés arábicas e robusta no merca-
do interno. A pressão foi em decorrência da 
produção recorde e da recuperação dos es-

MAIOr OfErTA PrOvOCOU rEdUÇãO dO PrEÇO NOS MErCAdOS INTErNO E ExTErNO

MERCADO EXTERNO EM ALTA
O desempenho foi muito positivo também no mercado externo em 2018. O embarque 

total foi de 35,2 milhões de sacas, incluindo café verde, solúvel e torrado e moído, segun-
do relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O resultado teve au-
mento de 13,9% em comparação com o do ano anterior. A receita cambial foi de US$ 5,1 
bilhões, 3% menor do que o valor de 2017. O preço médio foi de US$ 144,53 por saca, que-
da de 14,9% sobre o valor do ano anterior. 

O  presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, considerou o desempenho fantástico. “Os 
números mostram que o Brasil manteve a posição de liderança no mundo e tudo indica que 
os resultados serão ainda melhores em 2019”,  ressalta. O setor dispõe de estrutura para 
sustentar embarques superiores e o consumo global cresce 2%, em média, podendo che-
gar a 170 milhões de sacas até 2020. “O café nacional é o mais sustentável do mundo e de-
verá atender 40% do mercado mundial em poucos anos, oferecendo produto com total se-
gurança e qualidade, graças a sua alta competência e ao foco na sustentabilidade”, destaca.

toques mundiais do grão, segundo análise 
do Centro de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea), da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de queiroz (Esalq), 
vinculada à universidade de São Paulo 
(uSP). As oscilações do câmbio no segun-
do semestre de 2018 e as boas expectati-
vas para a safra 2019/20 também influen-
ciaram os valores domésticos.

Por outro lado, a demanda interna da 

bebida continua aquecida. Em 2018, o con-
sumo doméstico chegou a 22,9 milhões de 
sacas, com alta de 3,5%, de acordo com a 
Associação Brasileira da Indústria de Café 
(Abic). Também projeta que o consumo vai 
continuar crescendo (3,5%) em 2019. A ofer-
ta de cafés especiais deve evoluir no País em 
função da boa qualidade do grão produzi-
do, avalia o diretor-executivo da entidade, 
Nathan Herszkowicz.
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Brazil harvested the biggest coffee 
crop on record in 2018, strengthening 
even further its position as largest global 
producer. The volume is estimated at 61.7 
million sacks of milled coffee, up 37.1% 
from the previous year, according to the 
National Food Supply Agency (Conab), re-
leased in december. with this result, the 
Country will surpass the record crop regis-
tered in 2016 by 10 million sacks. The area 
devoted to coffee reaches 2.16 million 

hectares, with1.8 million hectares under 
production and the remaining hectares in 
their development stage.

The coffee fields produced more beans 
taking advantage of the on-year of high pro-
duction, especially Arabica coffee fields; of 
the climate, which favored the blossoming 
process; and of the improved technological 
package, mainly because of the use of more 
productive varieties. The Arabica crop was 
estimated at 47.5 million sacks, up 38.6%. 

The conilon crop is expected to reach 14.2 
million sacks, up 32.2%.

The State of Minas Gerais is the big cof-
fee producer in the Country, totaling 32.97 
million sacks of Arabica and 390.3 thousand 
sacks of conilon. The second largest produc-
er is the State of Espírito Santo, where the 
production of conilon is up 52%, reaching 
a total of about 9 million sacks. The coffee 
farmers in the State also register a produc-
tion of 4.7 million sacks of Arabica.

Bumper crop
Coffee harvest in Brazil has progressed to a record 61.7 million sacks 
in the 2018/19 growing season, up 37.1% from the previous season

PlENTy Of SUPPly CAUSEd PrICES TO drOP AT hOME ANd ABrOAd

Nevertheless, as expected, the year 
2018 was marked by the lowest prices for 
Arabica and Robusta coffees in the domes-
tic market. This sharp price drop stemmed 
from the record production volume and 
from the recovery of the global coffee 
stocks, according to an analysis by the Cen-
ter for Applied Studies on Advanced Eco-
nomics (Cepea) of the Luiz de queiroz Col-
lege of Agriculture (Esalq), a division of 
the university of São Paulo (uSP). The ex-
change rate fluctuations in the second half 
of 2018 and the good perspectives for the 
2019/20 growing season exerted a great in-
fluence upon the domestic values.

On the other hand, demand for the bev-
erage in the domestic market continues on 
its rising trend. In 2018, domestic consump-
tion totaled 22.9 million sacks, up 3.5%, ac-
cording to the Brazilian Coffee Industry As-
sociation (Abic). The association projects 
consumption to continue soaring (3.5%) 
in 2019. Supplies of special coffees should 
evolve in the Country by virtue of the good 
quality of the beans, says Nathan Herszkow-
icz, executive director of the entity.
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SUPrIMENTO • supply
ofertA e demAndA do CAfé (AráBiCA e Conilon) – em mil sACAs de 60 quilos

SAfrA Produção Importação Oferta total Consumo Exportação

2013 49.152 63 49.214 20.100 32.010

2014 45.342 93 45.434 20.300 36.735

2015 43.235 149 43.384 20.500 37.118

2016 51.369 95 51.464 21.000 34.437

2017 44.970 112 45.082 22.300 30.926

2018* 61.658 125 61.782 22.900 34.500

posição: dezembro de 2018.
fonte: Conab, spA/mapa/Cecafé/Abic e mercado.   * dados estimados.

rECOrdES • records
produção nACionAl de CAfé (AráBiCA e Conilon) nAs últimAs duAs sAfrAs

rEgIãO
 Produção (mil sacas beneficiadas) 

variação (%)
 Safra 2017  Safra 2018

norte  1.952,1 1.990,0 1,9
nordeste  3.358,0 4.550,2 35,5
Centro-oeste  281,7 299,6 6,4
sudeste   38.071,1 53.747,7 41,2
sul   1.210,0  1.000,0 (17,4)
outros   97,1  70,3 (27,6)
Brasil  44.970,0 61.657,8 37,1
fonte: Conab, dezembro de 2018.

MARKET ON THE RISE
The foreign market also had a very positive performance in 2018. Total shipments 

amounted to 35.2 million sacks, including green, soluble, toasted and ground coffees, ac-
cording to the report by the Brazilian Coffee Exporters Council (CECafé). The result was up 
13.9% from the previous year. Revenue totaled US$ 5.1 billion, down 3% from 2017. Prices 
reached an average of US$ 144.53 per sack, down 14.9% from the previous year.

Cecafé president Nelson Carvalhaes viewed the performance as fantastic. “The figures 
show that Brazil kept its position as leader in global exports and the results are supposed to 
be even better in 2019”, he stresses. The sector’s structure is prepared to sustain higher ship-
ments, whilst global consumption grows 2% a year, on average, with chances to amount to 
170 million sacks by 2020. “Our national coffee is the most sustainable in the world and should 
supply 40% of the global market in few years from now, offering a product with total safety 
and quality, thanks to the competence of the farmers and the focus on sustainability”, he says.



Impulso com
biocombustível
Investimentos da cadeia produtiva de cana-de-açúcar priorizam o etanol 
hidratado, com o registro de forte expansão na safra brasileira 2018/19

O setor produtivo da cana-de-açúcar 
no Brasil, país destaque mundial na cultu-
ra, vive um período de alterações significati-
vas no peso dos componentes do seu mix de 
produtos. A elaboração de açúcar mostra re-
dução expressiva na safra 2018/19, enquan-
to a de etanol ganha forte impulso, em par-
ticular a do hidratado, vendido diretamente 
nas bombas de combustíveis. Pelas estimati-
vas da Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab) em dezembro de 2018, a destina-
ção da matéria-prima para o adoçante cairia 
de 45,9% para 37,5% entre uma safra e outra, 
ao mesmo tempo em que a do biocombustí-
vel seria elevada para mais de 63%.

O etanol total teria incremento de 18,6% 
na produção, e o hidratado 32,8%, enquan-
to o anidro (misturado à gasolina) apresenta-
ria pequena diminuição (de 2,3%). Já a retra-
ção no açúcar chegaria a 16,2%. Números da 
união da Indústria da Cana-de-Açúcar (uni-
ca), até 1º de dezembro de 2018, referen-
tes à safra iniciada em abril na região Cen-
tro-Sul, principal produtora, indicavam esse 
direcionamento, inclusive com percentuais 
ainda mais acentuados em cada produto.

A explicação para a realidade desta tem-
porada, conforme evidencia a Conab em seu 
levantamento e em sua análise, começa na 
redução registrada nas cotações internacio-
nais do açúcar, devido à elevação da produ-
ção e dos estoques mundiais no ciclo ante-
rior (2017/18). Esse fator, aliado a um cenário 
mais favorável para o etanol no mercado in-
terno, diante da alta do dólar e do petróleo, 

bem como a política de reajustes da Petro-
brás determinaram maior concentração 
das usinas na produção do biocombustí-
vel. Este, segundo a Conab, apresenta me-
lhor fluxo de comercialização, e o hidrata-
do tem maior demanda no período, com 
relação mais vantajosa frente à gasolina.

A oferta da matéria-prima, por sua vez, é 
menor na nova safra. Á área de colheita de 
cana-de-açúcar, de acordo com estimativa 
da Conab em dezembro de 2018, foi reduzida 
em 1,1%, e a produção em 2,8%, com produ-
tividade 1,7% mais baixa. O resultado previs-
to até então decorria de situações levantadas 
nas principais regiões produtoras (Centro-
-Sul), a partir do Sudeste, onde estes índices 
foram de respectivos 1%, 3,7% e 2,7%, tendo 
em conta problemas climáticos e devolução 
de terras arrendadas e rescisões com forne-
cedores que preferiram outras culturas, em 
particular em São Paulo, maior produtor.

A questão da produtividade (que em 
2018 foi maior no Nordeste, com clima mais 
favorável) ainda envolve envelhecimento de 
lavouras e baixa taxa de renovação, falta de 
investimentos em algumas regiões e lavou-
ras ainda não sistematizadas para a meca-
nização ampliada (já atinge 91,6% no geral 
e 97% no Centro-Sul). Já a longa estiagem 
no meio do ano na principal área produto-
ra, ao lado de altas temperaturas, acelerou a 
maturação e acarretou baixo crescimento e 
falta de peso. Clima mais seco, por sua vez, 
ofereceu um ATR (Açúcar Total Recuperável) 
mais elevado (de 5,7% no Centro-Sul).

REFLEXOS INTERNACIONAIS
A menor produção de açúcar do Bra-

sil, maior exportador mundial do produ-
to, fez o País reduzir de forma significativa 
as exportações. No período da safra (abril 
a novembro de 2018), a queda era de 29% 
no volume e 46% na receita. Considerando 
o período de janeiro a novembro, os índices 
eram um pouco menores (respectivos 26% 
e 43%). Os principais compradores conti-
nuavam sendo Argélia, Índia, Bangladesh, 
Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, 
com participações em patamares de 11% a 
7%. Já o posto de maior produtor, ocupado 
pelo País desde os anos de 1990, corria o ris-
co de ser perdido, pelo menos nesta safra, 
para a Índia, também o maior consumidor. 

A Índia ampliou muito a produção no 
ciclo 2017/18 e continuaria a expansão na 
etapa seguinte, conforme previsões do De-
partamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), em novembro de 2018. Já 
informações dadas neste mês pela Orga-
nização Internacional do Açúcar (ISO) in-
dicavam reduções nas perspectivas da 
nova safra para Brasil, Índia, Paquistão e 
União Europeia, além de projeções meno-
res para o superávit do produto no perío-
do 2018/19, passando de 6,75 para 2,17 mi-
lhões de toneladas. Porém, os indianos já 
poderiam ocupar a terceira posição na ex-
portação (após Brasil e Tailândia) e moti-
vavam uma ação brasileira na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), por causa de 
subsídios adotados naquele País.

AÇúCAr CEdE MAIS ESPAÇO PArA O COMBUSTívEl dA CANA NESTA TEMPOrAdA

SUGAR CANE
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The Brazilian sugarcane supply chain, 
a global highlight in this crop, is going 
through a period of significant alterations in 
the weight of the components of its product 
mix. The production of sugar is on a declin-
ing trend in the 2018/19 crop year, whilst the 
production of ethanol is going up fast, espe-
cially hydrated ethanol, sold directly in the 

filling stations. According to estimates by of-
ficials from the National Food Supply Agen-
cy (Conab), in december 2018, the destina-
tion of sugarcane for the production of sugar 
was to drop from 45.9% to 37.5%, from one 
crop year to the next and, in the meantime, 
the production of biofuel was supposed to 
go up by upwards of 63%.

Total ethanol was estimated to increase 
by 18.6% in production, with hydrated eth-
anol reaching a share of 32.8%, while anhy-
drous ethanol (mixed with common gaso-
line) would suffer a slight decrease (2.3%). 
Sugar would experience a reduction of 
16.2%. Numbers released by the Sugarcane 
Industry union (unica), until 1st december 

2018, relative to the crop that started in April 
in the Central-South region, leading produc-
er, indicated this direction, with even higher 
percentages for each product.

The explanation for the reality of this 
season, as confirmed by Conab in its sur-
vey and analysis, starts with the reduction 
registered in the international sugar pric-
es due to high production and big global 
stocks coming from the previous season 
(2017/18). This factor, along with a scenar-
io more favorable to ethanol in the domes-
tic market, in light of the high value of the 
dollar and crude oil, as well as the price 
adjustment policy adopted by Petrobrás, 
were responsible for the mills’  decision 
to concentrate on the production of bio-
fuel, which, according to company sourc-
es, flows faster in commercial terms, and 
demand for hydrated ethanol, in general, 
goes up over the period, proving more ad-

The rising trend
of biofuels
Investments by the sugarcane supply chain give priority to hydrated ethanol, 
now expanding fast in the 2018/19 Brazilian sugarcane growing season

vantageous than common gasoline. 
The supply of sugarcane, in turn, is 

slightly down in the new season. The area 
planted to this crop, according to an es-
timate by Conab, released in december 
2018, was reduced by 1.1% and produc-
tion fell 2.8%, with productivity 1.7% low-
er from the previous season. The result 
foreseen up to that time was based on sit-
uations surveyed in the main sugarcane 
producing regions (in the Central-South 
region), starting in the Southeast, where 
these rates reached 1.0%, 3.7% and 2.7%, 
considering bad weather conditions, expi-
ration of farm lease contracts and cancel-
ing of contracts with suppliers who pre-
ferred other crops, particularly in the State 
of São Paulo, largest producer.

The question of productivity (which 
in 2018 was higher in the Northeast, with 
more favorable climate conditions) also 
involves, according to the governmental 
organ, such problems as sugarcane field 
aging, low field renewal rate, the lack of 
investments in some regions and lots of 
farms not yet adjusted to mechanization 
(now reaching 91.6% in general, and  97% 
in the Central-South region). On the other 
hand, the prolonged drought in the main 
sugarcane producing region, along with 
high temperatures, resulted into speedy 
maturation, low growth and poor weight. 
A drier climate, in turn, increased the Total 
Recoverable Sugar (TRS) (5.7% in the Cen-
tral-South region).

INTERNATIONAL REFLECTIONS
The smaller production of sugar in Brazil, 

largest global exporter, induced the Country 
to reduce its exports significantly. During the 
growing season period, (April to November 
2018), the volume dropped 29% and reve-
nue went down 46%. Considering the period 
from January to November, these rates were 
slightly smaller (26% and 43%, respectively). 
The main buyers, as usual, were Algeria, In-
dia, Bangladesh, United Arab Emirates and 
Saudi Arabia, with shares from 7% to 11%. 
The position as leading producer, also occu-
pied by the Country since the 1990s, was in 
the balance, at least in this growing season, 
with India, also the biggest consumer, likely 
to take over the position. 

India expanded its production greatly in 
the 2017/18 growing season, with chances 
to continue this expansion throughout the 
next period, according to the US Department 
of Agriculture (USDA), in November 2018. On 
the other hand, information that came out 
recently, released by the International Sug-
ar Organization (ISO), pointed to reductions 
in the perspectives of the new crop, for Bra-
zil, India, Pakistan and the European Union, 
besides lower projections relative to surplus-
es of the product in the 2018/19 season, from 
6.75 to 2.17 million tons. India could already 
climb to the third position in exports (after 
Brazil and Thailand), and justified Brazil’s de-
cision to file a lawsuit with the World Trade 
Organization (QTO) because of the subsidies 
paid by this country.

SUgAr IS lOSINg grOUNd TO BIOfUEl 
IN ThE grOWINg SEASON

Sí
lv

io
 Á

vi
la

3736

MENOS dOCE, MAIS líqUIdA • less sweet, more liquid
números dA CAnA-de-AçúCAr BrAsileirA

Safra 2017/18 2018/19
área (mil ha) 8.729,5 8.634,2
produção (mil t) 633.261,9 615.839,9
Açúcar (mil t) 37.865,9 31.728,5
etanol total (mil l) 27.237.654,0 32.314.145,9
etanol anidro (mil l) 10.994.918,0 10.738.491,5
etanol hidratado (mil l) 16.242.736,0 21.575.654,4
fonte: Conab, estimativa de dezembro de 2018.

Exportações açúcar* 2017 2018
Volume (t) 26.789.212 19.811.519
receita (us$ mil) 10.705.519 6.103.718
fonte: secex/unica. * Janeiro-novembro.
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PERFIL
Sebastião Barbosa é filho de agricultores sem terra do interior de Minas Gerais. É graduado em Agronomia pela Universidade Federal de 
Viçosa, em 1967, e especialista em Entomologia. Em 1976 foi contratado pela Embrapa, junto à qual atuou em programas de controle e 
erradicação de pragas. Também trabalhou por 17 anos na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), no 
Serviço de Proteção de Plantas, em Roma, na Itália; e no escritório para a América Latina e o Caribe, em Santiago do Chile. Nesse período, 
manteve-se licenciado, sem receber remuneração da empresa. Ainda foi coordenador de cooperação internacional da Embrapa e chefe-
geral da Embrapa Algodão, centro de pesquisa localizado em Campina Grande, na Paraíba, além de outras atividades exercidas na estatal.

Para estreitar laços
Natural de Minas gerais, novo presidente quer fortalecer e ampliar a 

condição da Embrapa de referência em pesquisa tropical para o planeta

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), com 42 unidades des-
centralizadas, foi uma das responsáveis di-
retas pela mudança do Brasil do patamar 
de importador para exportador de alimen-
tos. Esta é uma observação do novo presi-
dente do organismo, o engenheiro agrôno-
mo e pesquisador aposentado Sebastião 
Barbosa, que assumiu a chefia em outubro 
de 2018. “Hoje, além de alimentos e fibras, 
exporta-se conhecimento, tecnologia, pro-
dutos e serviços para outras nações locali-
zadas nos trópicos”, aponta. Lembra que o 
País tem o papel de ajudar a garantir a se-
gurança alimentar do planeta. “Conhece-
mos o nosso território e nos orgulhamos 
do esforço que fizemos para sua conser-
vação, usando o minímo necessário para 
uma agricultura eficiente, competitiva e 
sustentável”, enfatiza.

Filho de agricultores sem terra do in-
terior de Minas Gerais e especialista em 
Entomologia (estudo dos insetos), aos 74 
anos Barbosa tem a missão de conduzir 
a estatal de pesquisa, junto à qual traba-
lha há 42 anos, em época de restrições or-
çamentárias e financeiras. Ele substitui o 
pesquisador Maurício Antônio Lopes, que 
a presidia desde 2012. Boa parte do orça-

mento de quase R$ 4 bilhões é gasto com 
a remuneração dos empregados. 

Barbosa defende outras formas de fi-
nanciamento para a empresa, com recur-
sos da iniciativa privada e de organismos 
internacionais. “Precisamos de recursos e 
entendemos as dificuldades pelas quais o 
Brasil passa”, pondera. Vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), a Embrapa reúne 42 
unidades de pesquisa e sete unidades 
centrais. Conta com a atuação de 9.632 
funcionários, dos quais 2.434 pesquisado-
res (74,69% com doutorado).

O novo presidente igualmente reco-
nhece a participação da Embrapa no de-
senvolvimento do cerrado brasileiro, com 
a realização de pesquisas que possibili-
taram a tropicalização da soja e, mais re-
centemente, do trigo. “A região tornou-se 
em poucas décadas um celeiro do mundo, 
com a contribuição e o sacrifício de muita 
gente”, lembra. Nos próximos anos, confor-
me o gestor, a empresa de pesquisa vai en-
frentar cenário mundial de consumidores 
mais exigentes, demandando alimentos, fi-
bras e produtos florestais mais baratos, po-
rém modernos e produzidos com sustenta-
bilidade econômica, social e ambiental. 

PRIORIDADES 
De acordo com Sebastião Barbosa, as prio-

ridades da pesquisa serão revisadas, mas sem 
deixar de dar atenção às vocações típicas da 
agricultura nacional. Como exemplo, cita o 
fortalecimento dos setores do leite e deriva-
dos, dos pescados, das frutas, das essências 
nativas e dos produtos florestais. No caso do 
Semiárido, pretende fortalecer a pesquisa 
agronômica, criando condições para a inser-
ção de tecnologias que garantam a sustenta-
bilidade da agropecuária da região. “A Embra-
pa desenvolve tecnologias para todos. Quero 
dedicar atenção a essa gente brava que traba-
lha ali, que precisa sobreviver e participar da 
economia do País”, enfatiza.

Defensor da extensão rural e de uma maior 
aproximação da Embrapa com o setor produ-
tivo, cita como possíveis parceiros a Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA 
Brasil) e a Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB), além de prefeituras, sindicatos, 
federações e outras organizações de peque-
nos, médios e grandes agricultores. Entende 
que todos os produtores se somam, mas os 
pequenos, principalmente os familiares, per-
dem competitividade no acesso a tecnologia, 
insumos e mercados. “Isso poderá ser supera-
do somente pelo associativismo”, diz. 

EMPrESA POSSUI 42 UNIdAdES dE PESqUISA E MAIS dE 9,6 MIl fUNCIONárIOS

SEBASTIÃO BARBOSA
Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
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Strengthening ties
Born in Minas gerais, new president intends to 
strengthen and expand Embrapa’s status as national 
reference in tropical research for the planet

The Brazilian Agricultural Research 
Corporation (Embrapa), with 42 decen-
tralized units, was one of the corporations 
responsible for Brazil’s status as food im-
porter to food exporter. This was an ob-
servation by the new president of the or-
gan, agronomic engineer and retired 
researcher Sebastião Barbosa, 74 years, 
who started his term in office in October 
2018. “Now, besides food and fiber, ex-
ports include knowledge, technology, 
products and services to other nations lo-
cated in the tropical zones”, he says. He re-
calls that the Country has the role to do its 
part in ensuring food safety on the planet. 
“we know our territory and we are proud 
of the efforts towards its conservation, us-
ing as few natural resources as possible 
for efficient agriculture, competitive and 
sustainable”, he emphasizes.

Son of landless farmers in the interi-
or of Minas Gerais and specialist in Ento-
mology (study that deals with insects), 
Barbosa’s mission consists in adminis-
trating the state research Corporation, 
where he has been working for 42 years, 
at times of budgetary and financial re-
strictions. He replaced researcher Mau-
rício Antônio Lopes, who had presided 
over the organ since 2012. A great por-

tion of the budget of almost R$ 4 billion 
is destined for the payroll.

Barbosa is in favor of other financial 
resources for the company, with resourc-
es from private companies and interna-
tional organs. “we need resources and we 
have a good grasp of the difficulties Brazil 
is going through”, he argues. A division of 
the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Food Supply (Mapa), Embrapa comprises 
42 research units and seven central units. 
Its total number of employees comes to 
9,632, of which, 2,434 are devoted to re-
search (74.69% of them with a Phd).

The new president equally acknowl-
edges the role of Embrapa in the devel-
opment of the Brazilian cerrado, through 
research works that made it possible to 
grow soybean in tropical climates, and 
more recently wheat. “In few decades, 
the region turned into the granary of the 
world, with the contribution and sacri-
fice of many people”, he recalls. Over the 
next years, according to the administrator, 
the research Corporation will face a glob-
al scenario of much more discerning con-
sumers, requiring cheaper food, fiber and 
forestry products, but modern and pro-
duced in a sustainable economic, social 
and environmental scenario.

PRIORITIES 
According to Sebastião Barbosa, all re-

search priorities are revised from time to time, 
but without overlooking our typical nation-
al agriculture. As an example, he cites the 
strengthening of such sectors as dairy prod-
ucts and derivatives, fish farms, fruit, native es-
sences and forestry products. In the case of the 
Semiarid, he intends to reinforce agronomic re-
search, creating conditions for the insertion of 
technologies that ensure agriculture’s sustain-
ability in the region. “Embrapa develops tech-
nologies for all farmers. I want to devote special 
attention to the brave people who work there, 
and who need to survive and be a part of the 
Country’s economy”, he stresses.

An advocate of rural extension and of 
bringing Embrapa closer to the productive 
sector, he cites as possible partners the Bra-
zilian Confederation of Agriculture and Live-
stock (CNA) and the Brazilian Cooperatives 
Organization (BCO) besides municipal ad-
ministrations, unions, federations and oth-
er organizations of small, medium and com-
mercial farmers. He understands that all 
producers benefit from one another, but the 
small ones, especially family farmers, lose 
competitiveness in their access to technol-
ogy, inputs and markets. “This can be over-
come only by associativism”, he says.

COMPANy hAS 42 rESEArCh ENTITIES ANd MOrE ThAN 9.6 ThOUSANd EMPlOyEES

President of the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa)

PROFILE
Sebastião Barbosa is the son of a landless farmer in the interior of Minas Gerais. He got a 
degree in Agronomy from the Federal University of Viçosa, in 1967, and is a specialist in 
Entomology (study that deals with insects). In 1976, he joined Embrapa, where he took part 
in programs of pest control and eradication. He also worked for 17 years in the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), in the Plant Protection Department, in 
Rome, Italy; in the Latin American office, in the Caribbean, in Santiago del Chile. During this 
period he was on a non-remunerated leave of absence. He also coordinated the international 
cooperation division at Embrapa and was head of Embrapa Cotton research center in 
Campina Grande, State of Paraíba, besides other activities in the state Corporation.
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FLOwERSApelo
visual
floricultura brasileira segue muito promissora, com vendas de r$ 7,9 bilhões 
em 2018, avanço de 9% em relação ao registrado no ano anterior

A beleza das flores e das plantas orna-
mentais produzidas no Brasil encanta cada 
vez mais os brasileiros. O setor encerrou o 
ano de 2018 com R$ 7,9 bilhões de vendas 
ao consumidor, 9% a mais do que o valor 
registrado no ano anterior, segundo levan-
tamento do Instituto Brasileiro de Floricul-
tura (Ibraflor). O consumo per capita atual 
é R$ 35,00. E a entidade prevê crescimento 
entre 8% e 10% em 2019. 

O presidente do Ibraflor, Kees Schoen-
maker, diz que a crise econômica e de de-
semprego afetou o setor, mas não além do 
que havia sido previsto no ano anterior. A es-
timativa era de que o aumento do valor co-
mercializado seria de 8%, o que estava sen-
do alcançado na média ao longo de 2018. 
Esse resultado não foi obtido em algumas re-
giões em virtude de problemas com o clima, 
como o excesso de chuvas no Sul do País.

O desempenho positivo pode ser atribu-
ído a dois fatores, segundo o Ibraflor. A im-
portação e a multiplicação de novas varie-
dades de cores e formatos diferentes e mais 
produtivas no Brasil diminuiu o custo para 
o produtor, que conseguiu baixar os preços 
no mercado. E aumentou a venda de flores 
e plantas ornamentais nos supermercados. 

O instituto ainda observa que o compor-
tamento do consumidor mudou. A classe A 
continua com o mesmo nível de vida, pois a 
crise não afeta – ou muito pouco – este gru-
po. A classe B ficou mais cautelosa, gastan-
do menos, ou não repete a compra toda 
semana. Enquanto isso, a C diminuiu as 

compras e opta pelos vasos menores. Já a 
d, que é mais afetada pela crise, só compra 
em datas especiais. 

As espécies de flores de corte mais culti-
vadas pelos produtores são rosas, crisânte-
mos, alstroemerias, lírios e lisianthus. Orquí-
deas, kalanchoe, crisântemos e anthurium 
são as mais plantadas em vasos. A rosa, por 
ser a mais consumida, é também a mais pro-
duzida. Nos últimos anos, cresceu a deman-
da pela alstroemeria, que agora se estabi-
lizou. O Estado de São Paulo é o principal 
produtor e consumidor de flores do Brasil. A 
cidade de Holambra, no interior paulista, res-
ponde por 45% do mercado de flores do País. 

Em relação ao mercado externo, o presi-
dente do Ibraflor relata que a importação de 
material básico (mudas, bulbos e sementes) 
para produção ficou muito cara, com o enfra-
quecimento da moeda nacional. Isso se re-
flete nos custos de produção. Mesmo quan-

do o câmbio fica valorizado, a exportação de 
produto final continua muito baixa. O setor 
exporta apenas mudas e bulbos. O envio de 
flores cortadas encerrou há uns seis anos, 
devido ao câmbio desfavorável e ao merca-
do interno aquecido. 

MUITA GENTE
O Brasil conta com cerca de 8 mil pro-

dutores de flores e plantas ornamentais. 
Cultivam mais de 350 espécies, com cer-
ca de três mil variedades, em área próxi-
ma de 15 mil hectares. O tamanho mé-
dio das propriedades é de 1,8 hectare. 
Isso torna o mercado de flores uma im-
portante engrenagem na economia do 
País, respondendo por 199.100 empre-
gos diretos, dos quais 78.700 (39,53%) na 
produção, 8.400 (4,22%) na distribuição, 
105.500 (53%) no varejo e 6.500 (3,25%) 
em outras atividades.

rOSA é A flOr MAIS PrOdUzIdA NO PAíS E A MAIS APrECIAdA PElOS BrASIlEIrOS
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The beauty of the flowers and orna-
mental plants produced in Brazil fasci-
nate Brazilians greatly. The sector came 
to year’s end  in 2018 with R$ 7.9 billion in 
sales to consumers, up 9% from the value 
registered in the previous year, according 
to a survey conducted by the Brazilian Flo-
riculture Institute (Ibraflor). Per capita con-
sumption is now R$ 35. The entity foresees 
a growth from 8% to 10% in 2019.

The president of Ibraflor, Kees Schoen-
maker, blames the economic downturn 
and unemployment on the sector’s prob-
lems, which remain within the limits fore-
cast in the previous year. It was estimat-
ed that sales would go up 8%, which was 
achieved throughout 2018, on average. This 
result was not achieved in some regions due 
to weather related problems, like excessive 
precipitation in the South of the Country.

The credit for the positive performance 
is attributed to two factors, according to 
Ibraflor officials. Imports and multiplication 
of new color and format varieties that are 
more productive in Brazil have reduced the 
production costs at farmer level, thus man-
aging to make market prices go down. The 
result included more flower and ornamen-
tal plant sales in supermarkets.

The institute equally observes that 
consumer behavior has changed. Class 
A is still leading the same lifestyle, as the 
crisis scarcely affected this class, or not 

at all. Class B remained more cautious, 
spending less, nor does it repeat the pur-
chase every week. In the meantime, class  
C reduced its purchases and now opts for 
smaller vases. Finally, class d, the hardest 
hit by the crisis, only purchases flowers on 
special occasions.

The most cultivated cut flower spe-
cies are rose, chrysanthemum, alstrome-
ria, lily and lisianthus. Orchid, kalanchoe, 
chrysanthemum  and anthurium are the 
most planted in vases. The rose, as it is the 
most consumed, is also the most cultivat-
ed. Over the past years, demand for alstro-
merias soared considerably, but has now 
reached a stable position. The State of São 
Paulo is the main producer and consumer 
of flowers in Brazil. The city of Holambra, in 
the interior of the State, accounts for 45% 
of the flower market in the Country.

with regard to the foreign market, the 
president of Ibraflor reports that the im-
portation of basic material (seedlings, 
bulbs and seeds) has become too expen-
sive, with the devaluation of the national 
currency. This reflects on production costs. 
Even when the exchange rate becomes fa-
vorable, exports of the finished product 
continue low. The sector exports only seed-
lings and bulbs. The shipment of cut flow-
ers came to an end some six years ago, due 
to the unfavorable exchange rate and the 
heated up domestic market.

MANy PEOPLE
Brazil has some 8 thousand flower and or-

namental plants growing farmers. They cul-
tivate upwards of 350 species, with about 3 
thousand varieties, in an area close to 15 thou-
sand hectares.  The average size of the farms is 
1.8 hectares. This transforms the flower mar-
ket into a relevant gear in the national econ-
omy, accounting for 199,100 direct jobs, of 
which, 78,700 (39.53%) in production, 8,400 
(4.22%) in distribution, 105,500 (53%) at retail 
and 6,500 (3.25%) in other activities.

visual appeal
Brazilian flower farming business continues promising, with 
sales of r$ 7.9 billion in 2018, up 9% from the previous year

rOSES ArE ThE MOST 
PrOdUCEd flOWErS, 
ANd ArE AlSO ThE 
MOST APPrECIATEd By  
BrAzIlIAN PEOPlE

CrESCENTE • rising

fAturAmento e CresCimento (níVel 
de Consumidor) do setor de flores e 
plAntAs ornAmentAis no BrAsil

Ano faturamento Crescimento
2012 r$ 4,8 bi 16%
2013 r$ 5,2 bi 12%
2014 r$ 5,7 bi 10,4%
2015 r$ 6,2 bi 8%
2016 r$ 6,7 bi 8%
2017 r$ 7,3 bi 9% 
2018 r$ 7,9 bi 9%
fonte: ibraflor.
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FRUITApostando
alto
Setor organiza-se para colher mais frutas e de melhor qualidade nos 
próximos anos, ampliando o acesso a novas tecnologias de produção

A fruticultura brasileira rendeu bons fru-
tos em 2018, beneficiada pelo clima na maio-
ria das regiões produtoras. O volume total 
deve superar o do ano anterior em 2%, con-
forme a Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA Brasil). Isso mesmo com a 
previsão de queda de 30% na safra 2018/19 da 
laranja, a fruta mais produzida. Os pomares do 
Estado de São Paulo e de regiões de Minas Ge-
rais foram afetados pela seca no primeiro se-
mestre do ano e pelo avanço do greening. 

A CNA Brasil destaca que trabalha para 
possibilitar que mais fruticultores tenham 
acesso a novas tecnologias de produção e 
variedades adaptadas à realidade das di-
versas áreas de cultivo espalhadas pelo 
País. A expectativa é de que a fruticultu-
ra oferte mais e melhores frutos em 2019, 
além de se consolidar como grande gera-
dora de empregos e de renda, sobretudo 
nas regiões mais pobres.

A expectativa de clima favorável e o 
crescimento significativo de produtores 
que investem em novas tecnologias de 
produção e variedades adaptadas são os 
fatores que devem contribuir para os re-
sultados positivos esperados para 2019. A 
melhoria da qualidade das frutas deve ser 

a marca do ano, ressalta a entidade.
O valor da produção de 23 frutíferas, 

três de lavouras temporárias (abacaxi, 
melancia e melão) e 20 de permanentes, 
totalizou R$ 38,9 bilhões em 2017, com 
alta de 4,6%, conforme a pesquisa da Pro-
dução Agrícola Municipal (PAM), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O maior produtor de frutas é São 
Paulo, com o valor de R$ 10,6 bilhões, se-
guido pelo Pará, com R$ 6,8 bilhões. A as-
censão do Pará ao posto de segundo co-
locado deu-se pela inclusão do açaí na 
pesquisa, além de outros fatores. 

EMBARCADAS 
A exportação brasileira de frutas frescas 

e secas foi de 638,3 mil toneladas e de US$ 

593,5 milhões, no acumulado de janeiro a 
outubro de 2018, de acordo com o sistema 
Agrostat, do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa). Em relação ao 
mesmo período do ano anterior, o volume 
recuou 1,39%, e o valor, 1,7%. 

As frutas mais exportadas foram 
manga, melão, limão, frutas preparadas 
ou conservadas, maçã e uva. A previsão 
era de que o volume fosse 10% superior 
ao embarque de 861,5 mil toneladas rea-
lizado em 2017, considerando que os en-
vios maiores ocorrem no último trimes-
tre do ano. Neste ano, o Brasil começou 
a exportar manga para Coreia do Sul e 
África do Sul. A União Europeia importou 
61% das frutas exportadas no primeiro 
semestre de 2018. 

PrOdUÇãO dE 23 frUTAS SOMOU r$ 38,9 BIlhõES EM 2017, COM AlTA dE 4,6% 

UM PLANO 
A CNA destaca que atuou diretamente na elaboração do Plano Nacional de desenvolvimento da Fruticultura (PNdF) em 2018. Ele 

objetiva melhorar a qualidade e aumentar a produção, o consumo interno e as exportações de frutas. As metas de longo prazo do 
PNdF, com data fixada até 2028, incluem participar com R$ 60 bilhões no mercado mundial de alimentos, aumentar o consumo do-
méstico de frutas para 70 quilos por pessoa ao ano e atingir uS$ 2 bilhões de exportação de frutas frescas e derivados. 

Também desenvolveu o Agri Trace Rastreabildiade Vegetal, plataforma digital que ajudará os produtores de frutas e hortali-
ças a atenderem às novas exigências normativas. A projeção é de exportar mais de uS$ 1 bilhão de frutas em 2019, representando 
acréscimo de 8%. Para isso, espera-se a consolidação dos mercados abertos em 2018 e a tão esperada abertura do mercado chi-
nês para o melão brasileiro.

MErCAdO ExTErNO • external market
exportAções e importAções BrAsileirAs de frutAs, Com nozes e CAstAnhAs

 Exportação Importação
 valor (US$ fob) volume (kg) valor (US$ fob) volume (kg)

2015 746.487.694 729.185.637 718.036.387 519.584.805

2016 734.616.603 712.247.183 736.208.688 566.037.197

2017 946.792.837 878.400.805 723.908.490 494.906.396

2018 975.424.745 877.506.439 701.107.919 479.853.123
fonte: Agrostat/mapa.
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Brazil’s fruit farming business yielded 
good results in 2018, taking advantage of the 
good weather conditions in most producing 
regions. The total volume should outstrip the 
volume of the previous year by 2%, accord-
ing to the Brazilian Confederation of Agricul-
ture and Livestock (CNA). And this in spite of 
the forecast of a 30-percent reduction in the 
2018/19 orange crop, the most produced 
fruit. The orchards in the State of São Paulo 
and in some regions in Minas Gerais were af-
fected by the prolonged drought in the first 
half of the year and greening outbreaks. 

CNA officials refer do their efforts in mak-
ing it possible for more fruit farmers to have 
access to new production technologies and 
varieties adapted to the realities of the dif-
ferent fruit cultivating regions across Brazil. 
The expectation is for fruit farming to sup-
ply more and better quality fruit in 2019, 
besides consolidating its status as job and 
income generator, especially in the poor re-
gions in the Country.

The expectation of favorable weath-
er conditions and the ever-increasing num-
ber of farmers who invest in new technolo-
gies and adapted varieties are factors likely to 
contribute towards the much expected pos-
itive results for 2019. Fruit quality enhance-
ment is supposed to be the relevant innova-
tion of the year, say entity officials. 

The value of the production of 23 fruit 
species, three of them seasonal crops (pine-
apple, watermelon and melon) and 20 per-
manent fruit crops, totaled R$ 38.9 billion in 
2017, up 4.6%, according to a survey by Mu-
nicipal Agricultural Production (MAP), of the 
Brazilian Institute of Geography and Statis-
tics (IBGE). The leading fruit producer was 
São Paulo, with a total value of R$ 10.6 bil-
lion, followed by Pará, with R$ 6.8 billion. 

Big bet
Sector is getting organized to harvest more fruit 
of better quality over the coming years, expanding 
access to new production technologies

A PLAN
CNA officials say they have direct-

ly worked on the National Plan for the de-
velopment of Fruit Farming (PNdF, in the 
Portuguese acronym) in 2018. This plan is 
aimed at enhancing the quality of the fruit 
whilst increasing production, domestic con-
sumption and fruit exports. The targets for 
the long run set by the PNdF, with the expir-
ing date set for 2028, include a share of R$ 60 
billion in the global food market, expand do-
mestic consumption of fruit to 70 kilograms 
per person a year and reach uS$ 2 billion in 
fresh fruit and fruit derivative exports.

The CNA also developed the Agri Vegeta-
ble Traceability program, a digital platform 
that aims to assist fruit and vegetable pro-
ducers in their attempts to comply with nor-
mative requirements. The projection is for 
exports of more than uS$ 1 billion in 2019, 
representing an increase of 8%. To this end, 
a consolidation of the markets conquered 
in 2018 is expected, without overlooking the 
long expected conquest of the Chinese mar-
ket for Brazilian melons. 

PrOdUCTION Of 23 dIffErENT frUIT SPECIES 
AddEd UP TO r$ 38.9 BIllION IN 2017, UP 4.6%

POMArES • orchards
produção BrAsileirA de frutAs

PrOdUTOS
 Produção (t)

 2016 2017

laranja 17.262.314 17.459.908
Banana   6.735.260 6.675.100
melancia   2.090.432 2.314.700
uva      985.074 1.912.034
Açaí   1.092.205 1.334.517
maçã  1.049.251 1.300.943
limão   1.270.246 1.292.798
mamão   1.424.677 1.057.101
tangerina   1.012.767 965.354
melão     596.430 540.229
maracujá    704.253 554.598
Abacate 196.422 213.041
goiaba 415.181 460.515
pêssego 191.900 248.583
Caqui 161.052 180.800
figo 26.910 25.883
pera 14.915 22.108
marmelo 741 491
ToTal 35.230.030 36.558.703

AvUlSAS (mil frutos) 
Coco-da-baía  1.766.866 1.561.961
Abacaxi 1.796.820 1.502.598
fonte: iBge, pAm 2017, últimos números consolidados.

Pará climbed to the second position be-
cause the Açaí fruit was included in the sur-
vey, besides other factors. 

SHIPMENTS 
Brazilian fresh and dried fruit exports to-

taled 638.3 thousand tons and brought in 
revenue of US$ 593.5 million, from January 
to October 2018,  according to the Agrostat 
system, of the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa). With regard 
to the same period in the previous year, the 
volume receded 1.39% and revenue, 1.7%.

The most exported fruit were mango, 
melon, lemon, pre-prepared or preserved 
fruit, apple and grape. The expectation was 
for a volume 10% higher compared to the 
shipments of 861.5 thousand tons in 2017, 
considering that the biggest shipments 
take place in the last quarter of the year. 
This year, Brazil started to export mango to 
South Korea and South Africa. The Europe-
an Union imported 61% of all fruit exported 
in the first half of 2018.
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BEEF CATTLE
Para acertar
o passo
Mesmo com bons resultados na exportação, pecuária brasileira 
valorizou abaixo da inflação em ciclo que culminou com abate de fêmeas

depois de ter iniciado de forma pro-
missora, por ser ano de Copa do Mundo 
de futebol e de eleições, e com grande ex-
pectativa de reação vigorosa da econo-
mia, o ano de 2018 chegou ao fim com 
valorização abaixo da inflação para a pe-
cuária de corte. Mas 2019 começou com 
expectativa de melhores preços, pela re-
dução da oferta, e, agora sim, de fortaleci-
mento econômico, com reformas que re-
duzam os riscos das contas do País.

A bovinocultura sentiu os reflexos da 
crise econômica dos últimos anos e a len-
ta recuperação do poder de compra e do 
consumo em 2018. A retomada do merca-
do interno não alcançou os níveis espera-
dos, enquanto no campo a maior oferta 
de fêmeas para o abate, pela virada do ci-
clo pecuário, ajudou os frigoríficos a redu-
zirem os preços do boi gordo. O Brasil man-
tém o maior rebanho comercial do mundo, 
com 232 milhões de cabeças.

No segundo semestre, conforme a Co-
missão de Bovinocultura de Corte da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA Brasil), a exportação aquecida e a re-
dução do ciclo de animais confinados, pelo 

alto custo operacional e pelas baixas mar-
gens de lucro, restringiram a oferta de bois 
gordos, o que ajudou a valorizar a arroba no 
mercado interno. Após agosto, com relações 
de troca favoráveis, a maior oferta de ani-
mais confinados, abatidos de outubro a no-
vembro, levou à queda do valor da arroba.

Na média de 2018, segundo a CNA Bra-
sil, a arroba do boi gordo valorizou 4% so-
bre os registros de 2017, mas ainda assim 
abaixo da inflação – Índice Geral de Preços 
– disponibilidade Interna (IGP-dI). dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) indicam que de janeiro a setem-
bro o Brasil abateu 23,7 milhões de cabe-
ças bovinas, 4,2% a mais em comparação 
a 2017. “A participação de vacas e novilhas 
subiu para 43,1%, indicando desinvesti-
mento na cria e provável redução da dispo-
nibilidade de gado nos próximos anos”, ex-
plica Hyberville Neto, da Scot Consultoria. 

Confirmada a tendência, e a recupera-
ção da economia, tende a ocorrer valoriza-
ção nos preços do boi gordo em 2019. “A 
pressão de baixa na safra e após é maior 
em anos de descarte de fêmeas, como em 
2018. O contrário ocorre em período de 

menor oferta, como deve ser 2019”, frisa.
do ponto de vista do recriador e do in-

vernista, comprar bezerros no curto prazo 
pode se tornar negócio interessante, pois 
a tendência é de negociar o boi terminado 
em período de alta das cotações. “A arro-
ba comprada agora tende a se valorizar no 
sistema”, completa Hyberville Neto. “Mas é 
preciso ficar de olho na relação de troca”.

CARNE
O aumento do abate destinou maior 

volume de carne ao mercado brasileiro 
em 2018. Considerando valores nominais, 
sem retirar o efeito da inflação, os preços 
subiram, o que daria a impressão de me-
lhora no mercado. Em valores reais, po-
rém, o cenário foi outro. “Em média, os 
preços caíram 3,2% em relação a 2017”, 
assegura Hyberville Neto, da Scot Con-
sultoria. Mesmo com leve melhora da si-
tuação econômica brasileira, o aumento 
da produção impediu reação maior dos 
preços, impondo pressão de baixa da 
carne no atacado na maior parte do ano. 
“O mercado externo trouxe algum alívio 
para a indústria”, diz.

O ANO dE 2019 POdE TEr rESUlTAdO MAIS PrOMISSOr, PElA rEdUÇãO dA OfErTA

TIPO EXPORTAÇÃO
A exportação de carne bovina bateu recordes seguidos em 2018. Os bons desempenhos em função especialmente do câmbio ao lon-

go do segundo semestre fizeram com que as exportações de carne bovina tivessem o melhor desempenho da história. Foram embarcadas 
1,64 milhão de toneladas, 11% a mais do que o registrado em 2017, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes 
(Abiec). O recorde consolida a posição do País como principal exportador mundial, porque se trata do maior volume já exportado entre to-
dos os países exportadores. Em receita, o valor alcançou uS$ 6,57 bilhões, com crescimento de 7,9% frente ao resultado de 2017.

O recorde nas exportações demonstra o reconhecimento em relação à qualidade da carne brasileira nos mercados doméstico e inter-
nacional. “Os bons resultados decorrem de um trabalho de melhoria em todas as etapas do processo produtivo, que permite cumprir as 
mais exigentes regras internacionais com carne de qualidade e competitiva”, ressalta o presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli. 
Em volume, Hong Kong foi o principal destino: respondeu por 24% do total embarcado pelo Brasil, somando quase 395 mil toneladas. Já a 
China foi o maior comprador considerando-se o faturamento, que representou 22,63% do total, com uS$1,49 bilhão.
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After a promising start, as it was a Fifa 
world Cup year and a year of elections, 
with great expectations for a vigorous re-
covery of the economy, 2018 came to a 
close with beef prices remaining below in-
flation rates. But 2019 started with expecta-
tions for better prices, due to shrinking of-
fer, and, now with an economic recovery in 
sight, with reforms that reduce the risks of 
the Country’s monetary obligations.

Beef cattle farming incorporated the re-
flections of the economic downturn of the 
past years and the slow recovery of the pur-
chasing power and consumption in 2018. 
The resumption of the domestic market 
did not reach the desired levels, while at 
field level female cattle slaughter was on 
a rising trend, demonstrating a real rever-
sal of the cattle farming cycle and, in the 
meantime, the meat packing companies 
reduced the prices of fattened cattle. Brazil 
is home to the biggest commercial herd in 

the world, with 232 million head.
In the second half of the year, according 

to the Beef Cattle Committee of the Brazilian 
Confederation of Agriculture and Livestock 
(CNA), exports on the rise and a reduction of 
the cycle of confined animals, due to high op-
erational costs and low profit margins, have 
restricted offers of finished cattle, a fact that 
made an arroba fetch better prices in the do-
mestic market. After August, with favorable 
exchange relations, bigger offer of confined 
animals, slaughtered from October to No-
vember, resulted in smaller prices per arroba.

In 2018, on average, according to CNA 
sources, an arroba of finished cattle was up 
4% from 2017, but still below inflation – Gen-
eral Price Index – domestic Availability (IGP-
dI). data released by the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE) indicate that 
from January to September,  Brazil slaugh-
tered 23.7 million head of cattle, up 4.2% from 
2017. “The share of cows and heifers soared 

43.1%, suggesting lack of investments in off-
spring and possible reduction in the number 
of cattle over the next years”, explains Hyber-
ville Neto, from Scot Consultancy.

Should the trend confirm, and the recov-
ery of the economy, there are chances for fin-
ished animals to fetch better prices in 2019. 
“The downtrend during the season and af-
ter it is more severe in years when female cat-
tle are slaughtered, like in 2018. The contrary 
happens in periods of reduced offer, which is 
likely to be the case in 2019”, he stresses.

From the point of view of the cat-
tle raiser or livestock confinement own-
er, buying heifers in the short run could 
become a profitable business, once the 
trend is for trading finished cattle when 
prices are high. “An arroba purchased at 
this moment tends to achieve a higher 
value in the system”, adds Hyberville Neto. 
“However, there is need for a close watch 
on the exchange relation”.

Taking the right step
Although deriving good results from exports, Brazilian cattle farming did not 
keep pace with inflation in a cycle that ended up with female cattle slaughter

yEAr 2019 MAy hAvE IN STOrE BETTEr rESUlTS dUE TO ShrINkINg OffEr

EXPORT TyPE
Beef exports hit record high throughout 2018. The good performance mainly due to the 

exchange rate in the second half of the year resulted into the best performance of meat ex-
ports on record. Shipments amounted to 1.64 million tons, up 11% from 2017, according to 
the Association of Brazilian Beef Exporters (Abiec). The record consolidates the Country’s po-
sition as main global exporter, as this is the biggest volume ever exported by any beef export-
ing country. In revenue, the value reached uS$ 6.57 billion, up 7.9% from the result in 2017.

The export record attests to the recognition regarding the quality of Brazilian beef in the do-
mestic and international market. “The good results stem from improvements to all stages of the 
productive process, which makes it possible to comply with the most discerning international 
regulations with beef of excellent quality at competitive prices”, says the president of the Abiec, 
Antônio Jorge Camardelli.

In volume, Hong Kong was the main destination, representing 24% of the total shipped 
abroad by Brazil, totaling almost 395 thousand tons. On the other hand, China was the main 
destination if revenue is considered, representing 22.63% of the total, with uS$1.49 billion. 
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PrOTEíNA PArA O MUNdO • protein for the world
exportAções BrAsileirAs de CArne BoVinA

Países + UE
 fOB (US$) fOB (US$) var. US$ Toneladas Toneladas variação T.

 jan/dez 2017 jan/dez 2018  –  jan/dez 2017  jan/dez 2018 –

totAl 6.092.301.426,00 6.572.236.411,00 7,88% 1.478.994,11 1.643.025,46 11,09%
hong Kong 1.356.635.235,00 1.437.396.061,00 5,95% 356.199,54 394.856,02 10,85%
China 929.203.960,00 1.487.115.300,00 60,04% 211.363,26 322.414,98 52,54%
egito 528.868.398,00 526.164.800,00 -0,51% 153.660,87 180.811,70 17,67%
união europeia 709.426.511,00 728.163.619,00 2,64% 108.757,66 118.317,42 8,79%
Chile 281.246.741,00 467.836.658,00 66,34% 64.687,76 114.959,45 77,71%
irã 559.718.112,00 328.220.597,00 -41,36% 133.192,61 84.044,87 -36,90%
Arábia saudita 168.321.281,00 156.248.497,00 -7,17% 42.217,36 42.547,65 0,78%
emirados árabes unidos 95.371.272,00 143.047.152,00 49,99% 22.319,10 36.820,78 64,97%
estados unidos 292.028.059,00 266.306.750,00 -8,81% 38.805,99 32.404,42 -16,50%
filipinas 29.891.165,00 86.856.019,00 190,57% 9.744,77 27.264,38 179,78%
outros 1.141.590.692,00 944.880.958,00 -17,23% 338.045,19 288.583,78 -14,63%
fonte: Abiec, janeiro de 2019.

MEAT
Rising slaughter rates destined more meat 

to the Brazilian market in 2018. Considering 
nominal values, without bypassing the infla-
tion effect, prices went up, which could give 
an impression of an improvement in the mar-
ket. In real values, however, the scenario was 
quite different. “On average, prices dropped 
3.2% from 2017”, says Hyberville Neto, from 
Scot Consultancy. Even with a slight improve-
ment of the Brazilian economic picture, high-
er production prevented prices from react-
ing, pressing down wholesale prices during 
most of the year. “The foreign market brought 
some relief to the industry”, he comments.



DAIRy CATTLE
No ponto para
reaquecer
Oferta de leite volta a mostrar sinais de recuperação, com maior 
produtividade, mas ainda não há a mesma perspectiva no consumo

O leite começa a reaquecer no campo, 
com maior produção, vinculada em espe-
cial à produtividade por animal, depois de 
ter havido recuo em período mais recen-
te. O mesmo ainda não ocorre em nível de 
consumo, onde também houve retração, 
com a crise econômica, mas persistem dú-
vidas quanto a uma reação próxima que 
possa corresponder ao crescimento previs-
to na oferta. Em vista disso, continua o em-
penho no setor para que possam ser ala-
vancadas as exportações, ainda pequenas, 
num comércio onde preponderam os in-
gressos de produto estrangeiro.

A produção total de leite no País caiu em 
2016 e em menor escala em 2017, mas a 
aquisição de produto inspecionado já voltou 
a crescer neste ano, depois de dois períodos 
consecutivos de queda. O incremento foi 
na ordem de 5%. desta forma, como obser-
vou análise de conjuntura da Embrapa Gado 
de Leite feita em outubro de 2018, a oferta 
de leite informal recuou quase 13%, fican-
do em 27% do total produzido no País. Cha-
mou atenção para a redução do número de 
vacas ordenhadas (13,3%) e para o aumen-
to da produtividade média por vaca (14,7%).

A produtividade de leite atingiu quase 2 
mil litros/vaca/ano na média nacional. Nes-
te quesito, destaca-se a região Sul, com mé-
dia de 3.285 litros/vaca em 2017 e a liderança 
do Estado de Santa Catarina, seguido de Rio 
Grande do Sul e Paraná, que são os respecti-
vos quinto, segundo e terceiro maiores pro-
dutores nacionais. Minas Gerais está à frente 
na produção total, com 8,9 milhões de litros 
no referido ano. destaca-se também o valor 
da produção pecuária de leite, que ocupou 

o sexto lugar entre os produtos agropecuá-
rios brasileiros em 2017, com R$ 29,9 bilhões 
(alta de 9,46% sobre o ano anterior).

A relação de troca entre o preço do leite 
e o de insumos esteve mais favorável ao pro-
dutor de leite na maior parte de 2017, de 
acordo com avaliação do mercado de lei-
te deste ano feita por analistas da Embra-
pa Gado de Leite, em circular técnica de 
setembro de 2018. Apontaram quedas de 
preços médios, mas também dos custos 
de produção no ano anterior. Já nota con-
juntural da instituição, de outubro de 2018, 
sobre o ano corrente, indicava aumento do 
custo de produção, ao lado de redução de 
valores reais pagos aos produtores.

O mesmo foi verificado pelo Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea), da universidade de São Paulo 
(uSP), em boletim de novembro de 2018. A 
analista Natália Grigol observava queda de 
preços após acréscimo ocorrido com desa-
bastecimento na greve dos caminhoneiros, 
uma vez que já vinha ocorrendo aumento 
de oferta, em descompasso com a deman-
da. Evidenciava ainda que “a atual estagna-
ção econômica e a consequente redução do 
poder de compra do consumidor limitam as 
aquisições dos derivados de leite”.

Impactos da retração do consumo e da 
paralisação dos transportadores, com per-
das de produção, ainda estão presentes no 
balanço de 2018 feito pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA Brasil) 
em dezembro, além de fazer referência à ele-
vação do custo de produção, em especial no 
concentrado, na energia e no combustível. 
Mesmo assim, ainda apresentava estimati-

va de crescimento moderado na produção, 
na ordem de 1,5%. Já para 2019, a entidade 
projetava possibilidade de avanço de 3% a 
3,5%, com “cenário de margens menos limi-
tado”. Já sobre o consumo de lácteos, consi-
derava que “ele pode não avançar diante da 
baixa perspectiva de recuperação da econo-
mia, apesar da mudança de governo”.

IMPORTADOR OU EXPORTADOR
A Confederação da Agricultura e Pecu-

ária do Brasil (CNA Brasil) reforçou o pro-
pósito de melhorar as condições de mer-
cado, com a intensificação de ações para 
alavancar as exportações lácteas, onde 
em 2018 já promoveu missão empresarial 
à China, com intuito de prospectar opor-
tunidades de negócios. O déficit da ba-
lança comercial continua no setor: embo-
ra houvesse decréscimo nas importações 
em 2018 (17% até outubro, com 124 mil to-
neladas), as exportações baixaram mais 
(43%, ficando em 18 mil toneladas). 

A preocupação está presente também 
na área da pesquisa. Equipe da Platafor-
ma de Inteligência Intelactus, da Embrapa 
Gado de Leite, em novembro de 2018, reite-
rou que uma expansão mais robusta do se-
tor depende de buscar a demanda externa. 
Destacou a relevância da parceria Viva Lác-
teos, da indústria com a Agência de Promo-
ção de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil), do governo, e das ações no “custo 
Brasil” e na diplomacia para transformar o 
País de importador em exportador líquido 
de lácteos, “pois o nosso enorme potencial 
produtivo não pode ficar atrelado ao avan-
ço da demanda interna”.

PrOdUÇãO INSPECIONAdA APrESENTOU CrESCIMENTO dE 5% AO lONgO dE 2017
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Milk is beginning to react at field level, 
with higher production, especially linked 
to productivity per animal, after reductions 
in recent periods. The same is not yet hap-
pening at consumer level, where consump-
tion was also negatively affected due to the 
economic crisis, and doubts persist as to a 
reaction in line with the growth estimated 
at the supply side. In light of this, the sec-
tor continues in its endeavor to leverage 

exports, still insignificant, in a trade where 
foreign products predominate. 

The total volume of milk produced in the 
Country dropped in 2016 and, on a smaller 
scale, the acquisition of inspected milk has 
already started soaring this year, after two 
consecutive periods of smaller production. 
The increase reached about 5%. Therefore, 
according to Embrapa dairy Cattle’s structur-
al analysis, conducted in October 2018, infor-

mal milk supplies receded almost 13%, re-
maining at 27% of the total produced in the 
Country. Of note was the reduction in the 
number of milking cows (13.3%) and a higher 
average productivity per cow (14.7%).

Milk productivity reached almost 2 thou-
sand liters/cow/year, national average. with-
in this context, the highlight is the South Re-
gion, with an average of 3,285 liters per cow in 
2017 and the leadership of the State of Santa 

Catarina, followed by Rio Grande do Sul and 
Paraná, which, respectively occupy the fifth, 
second and third positions as leading nation-
al producers. Minas Gerais occupies the first 
position in total production, with 8.9 million 
liters in the year in question. what is also of 
note is the value of the dairy cattle business, 
occupying the sixth position among all Brazil-
ian agricultural products in 2017, with R$ 29.9 
billion (up 9.46% from the previous year).

The relation between the price of milk 
and inputs was rather favorable to the dairy 
farmers during most of the year 2017, ac-
cording to the milk market report that came 
out in September 2018. The report showed 
lower average prices, but this equally holds 
true for the production costs in the previous 
year. On the other hand, the structural de-
partment of the institution, in October 2018, 
in the year in question, indicated an increase 
in production costs, along with a reduction 
in the real values paid to the producers. 

The same situation was detected by the 

On the point of 
heating up
Milk supply is on a recovery trend, with higher productivity, 
but perspectives for consumption have shown little reaction

INSPECTEd PrOdUCTION 
SOArEd 5% OvEr 2017

Center for Applied Studies on Advanced 
Economics (Cepea), of the university of 
São Paulo (uSP), in a newsletter in Novem-
ber 2018. Analyst Natália Grigol observed 
declining prices after the higher prices that 
stemmed from the supply problems during 
the truckers’ strike, as supplies were on a ris-
ing trend, out of step with demand. It also 
became clear that the “present economic 
stagnation and the consequent reduction in 
people’s purchasing power set limits to the 
acquisition of dairy products”.

Impacts stemming from reduced con-
sumption and from the truckers’ strike, 
with production losses, are still present 
in the 2018 figures released by the Brazil-
ian Confederation of Agriculture and Live-
stock (CNA) in december, besides refer-
ring to soaring production costs, especially 
in concentrate dairy products, energy and 
fuel. Even so, it still suggested moderate in-
creases in production, something like 1.5%. 
For 2019, the entity projected chances for a 

growth rate ranging from 3% to 3.5%, with 
a “scenario of less limited margins”. As to the 
consumption of dairy products, the entity 
had it that “it might not make any progress in 
light of the negligible recovery of the econo-
my, despite the change of the government”.

IMPORTER OR EXPORTER 
The Brazilian Confederation of Agricul-

ture and Livestock (CNA) reinforce its inten-
tion to improve market conditions, with 
the intensification of initiatives intend-
ed to leverage exports of dairy products, 
where in 2018 it promoted a delegation 
that visited China, with the aim to pros-
pect business opportunities. The shortfall 
in the balance of trade is still the case in the 
sector: though imports decreased in 2018 
(17% until October, with 124 thousand 
tons), exports dropped even further (43%, 
remaining at 18 thousand tons). 

There is also concern in the research area. 
A Team from the Intellectus Intelligence Plat-
form, a division of Embrapa Dairy Cattle, in 
November 2018, reiterated that a more ro-
bust expansion of the sector depends on 
help from abroad. They highlighted the im-
portance of the partnership  “Viva Lácteos” 
of the industry with the Brazilian Trade and 
Investments Promotion Agency (Apex-Bra-
sil), of the government, and on the actions 
of the “Brazil Cost”, and on diplomacy to 
transform the Country from importer to an 
exporter of net dairy products, seeing that 
our productive potential should not remain 
chained to progress in domestic demand”.
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AS MUdANÇAS NA OrdENhA
• milking changes

produção de leite no BrAsil

ANO Mil litros
2015 34.609.160
2016 33.656.160
2017 33.490.812
fonte: iBge/pAm, com embrapa gado de leite.

leite industrializado sob inspeção
2016 23.137.919
2017 24.297.155
2017* 6.268.411
2018* 6.285.761
fonte: iBge/pesquisa trimestral. * 3o trimestre.



vEGETABLESChoveu na
horta
Produção na horticultura brasileira mostra evolução em várias culturas na 
última década, mesmo tendo área mais restrita, como se estima para 2019

As hortaliças cresceram bem nos últimos 
anos no Brasil. Números preliminares do Cen-
so Agropecuário do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e  Estatística (IBGE), de 2017, divulga-
dos em 2018, comparados com o do censo 
anterior, de 2006, mostram evolução signifi-
cativa de vários culturas do setor. Embora os 
dados ainda não ofereçam comparativo de 
áreas, relações feitas neste aspecto identifi-
cam crescimento menor e, por consequência, 
produtividade maior. Já o consumo ainda não 
corresponde às expectativas e está na depen-
dência de aumento do poder aquisitivo.

O censo de 2017 apontou 57 produtos es-
pecíficos da horta, além de outros não iden-
tificados e sementes, chegando a produção 
total de 12,7 milhões de toneladas. Na com-
paração com 2006, salienta-se  expressivo au-
mento nos volumes de milho verde (1.728%), 
couve (267%) e brócolis (197%). Se forem in-
cluídos itens ainda classificados neste setor 
pela Embrapa Hortaliças, como batata ingle-
sa, tomate rasteiro (industrial), cebola, alho, 
melancia e melão, a quantidade produzida 
sobe a 19,8 milhões de toneladas. Melão e to-
mate rasteiro cresceram 295% e 215%.

A batata inglesa, uma das mais signi-
ficativas do setor, apresentou incremen-
to produtivo de 114% entre os dois censos. 
Ainda não há informação sobre a área culti-
vada neste levantamento de 2017, mas con-
siderando o espaço de cultivo do produto 
apurado pelo mesmo instituto na Pesqui-
sa Agrícola Municipal (PAM) deste ano (118 
mil hectares) e comparado com o do censo 
de 2006 (quando atingiu 72.958 hectares), 
o índice fica em 62%. A produção, portanto, 

SETOr MIrA O CONSUMO COM ExPECTATIvA dE AUMENTO NO POdEr dE COMPrA

cresceu mais e, inclusive pela pesquisa anu-
al, estaria ainda mais alta.

Em 2018, de acordo com dados coleta-
dos junto aos maiores centros produtores 
pela Equipe Hortifruti do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
queiroz (Esalq), vinculada à universidade 
de São Paulo (uSP), teria ocorrido redução 
na área da batata inglesa. Para 2019, tam-
bém poderia haver leve declínio no plantio, 
o que aliás ocorreria também em tomate e 
cebola. “Na batata e no tomate, a rentabili-
dade não foi boa o suficiente em 2018 para 
elevar os investimentos no ano seguinte”, 

observaram os seus analistas.
Situação semelhante ocorre na cebola, 

conforme a mesma fonte, pois “os preços do 
segundo semestre de 2018 ficaram abaixo do 
custo de produção, o que deve reduzir a área 
em 2019”. Além disso, na cenoura e na alface, 
também pesquisadas pelo centro de estudos, 
“depois de recuo nas suas áreas em 2018, a 
aposta inicial é de que se mantenham no pró-
ximo ano”. O mesmo deve ocorrer no melão, 
enquanto a melancia iria “recuar novamente 
no Tocantins e na safrinha paulista”. Aliás, este 
produto, também enquadrado como fruta, 
é um dos raros que apresenta recuo (7%), na 
comparação dos dois censos do IBGE.

IMPACTO NO vALOR AGREGADO
A equipe do Cepea verifica estabilidade no consumo do setor, mas observa que “foi mais 

favorável em 2018 para produtos de maior valor agregado, como melão “de marca”, toma-
te “especialidades”, hortaliças mini e baby, e minimamente processadas, que nos anos de 
maior recessão econômica (2015-2017) foram mais impactados pela queda do poder de 
compra do consumidor”. Para 2019, a princípio, não previa maiores alterações na deman-
da, dependendo das condições econômicas para retomada do poder aquisitivo.

A questão está presente no setor, que busca incentivar o consumo. Em junho de 
2018, no evento Hortitec, em Holambra, São Paulo, a Associação Brasileira do Comér-
cio de Sementes e Mudas (Abcsem) lançou a campanha “Alimentação + Salada”, para 
promover maior conscientização da população sobre a importância da ingestão diá-
ria de hortaliças na sua saúde. Conforme a argumentação apresentada, os brasileiros 
consomem apenas um terço do mínimo indicado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que é de 400 gramas desses produtos por dia.

 Além disso, o objetivo sempre enfatizado é o de fortalecimento da cadeia produti-
va do setor, que assume grande relevância no País. Conforme os dados já apurados do 
Censo do IBGE de 2017, restritos aos produtos específicos da seção Horticultura, a ati-
vidade envolve 1,1 milhão de estabelecimentos agrícolas no País. Por outro lado, o pro-
grama Hortifruti Saber & Saúde, que reúne várias entidades do segmento, destacou em 
2018 que só a olericultura gera 7 milhões de empregos, em 2,6 milhões de hectares, ou 
seja, 25 a cada 10 hectares cultivados.
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Vegetables made good strides over the 
past years in Brazil. Preliminary numbers 
released by the Brazilian Institute of Ge-
ography and Statistics (IBGE) in 2017, pub-
lished in 2018, compared to the previous 
2006 census, show a significant evolution 
in several crops of the sector. Although 
these numbers do not suggest any area 
comparisons, studies within this context 
identify smaller growth and, as a result, 

lower productivity. On the other hand, 
consumption is not yet in line with expec-
tations and depends a lot on more sub-
stantial purchasing power.

The 2017 census identified 57 specif-
ic horticultural crops, besides some crops 
and seeds with no identification, with 
a total production of 12.7 million tons. 
Compared to 2006, an expressive increase 
has been detected in green corn (1,728%), 

cabbage (267%) and broccolis (197%). If 
items not yet identified by Embrapa Veg-
etables are included, like potatoes, creep-
ing tomatoes (industrial), onion, garlic, 
watermelon and melon, the amount pro-
duced reaches 19.8 million tons. Melon 
and creeping tomato soared 295% and 
215%, respectively. 

Potatoes, one of the most significant 
in the sector, experienced a 114-percent 

growth in production between the two 
censuses. There is still no definite infor-
mation about the planted area in the 2017 
survey, but taking into consideration this 
year’s amount of cultivations surveyed 
by the same Municipal Agriculture Re-
search (PAM) institute, totaling 118 thou-
sand hectares, compared to the same cen-
sus in 2006, when it was a total of 72,958 
hectares, the percentage remains at 62%. 
Therefore, production experienced a big-
ger increase and, if the annual survey is 
considered, it would be even higher.

In 2018, according to data collected at 
the largest producing centers by the Hor-
tifruti Team, from the Center for Applied 
Studies on Advanced Economics (Ce-
pea) of the Luiz de queiroz College of Ag-
riculture (Esalq), a division of the univer-

Rain in the garden
Production in Brazilian vegetable gardens has been evolving in several crops 
in the last decade, in spite of a smaller area that is likely to be the case in 2019

SECTOr IS fOCUSEd ON CONSUMPTION WITh ThE 
ExPECTATION Of PEOPlE’S hIghEr PUrChASINg POWEr

sity of São Paulo (uSP),  a reduction in the 
area planted to potatoes is supposed to 
have occurred. For 2019, chances are for 
a slight decline in plantings, which, by the 
way, would also occur with tomatoes and 
onions. “Potatoes and tomatoes did not 
prove profitable enough in 2018, thus ad-
versely affecting investments in the follow-
ing year”, analysts observed. 

Onions are going through a similar sit-
uation, according to the same source, be-
cause “prices in the second half of 2018 re-
mained below the production cost, a fact 

that should reduce the planted area in 
2019”. Furthermore, carrots and lettuce, 
also surveyed by the Center of Studies, “af-
ter the smaller planted areas in 2018, ini-
tial observations suggest no changes for the 
coming year”. The same holds true for lem-
on crops, whilst “watermelon plantations 
are supposed to go down again in Tocantins 
and in the winter crop in São Paulo”. By the 
way, this crop, also considered to be a veg-
etable, is one of the few crops that receded 
in area (7%), compared to the two censuses 
conducted by the IBGE.

IMPACT UPON ADDED vALUE
The Cepea team ascertains consumption stability in the sector, but observes that “it was 

more favorable in 2018 for products of higher added value, like “specialty” melons and toma-
toes, mini and baby veggies and minimally processed foods, which, during the years of the 
economic crisis (2015-2017) suffered the strongest impact due to the declining purchasing 
power of the consumers”. For 2019, in principle, there are no big changes in sight as far as de-
mand goes, depending on the economic conditions for a resumption of the purchasing power. 

The question is present in the sector, now engaged in promoting consumption. In June 
2018, in the Hortitec event, in Holambra, São Paulo, the Brazilian Association of Seed and 
Seedling Dealers (Abcsem) launched the campaign “Food + Salad”, to create awareness 
of the importance of eating vegetables on a daily basis for health related reasons. Accord-
ing to their arguments, Brazilian people eat only one third of the amount recommend-
ed by the World Health Organization (WHO), which is 400 grams of these products a day. 

Furthermore, the objective that has always been emphasized has to do with the im-
provement of the vegetable supply chain, which plays a relevant role in the Country. Ac-
cording to data ascertained by the IBGE census in 2017, only focused on Horticultural 
Products, the activity employs 1.1 million agricultural enterprises in the Country. On the 
other hand, the program referred to as Hortifruti Knowledge & Health, which encompass-
es several entities of the segment, in 2018, attested that olericulture generates 7 million 
jobs in 2.6 million hectares, that is to say, 25 for every 10 cultivated hectares. 
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A EvOlUÇãO NAS hOrTAlIÇAS • vegetable evolution
CresCimento dA produção nos últimos Anos – (principais produtos, em toneladas)

PrOdUTOS 2006 2017*
milho verde 268.688 4.912.289
Batata inglesa 1.081.329 2.312.242
tomate estaqueado 929.962 1.973.920
tomate rasteiro (industrial) 374.893 1.179.622
melancia 1.425.819 1.321.394
Cebola 675.721 1.165.402
Alface 525.602 908.186
melão 220.989 873.196
Cenoura 276.994 714.509
repolho 377.108 489.118
Batata-doce 273.126 352.243
Couve 93.551 343.127
fonte: Censos Agropecuários do iBge. * dados preliminares.



INPUTSO preço do
sucesso
fertilizantes valorizaram-se no Brasil, seguindo a tendência mundial, 
também sob interferência do câmbio e da nova tabela de fretes rodoviários

O consumo de fertilizantes no Brasil em 
2018 deve indicar recorde superior a 35 mi-
lhões de toneladas, com crescimento apro-
ximado de 2,8%. Maior demanda dos pro-
dutores de soja, algodão e milho safrinha no 
Centro-Oeste deve contrabalançar o impac-
to negativo dos custos da nova tabela de fre-
tes resultante da greve dos caminhoneiros, 
que gerou tendência negativa até julho. A 
projeção é da consultoria FCStone.

 A Associação Nacional para difusão de 
Adubos (Anda) divulgou balanço até ou-
tubro de 2018. Os números finais de 2018 
serão divulgados em maio de 2019. As en-
tregas de fertilizantes acumuladas nos 10 
primeiros meses de 2018 foram 3,9% su-
periores na comparação com igual perío-
do em 2017, somando 29,9 milhões de to-
neladas. Em 2017, o volume total chegou 
a 34,44 milhões. 

“A média mensal de 2018 indica forte 
possibilidade de alcançar volume recorde, 
em especial porque se notou antecipação 
nas compras por parte de produtores de 
soja que também fazem safrinha no Cen-
tro-Oeste”, reconhece david Roquetti, dire-
tor executivo da Associação Nacional para 
a difusão de Adubos (Anda).

Em agosto, as entregas foram de 4,8 mi-
lhões de toneladas, um recorde. Em setem-

bro, somaram 4,25 milhões de toneladas e 
em outubro mais 4,06 milhões de tonela-
das. A expectativa é de redução em novem-
bro e dezembro, por causa das compras 
mais adiantadas dos sojicultores. Ainda as-
sim, em volumes que confirmarão recorde. 

Gabriela Fontanari, analista da FCSto-
ne, destaca que em 2018 as cotações dos 
fertilizantes em âmbito interno seguiram 
tendência similar ao mercado global, apre-
sentando forte valorização ao longo do ano 
por fatores como custos de produção ele-
vados nos principais produtores e deman-
da aquecida, que fortaleceram cotações, 
além do fator cambial.

A relação de troca da soja com o clo-
reto de potássio (KCl) e o fosfato monoa-
mônico (MAP), principais insumos utiliza-
dos na cultura, avançaram 32% e 15% em 
2018, respectivamente, sinalizando que a 
alta das cotações da oleaginosa no merca-
do internacional não conseguiu compen-
sar a alta dos fertilizantes, encarecendo a 
aquisição por parte do produtor rural bra-
sileiro, segundo a analista. A relação de 
troca da ureia/milho apresentou maior 
volatilidade, chegando a ser de 20,6 sa-
cas/tonelada em maio, para encerrar 2018 
com 29,28 sacas/tonelada (+8%).

A entrega no mercado brasileiro de fer-

tilizantes foi muito afetada pela paralisação 
dos caminhoneiros em maio de 2018. Até 
abril, as entregas dos insumos haviam supe-
rado em 3,5% o observado no ano anterior, 
denotando ritmo mais acelerado das com-
pras dos produtores, quadro que se rever-
teu em maio, quando as entregas ficaram 
27% abaixo do registrado em 2017.

PELAS TABELAS
A imposição da tabela de valores míni-

mos para os fretes, pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), além 
de encarecer o transporte dos fertilizan-
tes, que comumente são carregados no 
retorno dos caminhões dos portos, acar-
retou em atraso da sazonalidade espera-
da das compras, dificultando o adianta-
mento e concentrando-as ainda mais no 
segundo semestre.

No quarto trimestre do ano houve 
adiantamento das compras dos insumos 
para a safra 2018/19. A perspectiva de 
maior área plantada de soja e milho safri-
nha na próxima temporada, além de co-
mercialização mais adiantada, corrobo-
rou para uma aceleração das importações 
das formulação de nitrogênio, fósforo e po-
tássio (NPK) em outubro e novembro, de 
acordo com dados preliminares.

A dEMANdA BrASIlEIrA dE INSUMOS CrESCEU grAÇAS à SAfrA dE vErãO

ALTA ACENTUADA
No último ano, o mercado internacional de fertilizantes apresentou movimento generalizado de alta, com os insumos interme-

diários atingindo cotações acima da média dos últimos cinco anos no Brasil. um balanço de oferta e demanda mundial mais aper-
tado e gargalos logísticos no âmbito interno marcaram o ano de 2018 para a indústria de insumos. Enquanto isso, a produção na-
cional de fertilizantes intermediários deve manter relativa estabilidade em 2018. de janeiro a outubro, apresentava queda de 2,9%, 
com 6,7 milhões de toneladas. A produção nacional vem em declínio. depois de alcançar 9,12 milhões de toneladas em 2015, bai-
xou para 9,04 milhões de toneladas em 2016 e para 8,18 milhões de toneladas em 2017.
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The consumption of fertilizers in Brazil, 
in 2018, should reach a record high of over 
35 million tons, up approximately 2.8%. 
Growing demand from such crops as soy-
bean, cotton and winter corn in the Center-
west should counterbalance the negative 
impact stemming from the higher costs of 
the new freight rate table resulting from 
the truck drivers’ strike, which generated 
a negative trend until July. The projection 

comes from FCStone consultancy.
The National Fertilizer Association 

(Anda) released the balance until October 
2018. The final numbers of 2018 will be dis-
closed in May 2019. The accumulated fer-
tilizer deliveries in the 10 first months of  
2018 were up 3.9% from the same period in 
2017, totaling 29.9 million tons. In 2017, the 
total volume amounted to 34.44 million.

“The monthly average in 2018 suggests 

strong chances to reach a record volume, 
particularly because the soybean farm-
ers decided to anticipate their purchases, 
seeing that they also grow a winter crop 
in the Center-west”, acknowledges david 
Roquetti, executive director of the Nation-
al Fertilizer Association (Anda).

In August, deliveries totaled 4.8 million 
tons, a record high. In September, 4.25 million 
tons were delivered and in October, 4.06 mil-

lion tons. The expectation is for a reduction in 
November and december, on account of the 
anticipated purchases of the soybean farmers. 
Even so, in volumes that confirm a record.

Gabriela Fontanari, analyst at FCS-
tone, says that in 2018 fertilizer prices in 
the domestic scenario kept pace with the 
global market, with substantial increas-
es throughout the year due to such factors 
as high production costs experienced by all 
main producers and rising demand, which 
strengthened prices, without overlooking 
the exchange rate factor. 

The soybean exchange relation with po-
tassium chloride (KCl) and monoammoni-
um phosphate (MAP), main inputs used on 
the crop, progressed 32% and 15% in 2018, 
respectively, signaling that the high prices 
of soybean in the international market did 

The price of success
fertilizers attracted higher values in Brazil, following a global trend, 
but the exchange rate and the freight rate table were factors, too

dEMANd fOr INPUTS IN BrAzIl WENT 
UP ThANkS TO ThE SUMMEr CrOP

not manage to make up for the high prices 
of the fertilizers, making their acquisition 
more expensive for the Brazilian farmers, 
says the analyst. The urea/corn exchange 
relation was more volatile, reaching 20.6 
sacks/ton in May, to become more expen-
sive in 2018 – 29.28 sacks/ton (+8%).

The delivery of fertilizers in the Brazilian 
market was jeopardized by the truck drivers’ 
strike in May 2018. until April, input deliveries 
had been up 3.5% from the same period in the 
previous year, suggesting a speedier purchas-
ing rhythm of the farmers, a picture that suf-
fered a reversal in May, when deliveries were 
down 27% from the same period in 2017.

PRICING TABLES
The mandatory minimum freight pric-

ing table, set by the National Terrestrial 

Transport Agency (ANTT), besides turning 
fertilizer transportation more expensive, 
seeing that they are commonly transport-
ed by trucks that return from their mer-
chandise deliveries at the ports, resulted 
into a delay in much expected seasonal 
purchases, making any anticipation diffi-
cult, whilst concentrating these purchas-
es in the second half of the year. 

In the fourth quarter of the year, input 
purchases for the 2018/19 crop were an-
ticipated. The perspective for bigger ar-
eas to be devoted to soybean and corn in 
the coming winter crop, besides an antic-
ipation in commercialization, corroborat-
ed towards speedier imports of nitrogen, 
phosphorus and potassium (NPK) formu-
lations in October and November, accord-
ing to preliminary information. 

SHARP RISE
In the past year, the international fertilizer market experienced a general move-

ment of rising prices, with the intermediate inputs reaching prices above the average 
of the past five years in Brazil. with global supply and demand very tight, along with 
logistic bottlenecks in the domestic scenario characterized the input industry in 2018. 
January through October, this industry suffered a 2.9% decline, with a total of 6.7 mil-
lion tons. National production is on the decline. After reaching 9.12 million tons in 
2015, it receded to 9.04 million tons in 2016 and 8.8 million tons in 2017.
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A MIl • moving fast
fertilizAntes entregues Ao merCAdo BrAsileiro (em toneladas de produto)

 2015 2016 2017 2018 2018/2017
outubro 3.384.614 3.698.403 3.998.408 4.060.667 1,6%
Janeiro a outubro 25.678.356 28.172.423 28.793.004 29.916.186 3,9%
total do ano 30.201.993 34.083.415 34.438.840 29.916.186 –
fonte: Anda, janeiro de 2019.
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POINT OF vIEw

Um ano 
marcante

Especialista em agronegócio destaca os bons resultados alcançados no 
setor em 2018, as mudanças ocorridas e as boas perspectivas para o novo ano

“Fechamos um bom ano, de boa pro-
dução e com bons preços para a maio-
ria dos grãos, com grande destaque para 
o excelente ano da soja e do algodão. So-
freram a cana, a suinocultura, a avicultura 
e outros, que tiveram problemas de em-
bargos, preços e outros limitadores, en-
quanto questões climáticas tiraram mi-
lhões de toneladas da segunda safra de 
milho e prejudicaram o trigo. Mas, no ge-
ral, foi mais um ano em que o agro carre-
gou o Brasil”. Essa afirmação foi feita em 
dezembro de 2018 pelo professor Marcos 
Fava Neves, da Escola de Negócios da uni-
versidade de São Paulo (uSP).

Fava Neves observou que “no ambien-
te econômico e político o ano também foi 
extremamente favorável, com a vitória 
de um modelo que vai favorecer o pensa-
mento empresarial e o agronegócio, além 
de a economia já estar em aceleração e 
contratando gente. Foi um ano histórico, 

marcante, de grandes mudanças”, acen-
tuou. Em números, mencionou que o Va-
lor Bruto da Produção (VBP) deverá fechar 
próximo a R$ 574 bilhões, puxado por tri-
go (73%), algodão (47%), cacau (34,9%), 
soja (12,5%) e café (10,2%), reforçando o 
peso da soja pelo volume produzido e a 
grande exportação, na casa de uS$ 40,2 
bilhões, 27% a mais do que em 2017.

Ainda nas vendas externas, citando da-
dos de novembro, lembrou que o agro ven-
deu 40% do total exportado pelo Brasil. 
“Entre janeiro e novembro, chegamos a 
uS$ 93,2 bilhões exportados, 4,6% a mais 
do que no mesmo período de 2017. Fal-
tam uS$ 6,8 bilhões em dezembro para su-
perar a marca de uS$ 100 bilhões em um 
ano (janeiro a dezembro), o que acho que 
conseguiremos, pela primeira vez em nos-
sa história”, confiava o professor. Especifi-
cou o grande papel da China como princi-
pal destino, com compras 32% maiores em 

soja, quase 50% nas carnes, 60% na celulo-
se e 140% no algodão, havendo benefícios 
para o Brasil com problemas havidos entre 
americanos e chineses.

Para 2019, o crescimento desse merca-
do pode continuar, se não houver acordo 
no conflito, mas seria prudente não ficar na 
dependência tão grande da China, segun-
do o professor. de modo geral, ressaltou 
que “a safra 2018/19 pode trazer a chan-
ce de batermos nosso recorde na produ-
ção de grãos, ao atingirmos 238 milhões de 
toneladas, conforme a terceira estimativa 
da Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab)”. Referiu ainda dados do depar-
tamento de Agricultura dos Estados unidos 
(uSdA), de 122 milhões de toneladas de 
soja (e exportação superior a 80 milhões de 
toneladas, 6% a mais do que nesta safra), 
91 milhões de toneladas de milho (venda 
externa de 29 milhões de toneladas, 23,4% 
a mais) e show do algodão (2,4 milhões de MArgENS NA PrOdUÇãO AINdA PrEOCUPAM E dEvEM MErECEr MAIS ATENÇãO

MARCOS FAvA NEvES
Analista, professor da Escola de Negócios da universidade de São Paulo (uSP)

toneladas e 1,3 milhão exportados, atingin-
do a segunda posição mundial neste ítem).

Em termos de valores, Fava Neves citou 
nova estimativa do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento para o VBP 
em 2019, de R$ 584,6 bilhões (1,9% maior 
do que o de 2018, com destaque para a pro-
dução animal, 8% maior), e previsão da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA Brasil) de crescimento de 2% no 
Produto Interno Bruto (PIB) do agronegó-
cio. “Ou seja, são boas promessas para vo-
lumes produzidos e valores faturados em 
2019”, avaliou o professor, que, no entan-
to, viu problemas para as margens no negó-
cio. “Parte dos insumos foi comprada com 
real mais desvalorizado, tivemos aumentos 
de custos de transporte e incidência de pra-
gas. Precisamos também torcer para o cli-
ma ajudar”, acrescentou.

FAZER MAIS COM MENOS
Especialista em planejamento e ges-

tão estratégica, o professor Marcos Fava 
Neves tem salientado em palestras o bom 
momento do País. “Nos próximos 10 anos 
teremos muitos mercados crescendo para 
comprar nossos produtos, tanto no plano 
interno quanto nos mais de US$ 1 trilhão 
que conseguiremos exportar”, diz. Obser-
va, no entanto, que se deve trabalhar com 
os preços existentes das commodities. “E, 
se não há como mudar muito ali, temos 
de trabalhar na eficiência, nos custos de 
produção”. Neste aspecto, lembra que há 
a agenda pública (o Estado deve parar de 
atrapalhar e passar a impulsionar o setor 
produtivo, reduzindo custos e promoven-
do eficiência com reformas) e a agenda 
privada (de construir margens).

O palestrante resume este esforço pri-

vado em três vértices. O primeiro diz res-
peito a digitalização e tecnologia (inova-
ção), com uso de drones e máquinas que 
permitem acabar com o conceito de hecta-
re e trabalhar com método de metro qua-
drado. O segundo é o da economia circular, 
muito trabalhada já nos países europeus, 
onde desponta a ideia de integrar ativida-
des de forma que o subproduto de uma se 
torne o insumo de outra. E o terceiro, uma 
tendência mundial, é a economia de com-
partilhamento, em que os agricultores não 
tenham mais tantos equipamentos, por-
que tudo vai ser compartilhado. “Vai mu-
dar muito, e quem não quiser evoluir junto 
com estes vértices terá grandes dificulda-
des, pois os hiatos aumentarão. Tudo se 
resume na ideia fundamental de se fazer 
mais com menos, tentando sempre cons-
truir margens”, conclui o especialista.
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Specialist in agribusiness highlights the good results achieved by the 
sector in 2018, the changes and perspectives for the coming year

Production margins are still a concern and deserve more attention

“A good year is coming to a close, with 
good production and rewarding prices for 
most grains, where the highlight are the ex-
cellent soybean and cotton crops. Problems 
were faced by sugarcane, pig farming, poul-
try farming and others, which had to put up 
with embargo problems, prices and other 
limiting factors, while climate related prob-
lems severely affected the winter corn crop 
and jeopardized wheat fields. But, in gener-
al, it was another year in which agribusiness 
sustained the Country”. This statement was 
made in december 2018 by professor Mar-
cos Fava Neves, from the Business College 
at the university of São Paulo (uSP).

Fava Neves observed that “in  the eco-
nomic and political scenario, the year was 
equally extremely favorable, with the vic-
tory of a model that is going to favor en-
terprises and agribusiness, along with an 
economy now on a rising trend, and hir-
ing workers. It was a historical year, re-

markable, of great changes”, he stressed. 
In numbers, he mentioned that the Gross 
Production Value  should come to a close 
with nearly R$ 574 billion, driven by wheat 
(73%), cotton (47%), cocoa (34.9%), soy-
bean (12.5%) and coffee (10.2%), reinforc-
ing the weight of soybean  for its huge vol-
ume  and relevant exports, something 
around uS$ 40.2 billion, up 27% from 2017.

Still regarding foreign sales, citing data 
from November, he recalled that agribusi-
ness sold 40% of the total exported by 
Brazil. “From January to November, we 
reached uS$ 93.2 billion in exports, up 
4.6% from the same period in 2017. we are 
only uS$ 6.8 billion short if we want to out-
strip the uS$ 100 billion mark in one year 
(January do december), and I think we will 
achieve it for the first time in history”, said 
the professor. He specified the relevant role 
played by China as main destination, with 
32-percent higher purchases of soybean, 

almost 50% more of meat, 60% cellulose 
and 140% in cotton, with Brazil reaping 
benefits from the trade problems between 
the united States and the Asian giant.

For 2019, the growth of this market is 
likely to continue, if the two countries do 
not achieve any agreement, but it would 
be wise not to become too dependent on 
China, the professor argues. In general, he 
stressed that the “2018/19 crop could be a 
chance for us to beat our own record in the 
production of grains, if we achieve 238 mil-
lion tons, according to the third estimate by 
the National Food Supply Agency (Conab)”. 
He also mentioned data from the uS de-
partment of Agriculture (uSdA), of 122 mil-
lion tons of soybean (and exports of up-
wards of 80 million tons, up 6% from this 
growing season), 91 million tons of corn 
(foreign sales of 29 million tons, up 23.4%) 
and cotton (2.4 million tons and 1.3 mil-
lion tons exported, climbing to the second 

MARCOS FAvA NEvES
Analyst, professor at the Business College of the university of São Paulo (uSP)

global position in this item).
In terms of value, Fava Neves cited a 

new estimate by the Ministry of Agricul-
ture, Livestock and Food Supply (Mapa) 
for the GPV in 2019, of R$ 584.6 billion (up 
1.9% from 2018, where the highlight is ani-
mal production, up 8%) with an estimated 
growth of 2% in the Gross domestic Prod-
uct, according to the Brazilian Confeder-
ation of Agriculture and Livestock (CNA). 
“That is to say, these are encouraging 
promises for volumes produced and values 
brought into the Country in 2019”, said the 
professor, who, nonetheless, spotted prob-
lems for the margins of the business. “Part 
of the inputs were bought in highly deval-
ued Brazilian currency, we had increases 
in transport costs and pest outbreaks. we 
equally need to hope for favorable climate 
conditions”, he added. 

DOING MORE wITH LESS
Specialist in planning and strategic 

management, professor Marcos Fava Neves 
has stressed in his lectures that “over the 
next 10 years, we will have many markets 
in a position to buy our products, both in 
the domestic scenario and in the upwards 
of US$ 1 trillion we will manage to export”. 
Nevertheless, he observes that we need 
to deal with the existing commodity pric-
es and, as there is not much to change on 
that score, “we have to be efficient in terms 
of production costs”. Within this context, 
he recalls that there is a public agenda (the 
State should stop jeopardizing people’s ini-
tiatives and begin to drive the productive 
sector, reducing costs and promoting effi-
ciency with reforms) and the private agen-
da (consisting of building margins).

The lecturer summarizes this effort in 

three distinct vertexes. The first has to do 
with digitization and technology (innova-
tion), with the use of drones and machines 
that make it possible to put an end to con-
cept of hectares and use the square meter 
measure. The second vertex is circular econ-
omy, very common in European countries, 
where the idea that prevails consists in inte-
grating activities in a way that the byproduct 
becomes the input for another. And the third 
vertex, a global trend, is called shared econ-
omy, in which the farmers no longer possess 
so many different equipment pieces, be-
cause everything will be shared. “There will 
be big changes and those who do not want to 
evolve together with these vertexes will face 
huge difficulties, as problems will mount. 
Everything boils down to the fundamental 
idea of doing more with less, with an eye on 
building margins, the specialist concludes.

POINT OF vIEw

PrOdUCTION MArgINS STIll CAUS E CONCErN ANd dESErvE ATTENTION
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CORN

De novo 
no alto
depois de recuo na safra 2017/18 do cereal, perspectiva inicial para a nova 
temporada é de retomada em área e provável incremento produtivo 

Presente em todos os estados do País, 
com grande importância na ração animal 
e em outros produtos, o milho deve vol-
tar aos patamares mais altos no ciclo bra-
sileiro 2018/19, segundo as previsões ini-
ciais na virada do ano, quando se chegava 
já à fase final da primeira safra e próximo 
à implantação da segunda. As estimativas 
indicavam números entre 91 e 95 milhões 
de toneladas, enquanto o recorde atingido 
até agora é de 97,8 milhões de toneladas 
no período 2016/17. A última temporada 
teve queda de 17% na produção, por ques-
tões climáticas e comerciais.

“A safra iniciou com altos estoques, fa-
tor que reduziu a competitividade do milho 
frente à soja”, comentou a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA 
Brasil) em seu balanço de 2018, justifican-
do redução de área de 7,3% no primeiro pe-
ríodo produtivo, enquanto o segundo teve 
queda de produção próxima a 20%, devido 
a atraso no plantio e problemas climáticos. 
“A menor oferta sustentou os preços do-
mésticos na maior parte do ano, reduzin-
do a competitividade do cereal no merca-
do externo”, observou o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 
da universidade de São Paulo (uSP). 

Já para o ciclo 2018/19, conforme 
avaliou a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) no início de janeiro de 

BrASIl é O TErCEIrO PrOdUTOr MUNdIAl E O SEgUNdO MAIOr ExPOrTAdOr

2019, a primeira safra, mais forte no Sul 
do País, além de Minas Gerais, mostra re-
cuperação de área. A instituição verificou 
migração de culturas de feijão, cana-de-
-açúcar e pastagens para milho de verão, 
“devido aos bons preços recebidos na úl-
tima safra”. Pelos dados do Cepea, hou-
ve aumento de 23,7% no mercado de bal-
cão na média das regiões acompanhadas 
pelo centro. Por outro lado, o organis-
mo constatou preços brasileiros cerca de 
20% superiores aos norte-americanos e 
4% acima dos argentinos, o que influen-
ciou nas exportações.

As vendas externas de milho em grão 
do País diminuíram 22,6% de 2017 para 
2018 (de 29,5 para 22,8 milhões de tonela-
das), segundo levantamento da Associa-
ção Nacional dos Exportadores de Cereais 
(Anec). O Brasil é o segundo maior expor-
tador mundial, só superado pelos Esta-
dos unidos. Para o novo ano, a perspecti-
va manifestada por diversos organismos é 
de que as exportações brasileiras voltarão 
a crescer, diante da previsão de boa dis-
ponibilidade do produto, a partir de safra 
que deve transcorrer com condições cli-
máticas favoráveis.

BOAS EXPECTATIvAS
A primeira safra, até a virada do ano, mostrava-se de modo geral satisfatória em 

termos de condições meteorológicas, o que, além de maiores cultivos previstos nos 
estados do Sul e pequeno crescimento geral, levava a Conab a estimar acréscimo de 
2,4% na produção desta fase. Já para o novo período produtivo, que começa após a 
colheita da soja, e com expressão no Centro-Oeste e no Paraná, a companhia ainda 
não tinha perspectiva sobre a área, mas confiava em recuperação de produtividade, 
o que tornaria possível colher mais de 63 milhões de toneladas nesta etapa e obter no 
final um total projetado então em 91,2 milhões de toneladas.

A mesma fonte verificava, naquele momento, preços domésticos ainda vantajo-
sos aos produtores, o que poderia estimular o plantio de milho segunda safra, con-
forme suas conjecturas. A CNA, por sua vez, avaliou no final de 2018 que a boa renta-
bilidade faria a área do milho de verão crescer 4%. Manifestava também expectativas 
de acréscimo para a fase seguinte, “devido ao fato de o plantio da soja ter sido anteci-
pado com relação aos últimos anos nos estados do Centro-Oeste e no Paraná”. Assim, 
embora isso pudesse estabelecer viés de baixa aos valores pagos, antevia produção 
de milho na safra 2018/19 até superior a 95 milhões de toneladas.
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Present in all states across the Coun-
try, with a great role in animal feed and oth-
er products, the corn crop should return to 
its higher levels in the 2018/19 growing sea-
son, according to predictions that started at 
the turn of the year, when the summer crop 
was coming to an end, with the next crop on 
its implementation stage. Estimates pointed 
to numbers like 91 and 95 million tons, con-
sidering that the record so far achieved is 97.8 
million tons in the 2016/17 crop year. The past 
crop dropped 17% in volume, for commercial 

and climate induced reasons.
“The growing season started with high 

stocks, a factor that negatively affected the 
competitiveness of corn against soybean”, 
commented officials from the Brazilian Con-
federation of Agriculture and Livestock (CNA 
Brasil) in their 2018 report, justifying the 
7.3-percent reduction in planted area in the 
summer crop, while the winter crop suffered  a 
reduction of 20%, due to planting delays and 
bad weather conditions. “Reduced supply sus-
tained the domestic prices for the most part of 

the year, reducing the competitiveness of the 
cereal in the international marketplace”, ob-
served the Center for Applied Studies on Ad-
vanced Economics (Cepea), of the university 
of São Paulo (uSP). 

For the 2018/19 growing season, according 
to the National Food Supply Agency (Conab), 
in early January 2019, the bigger summer crop 
in the South of the Country, besides Minas 
Gerais, attests to the recovery of the planted 
area. The institution ascertained the migration 
of such crops as beans, sugarcane and forage 

On a rising trend again
After a smaller 2017/18 crop of the cereal, initial perspectives for
 the new suggest a resumption in area and an increase in production 

BrAzIl IS ThE ThIrd lArgEST glOBAl 
PrOdUCEr ANd SECONd IN ExPOrTS

crops to corn in the summer crop, “due to the 
good prices fetched at the past season. Judg-
ing from Cepea sources, there has been an in-
crease of 23.7 percent in the retail market, on 
average, in the regions under the supervision 
of the Center. On the other hand, the organ de-
tected Brazilian prices about 20% higher than 
prices in the united States and 4% higher than 
in Argentina, which had a say in exports. 

Foreign sales of corn in the Country 
dropped 22.6% from 2017 to 2018 (from 
29.5 to 22.8 million tons), according to a sur-
vey by the National Association of Cereal Ex-
porters (Anec). Brazil is the second largest 
global exporter, coming only after the unit-
ed States. For the new season, the perspec-
tive shown by several organs is that Brazil-
ian exports will start growing again, in light 
of the possible available volumes, based on 
the growing season that should experience 
favorable weather conditions.

GOOD EXPECTATIONS
The summer crop, until the turn of the year, was satisfactory in general in terms 

of weather conditions, which, besides the bigger planted area in the southern states 
and a minor overall growth, induced Conab to estimate a 2.4-percent rise in produc-
tion in this phase. For the new productive period, which starts after soybean harvest, 
and very expressive in the Center-West and in Paraná, the state Corporation did not 
release any perspective about the planted area, but had confidence in the recovery 
of productivity, which would make it feasible to harvest upwards of 63 million tons in 
this season, and achieve the projected final result of 91.2 million tons.

The same source ascertained that, at that moment, domestic prices still favorable 
to the farmers, a fact that could encourage corn plantations for the winter crop, ac-
cording to their needs.  The CNA, in turn, evaluated in the final days of 2018 that the 
good prices would stimulate a 4-percent growth in planted area. It also expressed ex-
pectations for further growth in the following season, “owing to the fact that soybean 
plantings had been anticipated, compared to the past years, in the sates of the Cen-
ter-West and Paraná. Therefore, although this could negatively affect the prices paid 
for the crop, it anticipated the production of corn in the 2018/19 growing season, with 
chances to outstrip 95 million tons.
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O BAlANÇO dO CErEAl • total cereal
estAtístiCAs e proJeções do milho no BrAsil – (em mil tonelAdAs)

SAfrA Produção Consumo Exportação Estoque
2016/17 97.842,8 57.330,5 30.836,7 17.246,5
2017/18 80.786,0 59.844,8 23.500,0 15.487,7
2018/19 91.190,3 62.500,0 31.000,0 13.578,0
fonte: Conab, janeiro de 2019.

ESTAdOS dO MIlhO • corn states
prinCipAis estAdos produtores (CiClo 2017/18 – em mil tonelAdAs)

 Safra total  Primeira safra 
mato grosso 27.810,9 rio grande do sul 5.633,9
paraná 14.760,1 minas gerais 5.065,2
goiás 9.734,2 paraná 3.207,3
mato grosso do sul 8.958,9 santa Catarina 2.720,2
minas gerais 6.926,2 são paulo 2.240,9
fonte: Conab, janeiro de 2019.
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SILvICULTURENo cerne da 
questão
Consolida-se a projeção de que o Brasil seguirá crescendo no comércio 
global de celulose, diante da avidez manifestada pelo mercado asiático

Com 10 milhões de hectares de florestas 
plantadas, o Brasil tem na silvicultura uma 
de suas fortalezas no agronegócio, com for-
te presença no mercado interno e papel de-
cisivo na balança comercial. Levantamento 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), de 2017, indica que 75% da área é 
ocupada por Eucaliptus sp, 21% com Pinus sp 
e 4% com as demais espécies florestais.

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), re-
presentação institucional da cadeia produti-
va de árvores plantadas, aponta a fabricação 
de papel e celulose, ao longo de 2018, como 
principal destino da produção florestal no 
País. de janeiro a novembro de 2018 foram 
produzidas 19,3 milhões de toneladas de ce-
lulose, 9,6% a mais do que nos 11 meses em 
2017. Foram produzidas 9,6 milhões de tone-
ladas de papel, volume estável.

A receita cambial com a exportação de 
celulose cresceu 31% nos meses avalia-
dos, para uS$ 9,6 bilhões, diante da evo-
lução de 9,7% em volume, e com crescen-
te demanda da Ásia. As importações de 
celulose caíram 16,4%, para 168 mil tone-
ladas, e o consumo do País cresceu 8,4%, 
para 6,3 milhões de toneladas. Além da 
celulose, os painéis de madeira avança-
ram 7% nam exportação em 2018, para 1,2 
milhão de metros cúbicos.

O setor, reunindo celulose, painéis de ma-
deira e papel, exportou mais 24,4% de janei-
ro a novembro, de 7,75 milhões de toneladas 
em 2017 para 9,64 milhões de toneladas em 
2018. As compras no exterior também evolu-
íram, em 5,8%, em especial no papel, de 953 
mil toneladas para 1 milhão de toneladas. 
Ainda assim, o saldo na balança comercial é 
27% positivo, com uS$ 8,63 milhões. 

Conforme a Ibá, o segmento representou 
4,4% da balança comercial nacional no perí-
odo. No agronegócio, alcança 10,3% das ex-
portações e 7,8% das importações. A China é 
o principal cliente da celulose brasileira: ad-
quiriu uS$ 3,2 bilhões em produto, 42,1% 
a mais do que em 2017. O papel abastece a 
América Latina, e avançou 8,3% em valor ne-
gociado. Este também é o destino dos pai-
néis de madeira, que geraram uS$ 161 mi-
lhões no período, mais 15,8%.

Ao mesmo tempo, a retomada da side-
rurgia reaqueceu o mercado de carvão ve-
getal em Minas Gerais, após a queda em 
2016 e 2017. Para a borracha natural, que 
produz 180 mil toneladas e gera 80 mil em-
pregos no País, o ano apresentou cenário 
negativo de preços. Segundo a Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA Brasil), ao comparar o preço médio 
de janeiro a setembro de 2017 e de 2018 

verifica-se redução de 22%. Maior produ-
ção da Ásia interferiu no mercado e exigiu 
alterações no manejo da produção paulis-
ta, que colhe 58% do montante nacional.

vEM MAIS POR AÍ
Com a demanda de celulose cada vez 

maior na China, Ibá e  CNA são otimistas e 
esperam aumento na produção e na expor-
tação de 15 milhões de toneladas em 2019. 
O papel deve manter produção e vendas si-
milares às de 2018. Quanto à borracha na-
tural, a retomada dos preços em 2019 de-
pende do desempenho das indústrias de 
pneus. Frente à expectativa de estabilização 
cambial, caso não haja reaquecimento da 
economia e alterações nos padrões de con-
sumo, os preços tendem a permanecer está-
veis, segundo a confederação.

Ainda assim, a CNA, com objetivo de re-
tomar a rentabilidade da heveicultura, bus-
cará alternativas para melhorar a competi-
tividade do setor pela agregação de valor, 
com criação de mecanismos de proteção 
de preço e unificação da cadeia produtiva. 
Já no carvão vegetal não há expectativa de 
elevação dos preços, ao passo que o merca-
do sinaliza para estabilidade de consumo. 
A saída seria o uso alternativo da madeira, 
como a geração de energia elétrica.

ExPECTATIvA dO SETOr é dE qUE AUMENTEM PrOdUÇãO E vENdAS ExTErNAS

UM MARCO
No setor florestal, duas novidades concentraram as atenções no final de 2018 e no início de 2019. Em primeiro lugar, a consulta popu-

lar do Plano Nacional de desenvolvimento de Florestas Plantadas, que norteará o desenvolvimento de políticas públicas coordenadas 
para o setor florestal, onde o equilíbrio entre oferta e demanda será prioritário. Em segundo lugar, a fusão entre dois gigantes: a Suzano, 
maior produtora do mundo de celulose de eucalipto, e a  Fibria, líder mundial de produção de celulose branqueada de eucalipto. A CNA, 
em 2019, buscará o estabelecimento de um marco regulatório para a Política Nacional de Combustíveis Florestais.
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with 10 million hectares of planted 
forests, one of the strongholds of Brazil-
ian agribusiness lies in silviculture, with a 
big share in the domestic market and de-
cisive role in the balance of trade. A sur-
vey by the Brazilian Institute of Geogra-
phy and Statistics (IBGE), conducted in 
2017, indicates that 75% of the area is 
devoted to Eucaliptus sp,  21% to  Pinus 
sp and 4% to other forest species.

The Brazilian Tree Industry (Ibá), in-

stitutional representation of the supply 
chain of planted trees, indicates the paper 
and cellulose industry as the main desti-
nation for forestry products in the Coun-
try. January through November 2018, 
the production of cellulose reached 19.3 
million tons, up 9.6% from the same 11 
months in 2017. The production of paper 
total 9.6 million tons, a stable volume. 

Revenue from cellulose exports went up 
31% during the surveyed months, to uS$ 

9.6 billion, in light of the evolution of 9.7% 
in volume due to rising demand from Asia. 
Cellulose imports dropped 16.4%, to 168 
thousand tons, and consumption in the 
Country rose 8.4%, to 6.3 million tons. Be-
sides cellulose, wood panel exports soared 
7% in 2018, to 1.2 million cubic meters.

The sector, including cellulose, wood 
panels and paper exported 24.4% more 
January through November, from 7.75 
million tons in 2017 to 9.64 million tons 

in 2018. Purchases from abroad equally 
went up 5.8%, especially paper, from 953 
thousand tons to 1 million tons. Even so, 
there is a surplus of 27% in the balance of 
trade, with uS$ 8.63 million.

According to Ibá sources, the sector rep-
resented 4.4% in the national balance of 
trade over the period. In agribusiness, the 
segment represents 10.3% of exports and 
7.8% of imports.  China is the main client 
of Brazilian cellulose: this country acquired 
uS$ 3.2 billion in product, up 42.1% from 
2017. Paper supplies Latin America, and 
advanced 8.3% in negotiated value. This 
is also the destination of the wood panels, 
which generated revenue of uS$ 161 mil-
lion in the period, up 15.8%.

In the meantime, the resumption of the 
metallurgy segment heated up the char-
coal market in Minas Gerais, after a decline 

The heart of the matter
The projection that Brazil will continue making strides in the global cotton 
market is consolidating, in light of the eagerness of the Asian market

SECTOr ExPECTS PrOdUCTION 
ANd fOrEIgN SAlES TO rISE

in 2016 and 2017. For natural rubber, with 
a production of 180 thousand tons and the 
generation of 80 thousand jobs in the Coun-
try, the price scenario for the year was neg-
ative. According to the Brazilian Confeder-
ation of Agriculture and Livestock (CNA), if 
we compare the average price from Janu-
ary to September of 2017 and 2018, there 
is a reduction of 22%. Bigger production 
in Asia  interfered with the market and re-
quired changes in production management 
in São Paulo, where 58% of the total in the 
Country is harvested. 

THERE IS MORE ON THE wAy 
With demand for cellulose from China 

ever-rising, Ibá and CNA officials are op-
timistic and expect an increase in pro-
duction and exports of 15 million tons in 
2019. Paper sales and production should 

keep pace with the 2018 figures. As to 
natural rubber, the price resumption in 
2019 depends on the performance of 
the tire industry. In light of a stable ex-
change rate, should the economy remain 
unchanged along with alterations in con-
suming patterns, prices tend to continue 
stable, say federation sources. 

Even so, CNA, with the aim to resume 
the profitability of rubber tree planta-
tions, is focused on seeking alternatives to 
improve the competitiveness of the sec-
tor through value-adding initiatives, the 
creation of price protection mechanisms 
and unification of the supply chain. On 
the other hand, there is no expectation for 
higher prices for charcoal, whilst the mar-
ket signals stable consumption. The way 
out could be an alternative use of wood, 
for the generation of electric energy.

A MILESTONE
In the forestry sector, two novelties attract attention in late 2018 and early 2019. In the 

first place, the referendum of the National Plan for the development of Planted Forests, 
which will direct the development of public policies for the forestry sector, where the bal-
ance between supply and demand is a major concern. In the second place, the merger of 
two giants: Suzano, leading global producer of cellulose from eucalyptus, and Fibria, glob-
al leader in the production of bleached cellulose from eucalyptus. CNA, in 2019, will seek 
the establishment of a regulatory framework for the National Policy on Forestry Fuels. 
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SEM gAlhO • no restriction
eVolução dA produção e exportAção de Celulose pelo BrAsil – 
(em milhões de tonelAdAs)

ANO 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*
produção 16,0 17,2 18,4 19,2 21,0 21,9
exportação 10,2 11,3 12,7 13,3 14,3 15,4
* estimativa da CnA da produção e da exportação brasileira de celulose entre outubro de 2018 e setembro de 2019.

fonte: secex/mdiC, dezembro de 2018.
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SOyBEANNinguém
segura
Principal cultura agrícola do País, a soja continua a expandir a área e a 
produção, calcada em rentabilidade e demanda favoráveis à oleaginosa

Os ventos sopram a favor da soja brasilei-
ra, que disputa com os Estados unidos a pri-
meira posição mundial na produção e lidera 
as exportações globais do grão. Figurando 
como principal produto agrícola no País, en-
contra chão fértil para expansão. Ela avança 
a cada ano em área e vem conquistando re-
cordes produtivos e exportadores. Na venda 
externa, com boa oferta, conflito comercial 
entre Estados unidos e China, esta o prin-
cipal comprador, e quebra na safra argenti-
na, o Brasil conseguiu atingir acréscimo su-
perior a 20% em 2018 na comparação com 
2017. Para o novo ano, mesmo com altera-
ções, as expectativas seguem boas.

A safra brasileira 2017/18 de soja teve re-
corde de 119,3 milhões de toneladas, confor-
me a Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), com aumento de 3,7% na área, 
0,9% na produtividade e 4,6% na produção. 
Já a exportação em grão poderia atingir 82,7 
milhões de toneladas em 2018, pela estimati-
va da Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove) no início de dezem-
bro, o que representaria 21,3% a mais sobre 
o ano anterior. As vendas externas de farelo 
(cerca de metade da produção) cresceriam 
10,5%, e mesmo as de óleo, de menor expres-
são. Neste, prevalece o consumo interno, e o 
biodiesel avança. Em valores, as vendas do 
complexo soja alcançariam uS$ 40 bilhões.

Para o ciclo 2018/19, a Conab previa no 
início de dezembro de 2018 que o cresci-
mento da área da oleaginosa atingiria 1,8%, 
enquanto outras fontes admitiam índices 
maiores, como a Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA Brasil), que 
chegou a anunciar expectativa de índice de 

até 4%. A produção poderia ultrapassar a 
120 milhões de toneladas, pelo comporta-
mento inicial favorável do clima. O depar-
tamento de Agricultura dos Estados unidos 
(uSdA), por sua vez, indicava 122 milhões de 
toneladas para o Brasil, 125 milhões de to-
neladas para os norte-americanos (no ano 
anterior, ficaram empatados) e recuperação 
da Argentina, terceiro maior produtor (com 
55,5 milhões de toneladas).

O incremento de cultivo seria maior 
(2,6%) na principal região produtora do Bra-
sil, o Centro-Oeste. Nela, o líder Mato Gros-
so antecipou o plantio com “excelente regi-
me de chuvas”, segundo a Conab, e, mesmo 
com encarecimento nos custos e problemas 
logísticos, iria incorporar novas áreas (cerca 
de 1,8%), em especial em fronteiras agríco-
las, como o Vale do Araguaia, e em municí-
pios nas adjacências da BR-163. Já o Mato 
Grosso do Sul, quinto maior produtor na-
cional, teria expansão de 5,4%, em áreas 
de pastagens e de cana. O Sudeste brasilei-
ro também ampliaria a área de soja (2,8%), 
atingindo 5% em São Paulo, com avanço so-
bre milho, cana e feijão, “tendo como supor-
te a forte demanda chinesa, a valorização 
do dólar, menores custos e maior liquidez”.

da mesma forma, os estados do chama-
do Matopiba, no Norte e no Nordeste (sigla 
formada a partir das primeiras sílabas dos es-
tados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), 
seguem ampliando o cultivo do grão. O ín-
dice chegaria a 3,4% no Tocantins, usando 
áreas de pastagens degradadas, e em níveis 
semelhantes no Pará (que não integra o Ma-
topiba). Nos nordestinos Bahia, Maranhão 
e Piauí também haveria incremento, atin-

gindo 2% nos dois últimos. No Sul do País o 
crescimento de área seria menor (0,6%), con-
centrado no Rio Grande do Sul (1,5%). Pelas 
previsões iniciais, o Sul deve destacar-se na 
produtividade, afetada no ciclo anterior.

COM BOA MARGEM
De maneira geral, como evidenciou o 

Anuário Brasileiro da Soja 2018, da Edito-
ra Gazeta, a continuidade na expansão da 
cultura deve-se a cotações e demandas fa-
voráveis e expectativa de manter margens 
positivas, mesmo com aumento de gastos. 
Leonardo Amazonas, analista da Conab, 
destaca o fato de ser o produto com maior 
liquidez e rentabilidade no mercado. Arge-
miro Brum, professor e analista na Univer-
sidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (Unijuí), observa que “a 
safra 2017/18, em boa parte, foi comercia-
lizada em ambiente positivo, de valores al-
tos e custos a câmbio menor”. Já para o pe-
ríodo 2018/19, verifica tendência de custos 
mais elevados e preços médios finais me-
nores para os que não conseguirem média 
adequada de venda futura. 

O consultor Carlos Cogo, da Cogo Inte-
ligência em Agronegócios, ainda enfatiza a 
influência dos prêmios maiores pagos na 
exportação, que, junto com o câmbio, fa-
voreceram os resultados da cultura no Bra-
sil em 2018, cobrindo referências baixistas 
na Bolsa de Chicago. Para 2019, admitia 
margem menor, dependendo de vários ce-
nários, mas ainda acreditava que chegaria 
a 17% líquidos, “o que, em qualquer con-
juntura econômica, e em especial na ativi-
dade agropecuária, é muito significativo”.

lídEr glOBAl NA ExPOrTAÇãO dO grãO, BrASIl BATEU NOvO rECOrdE EM 2018
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The winds are favorable to Brazilian soy-
bean, now fighting with the united States 
for the first position in global production 
and for the leadership in world exports of 
the cereal. As main agricultural product in 
the Country, soybean has it all to expand 
even further. year after year, the crop incor-
porates new areas and continues celebrat-
ing records in production and exports. In 
foreign sales, with hefty supplies, the com-
mercial conflict between the united States 

and China, the latter being the main buyer, 
the smaller crop in Argentina, Brazil man-
aged to harvest a crop that was up 20% 
from 2017. For the next year, in spite of alter-
ations, expectations continue high.

The Brazilian 2017/18 soybean crop 
reached a record size of 119.3 million tons, 
according to the National Food Supply 
Agency (Conab), representing an increase of 
3.7% in area, 0.9% in productivity and 4.6% 
in production. On the other hand, exports of 

the grain could amount to 82.7 million tons 
in 2018, according to the Brazilian Vegetable 
Oil Industries Association (Abiove), released 
in early december, which would repre-
sent an increase of 21.3% from the previ-
ous year. Foreign sales of meal (about half 
of its production) would also soar 10.5%, 
and the same holds true for oil, little ex-
pressive, seeing that it depends on domes-
tic consumption, but biodiesel is making 
strides. In value, sales of the soybean com-

plex would amount to uS$ 40 billion.
For the 2018/19 crop year, in early 2018, 

Conab sources were forecasting an 1.8% 
growth in the area devoted to soybean, 
while other sources were accepting high-
er percentages, like the Brazilian Confed-
eration of Agriculture and Livestock (CNA 
Brasil), which suggested a 4-percent bigger 
planted area. Production could outstrip 120 
million tons on the grounds of the initial fa-
vorable weather conditions, surveyed by gov-
ernment organs. The uS department of Agri-
culture (uSdA), in turn, indicated 122 million 
tons for Brazil, 125 million tons for the united 
States (in the previous year the two crop sizes 
were the same) and a recovery in Argentina, 
third biggest producer (55.5 million tons).

The increase in planted area would be 
bigger (2.6%) in Brazil’s main soybean pro-
ducing region, the Center-west. In this re-

Moving ahead
Main agricultural crop in the Country, soybean is constantly 
expanding its planted area, based on profitability and great demand

gion, Mato Grosso, the leader in production, 
anticipated its plantings due to “excellent 
weather conditions”, according to Conab 
sources and, in spite of higher production 
costs and logistic problems, the State was 
supposed to incorporate new areas (about 
1.8%), especially in agricultural frontiers, 
like Vale do Araguaia, in the North of the 
State, and in municipalities adjacent to the 
BR-163. Mato Grosso do Sul, fifth biggest na-
tional producer, would experience an ex-
pansion of 5.4%, in areas previously devot-
ed to pasture and sugarcane. The Brazilian 
Southeast would equally expand its area 
devoted to soybean (2.8%), and São Paulo 
5%, to the detriment of corn, sugarcane and 
bean, “supported by strong demand from 
China, the higher value of the dollar, lower 
production costs and more liquidity”.

Similarly, the states in the region known 
as Matopiba, in the North and Northeast, com-
prising Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia, 
continue expanding their soybean planta-

tions. The percentage is estimated at 3.4% in 
Tocantins, utilizing degraded pasturelands, 
and at similar percentages in the neighbor-
ing state of Pará (which does not belong to 
the Matopiba region). In the northern states 
of Bahia, Maranhão and Piauí the crop is also 
supposed to experience a growth in area, 
reaching 2% in the two latter states. In the 
South, the growth in area is estimated to be 
smaller  (0.6%), concentrated  in Rio Grande 
do Sul (1.5%). Based on the initial forecast, 
the Southern region is supposed to stand out 
for its high productivity rates, which were ad-
versely affected in the previous season. 

wITH A GOOD PROFIT MARGIN
In general, as corroborated by the Bra-

zilian Soybean Yearbook 2018, by  Editora 
Gazeta, the continuity in the expansion of 
the crop stems from good prices and favor-
able demand, with the expectation to keep 
margins positive in spite of higher produc-
tion costs. Leonardo Amazonas, analyst at 
Conab, highlights the fact that soybean is 
the crop with the highest liquidity and prof-
itability in the market. Argemiro Brum, pro-
fessor and analyst at the Regional Univer-
sity in the Northwest of Rio Grande do Sul 
(Unijuí), observes that the “2017/18 crop, 
for the most part, was commercialized in 
a positive environment, with high values 
and lower exchange rate”. For the 2018/19 
growing season, he ascertains a trend for 
higher production costs and smaller final 
average prices for those who do not man-
age to trade their crop in future sales. 

Consultant Carlos Cogo, from Cogo In-
telligence in Agribusiness, emphasizes the 
influence of the higher prices derived from 
exports, which, along with the exchange 
rate, favored the results of the crop in Bra-
zil in 2018, making up for falling quotes at 
the Chicago Mercantile Exchange. For 2019, 
he admitted a smaller margin, depending 
on a variety of scenarios, but still believed 
it would reach net 17%, which in any eco-
nomic scenario, and especially in the agro-
nomic activity, is really significant”.

glOBAl lEAdEr IN 
ExPOrTS Of ThE CErEAl, 
BrAzIl hIT A NEW 
rECOrd IN 2018
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NúMErOS dE CAMPEãO
• winner numbers

PrOdUÇãO BrASIlEIrA dE 
SOjA – Safra 2017/18 – (Em mil 
toneladas, com principais estados)
Brasil 119.281,7
mato grosso 32.306,1
paraná 19.170,5
rio grande do sul 17.150,3
goiás 11.785,7
mato grosso do sul 9.600,5
Bahia 6.333,2
minas gerais 5.545,2 
fonte: Conab, dezembro de 2018.

PrOjEÇõES PArA TEMPOrAdA 
2018/19 – (Com % de aumento 
sobre o ciclo 2017/18)
área (mil ha) 35.793,9 (+1,8)
produção (mil t) 120.066,4 (+0,7)
fonte: Conab, dezembro de 2018.

ExPOrTAÇõES BrASIlEIrAS dO 
SETOr – (Em mil toneladas: 
2017 e 2018*)
grão 68.155 82.700
farelo 14.383 15.900
Óleo 1.340 1.450
fonte: Abiove, dezembro de 2018. * estimativa.

dIvISAS dO COMPlExO SOjA
us$ milhões 31.723 40.296
fonte: Abiove, dezembro de 2018.
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HOGS

Esperança após 
solavancos
Cadeia produtiva de suínos está em recuperação de impactos fortes em 2018, 
e para o novo ano aparecem fatores que trazem melhor ânimo ao setor

A suinocultura brasileira, a quarta maior 
do mundo, enfrentou duros desafios em 
2018, mas já ao seu final mostrava sinais 
de recuperação e expectativas mais otimis-
tas para 2019. “A cadeia produtiva se recu-
pera de forma lenta de um ano marcado 
por solavancos no mercado interno e ex-
terno, custos altos e preços baixos, ao lado 
de impactos da paralisação de caminho-
neiros”, avaliou a Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos (ABCS). Pela estimati-
va da Associação Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA), feita em dezembro, os números 
fechariam mais baixos do que no ciclo ante-
rior: 3,2% na produção, 8% na exportação e 
2,6% no consumo interno (per capita), que 
abrange mais de 80% do mercado. 

As vendas externas do produto brasilei-
ro foram impactadas de forma direta pelo 
bloqueio do mercado russo, que represen-
tava quase 40% das exportações. Iniciado 
em novembro de 2017 e encerrado no final 
de outubro de 2018, motivou redução sig-
nificativa no comércio exterior, em especial 
no primeiro semestre, fechando em volume 
8,4% inferior e receita 26,8% menor no acu-
mulado entre janeiro e novembro de 2018, 
conforme dados levantados pela ABPA. “A 
crise só não foi mais grave porque ao longo 
do ano, em especial no segundo semestre, 
China e Hong Kong aumentaram bastante 
a importação de nossa carne suína”, disse 
Marcelo Lopes, presidente da ABCS.

Lopes ainda observou que o embargo 

russo influiu no baixo preço recebido pelo 
suíno no ano, com a sua elevada oferta no 
plano doméstico. Ao mesmo tempo, o cus-
to de produção aumentou com o preço do 
milho mais alto, além de sofrer consequên-
cias da “catastrófica paralisação dos cami-
nhoneiros”. Por outro lado, segundo ele, a 
reabertura do mercado russo trouxe alen-
to para o novo ano, mesmo que os volumes 
não atinjam mais os níveis passados, dian-
te de maior produção local. Também ressal-
ta a perspectiva de retomada do crescimen-
to da economia brasileira e da boa safra de 
grãos, “o que dá novo ânimo aos suinocul-
tores”. Ressalva, no entanto, necessidade de 
atenção e visão estratégicas nas decisões.

Ainda em relação a 2018, o presidente 
da ABPA, Francisco Turra, destacou aspec-
tos positivos na abertura dos mercados 
da Coreia do Sul e da Índia para a carne su-
ína brasileira, além da reativação russa. No 
total, o Brasil exporta para mais de 70 paí-
ses. Ainda mencionou a mortandade histó-
rica de animais no maior produtor de carne 
suína do mundo, a China, devido a focos de 
peste suína africana, o que deve elevar a de-
manda global do produto. A mesma expec-
tativa é compartilhada por Lopes, da ABCS, 
prevendo possíveis benefícios para o produ-
tor brasileiro, assim como pode ocorrer na 
manutenção da guerra comercial entre Esta-
dos unidos e China. Tem inclusive esperança 
de superar em 2019 a marca de 700 mil tone-
ladas exportadas, feito só realizado em 2016.

APOSTAS FUTURAS
A ABPA manifestou ainda “grande ex-

pectativa” em relação ao novo governo. 
Entregou documento apontando deman-
das da suinocultura, ao lado do segmen-
to da avicultura, em que inclui aspectos 
como a desburocratização no processo 
de habilitação de plantas frigoríficas, o 
fim do estabelecimento do frete míni-
mo, a melhoria da infraestrutura logísti-
ca, a maior segurança nas estradas e mais 
acordos internacionais. A ABCS também 
fez chegar seus anseios aos novos gover-
nantes e esperava a reversão da obrigato-
riedade da tabela do frete, em julgamen-
to no Supremo Tribunal Federal (STF), por 
entender que inibe operações de merca-
do futuro e mesmo exportações. 

A ABPS ressalta, por fim, o trabalho 
feito na área de sanidade animal no Bra-
sil e os cuidados que devem ser mantidos 
nesse aspecto, também para ampliar as 
exportações. No consumo interno, lem-
brou ainda ações desenvolvidas para 
ampliar a demanda, tendo em vista o po-
tencial existente, destacando a Semana 
Nacional da Carne Suína, que se realiza a 
cada ano. E a ABPA reforçou o empenho 
no incremento das vendas externas, com 
implementação de plano estratégico, em 
conjunto com as empresas exportado-
ras. Quanto à produção da carne suína 
em 2019, tinha expectativa de aumento 
um pouco superior a 1%.

A CArNE SUíNA rEgISTrOU rEdUÇãO NA PrOdUÇãO E NAS vENdAS EM 2018
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Brazilian pig farming business, the 
fourth largest in the world, had to put up 
with serious challenges in 2018, but close 
to year’s end it signaled a recovery phase 
and more optimistic expectations for 2019. 
“The supply chain is gradually recovering  
from a year marked by setbacks in the do-
mestic and foreign market, high produc-
tion costs and low prices, along with the im-
pacts coming from the truck drivers’ strike”, 
concluded the Brazilian Association of Pig 

Farmers (ABCS). According to estimates by 
the Brazilian Association of Animal Protein 
(ABPA), in december, the numbers would 
not reach the same proportion as in the 
previous cycle: 3.2% in production, 8% in 
exports and 2.6% in domestic consump-
tion (per capita), which comprises more 
than 80% of the market.

The foreign sales of the Brazilian prod-
uct were directly impacted by the trade im-
pediment enacted by Russia, which rep-

resented almost 40% of all pork exports. 
with its beginning in November 2017 and 
end in late October, it caused a significant 
reduction if foreign sales, especially in the 
first half of the year, with the volume down 
8.4% and revenue down 26.8%, from Jan-
uary to November 2018, according to data 
released by the ABPA. “The crisis did not 
reach more serious proportions  because 
over the year, especially in the second half, 
China and Hong Kong decided to import 

much bigger amounts of pork from Brazil”, 
said ABCS president Marcelo Lopes.

Lopes also observed that the Russian 
embargo had an influence on the low pric-
es caught by pork during the year,  as  there 
was excessive offer in the domestic sce-
nario. In the meantime, the production 
cost went up as a result of higher corn pric-
es, besides being strongly hit by the “cata-
strophic truck drivers’ strike”. On the oth-
er hand, according to him,  the reopening 
of the Russian market  came as a relief for 
the new year, even if the volumes do not 
reach the levels of the past years, in light 
of the bigger local production. He equally 
highlights the perspective of a resumption 
of the Brazilian economy and substantial 
grain crops. “A fact that encourages the pig 
farmers greatly”. However, he warns about 
the need to remain focused on a strategic 

Hope aftersetbacks
Pork supply chain is recovering from strong impacts in 2018, and for 
the coming year there are factors in sight that encourage the sector

POrk rEgISTErEd 
A rEdUCTION IN 
PrOdUCTION ANd IN 
SAlES IN 2018

vision when it comes to taking decisions.
Still with regard to 2018, ABPA president 

Francisco Turra referred to positive aspects 
stemming from the access of Brazilian pork 
to the markets in South Korea and India, 
besides the revitalization of the Russian 
market. In all, Brazil exports to upwards of 
70 countries. He also recalled the histor-
ical mortality rates of pigs in the leading 
producer of pork in the world, China, due 
to African Swine Fever outbreaks, a reali-
ty that should cause international demand 
for pork to soar. The same expectation is 
shared by Lopes, from the ABCS, hinting at 
possible benefits for Brazilian producers, 
just like what is happening because of the 
trade war between China and the united 
States. He even hopes to outstrip the 700 
thousand ton mark of exports, which was 
only achieved in 2016.

FUTURE BETS
ABPA officials have expressed “great ex-

pectation” relative to the new government. 
They handed over a document addressing 
pig farming requirements, along with chick-
en farming demands, including less bureau-
cracy in the application for the qualification 
of meat packing plants, end of minimum 
freight table, improvement to logistic infra-
structures, safety on the roads and more 
international agreements. ABCS also ex-
pressed its concerns to the new government 
authorities and waited for a reversal of the 
freight price table, now waiting for a ruling 
by the Supreme Federal Court (STC),on the 
grounds that it inhibits future market opera-
tions and even exports.

ABPS officials equally refer to their 
work on behalf of animal well-being in 
Brazil, and all the required initiatives to 
this end, with an eye on expanding ex-
ports. As far as domestic consumption 
goes, they recalled initiatives intended to 
expand demand, considering the existing 
potential, highlighting the National Pork 
Week, that is held on a yearly basis. They 
reinforced their endeavor in promoting 
foreign sales, through the implementa-
tion of a strategic plan, jointly with the ex-
porting companies. As to the production 
of pig meat in 2019, their expectations re-
fer to upwards of 1%.
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O COrTE dA CArNE SUíNA 
• pork cut

números BrAsileiros reCentes
no setor

ANO 2017 2018*
produção (milhões t) 3,75 3,63
exportação (mil t) 697 640
fonte: ABpA. * estimativa em dezembro 2018.

Maiores estados produtores no Brasil 
(Participação percentual no total)
santa Catarina 28,38
paraná 21,01
rio grande do sul 19,53
minas gerais 11,03
fonte: relatório ABpA 2018 (dados de 2017).
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TOBACCOPassos
firmes
Setor do tabaco trabalha para manter a oferta ajustada à demanda e para 
garantir a rentabilidade agrícola, um dos pilares da cultura no Brasil

Com a solidez de um dos segmentos 
agrícolas que gera uma das maiores ren-
das médias ao produtor brasileiro, com 
mais de um século de sistema de produ-
ção integrada, diversificação produtiva em 
pauta e 25 anos de liderança no mercado 
global, o setor do tabaco brasileiro tem 
usado a inteligência estratégica para man-
ter seus indicadores. Como 85% da pro-
dução nacional destina-se às exportações 
e há avanço do cigarro ilegal no mercado 
doméstico, não aumentar a área planta-
da tem sido uma das regras para manter 
os rendimentos em patamares aceitáveis.

“A oferta internacional tem sido 
maior do que a demanda, em especial 
pelo crescimento das safras africanas. 
Isso se faz sentir também no Brasil, já 
que alguns destes países concorrentes 
são muito competitivos”, explica Benício 
Albano werner, presidente da Associação 
dos Fumicultores do Brasil (Afubra). “A 
solução é manter a produção ao menos 
estável, e buscar avanços em produtivi-
dade e, principalmente, em qualidade”.

A safra 2017/18 chegou ao fim com a 
Afubra indicando a produção de 685.983 
toneladas, 2,8% abaixo das 705.930 to-
neladas obtidas no ciclo anterior. Hou-
ve recuo na produtividade, para 2.306 
quilos por hectare, e de 0,36% na área, 
para 297.460 hectares plantados. O nú-
mero de produtores caiu de 150.240 para 
149.350. A redução de área e de produti-
vidade, que diminuiu em 20 mil tonela-

das a colheita de tabaco Virgínia e Burley, 
gerou renda média de R$ 9,15 por quilo 
e, no total, valor de R$ 6.278.431.840,85. 
O clima foi bom e a produtividade foi a 
segunda melhor da história. “Só não foi 
melhor do que em 2017, quando tivemos 
clima excepcional”, observa Paulo Vicen-
te Ogliari, coordenador da área de esta-
tísticas da Afubra.

A expectativa de retração de mais 
1,4% no consumo mundial de cigarros 
tradicionais entre 2016 e 2017 e de que-
das anuais de 2% nos anos seguintes, 
bem como a presença de novas formas 
de consumo de nicotina por meio de pro-
duto aquecido sem queima, e do cigar-
ro eletrônico, ajudam a fortalecer o argu-
mento de manter a área sem avanços e 
focar na qualidade.

Em 12 anos, entre a safra 2006/07 e 
a etapa 2017/18, a área plantada caiu 
21,3%, de 360,9 mil para 297,5 mil hec-
tares, e o número de famílias produtoras 
de 182.650 para 149.350, ou seja, 22,3%. 
A produção, no entanto, caiu menos, 
10,6%, ou 75 mil toneladas. A renda, des-
considerando a deflação, quase dobrou, 
de R$ 3,2 para R$ 6,3 bilhões. 

werner considerava cedo demais, no 
início de 2019, para fazer qualquer pro-
jeção em relação à safra 2019/20. Ainda 
assim, entendia que, face ao comporta-
mento dos mercados brasileiro e global, 
a tendência é de que a área se mantenha 
estável, ou até apresente pequena queda.

PAíS é O MAIOr ExPOrTAdOr MUNdIAl dE TABACO E O SEgUNdO MAIOr PrOdUTOr

CENÁRIO EXTERNO
No mercado externo, o Brasil mante-

ve-se como líder absoluto, mas também 
sentiu o reflexo da maior oferta por parte 
dos países africanos. Mesmo com o dólar 
favorável, o Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços (MDIC) aponta 
em seu relatório sobre 2018 leve queda 
nos embarques, de 459 mil para cerca de 
457 mil toneladas, no Sul do Brasil. A re-
ceita gerada em 2017 chegou a US$ 2,05 
bilhões, e recuou para US$ 1,95 bilhão.

Iro Schünke, presidente do Sindica-
to Interestadual da Indústria do Tabaco 
(Sinditabaco), considera que a hegemo-
nia brasileira no mercado mundial não 
está ameaçada. “São 25 anos de tradi-
ção, os clientes de todo o mundo conhe-
cem muito bem e procuram a nossa qua-
lidade, reconhecem a sustentabilidade 
de nossa cadeia produtiva, tanto em as-
pectos sociais quanto econômicos e am-
bientais, e, com alguma oscilação aqui e 
ali, por fatores de mercado ou cambiais, 
a tendência é de demanda firme por 
muitos e muitos anos”, resume.

8584

vENdAS AO ExTErIOr
• sales abroad

exportAções de tABACo do BrAsil (sul)

ANO
 volume receita 

 (mil t) (US$ bi)

2017 459 2,05
2018 457 1,95
fonte: mdiC/sinditabaco
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With the solid status as one of the agri-
cultural segments that generates one of the 
highest average income to Brazilian farmers, 
relying on the integrated production system 
for more than a century, crop diversification 
as a target and 25 years of leadership in the 
global market, the Brazilian tobacco sector 
has used strategic intelligence to keep its in-
dicators. As 85% of the entire national crop is 
destined for export, while the illicit cigarette 
trade is on a rising trend in the domestic sce-
nario, preventing any planted area increases 
has been one of the rules to keep profits at 
acceptable levels.

“Supplies in the international market 
have outstripped demand, especially be-
cause of the strides made by the crops in Af-

rica. This reflects on Brazil, seeing that some 
of these countries are very competitive”, ex-
plains Benício Albano Werner, president of 
the Tobacco Growers’ Association of Brazil 
(Afubra). “The solution consists in keeping 
production stable, whilst seeking advances 
in productivity and, above all, in quality. 

The 2017/18 growing season came to 
a close with Afubra reckoning production 
at 685,983 tons, down 2.8 percent from the 
705,930 tons in the previous season. Produc-
tivity dropped 20% to 2,306 kilograms per 
hectare, and area dropped 0.36%, to 297,460 
hectares devoted to the crop. The number of 
farmers dropped from 150,240 to 149,350. 
The reduction in area and productivity re-
sulted into a Virginia and Burley crop 20 

thousand tons smaller, and generated an av-
erage income of R$ 9.15 per kilogram, and  a 
total income of R$ 6,278,431,840.85. The cli-
mate was favorable and productivity was the 
second best on record. It remained only be-
low the productivity of the 2017 crop, when 
weather conditions were exceptionally fa-
vorable”, observes Paulo Vicente Ogliari, co-
ordinator at Afubra’s statistical department.

The expectation for a drop of more than 
1.4% in global consumption of traditional 
cigarettes between 2016 and 2017 and an-
nual declines of 2% in the following years, 
besides the presence of new nicotine con-
sumption forms through heat-not-burn to-
bacco devices, and electronic cigarettes, 
corroborate the argument of preventing 

any bigger planted areas and keeping the 
focus on quality.

In 12 years, from the 2006/07 to the 
2017/18 growing season, the area devoted 
to tobacco dropped 21.3%, from 360.9 thou-
sand to 297.5 thousand hectares, and the 
number of family farmers that grow tobacco 
dropped from 182,650 to 149,350, or, 22.3%. 
The production volume, however, did not 
drop proportionately, 10.6%, or 75 thousand 
tons. Income, without taking into account 
the inflation rate, almost doubled, from R$ 
3.2 to R$ 6.3 billion.

Werner argued that it was too early, at 
the start of 2019, to make projections relative 
to the 2019/20 growing season. Even so, he 
understood that, in light of the Brazilian and 
global market, the trend is for the planted 
area to remain stable, or even recede slightly.

Firm steps 
Tobacco sector works hard to keep supply adjusted to demand and to 
ensure agricultural profitability, one of the pillars of the crop in Brazil

CounTry is The BiggesT 
gloBal exporTer 
oF ToBaCCo and 
The seCond BiggesT 
produCer

FOREIGN SCENARIO
In the foreign market, Brazil has kept its position as absolute leader, but equally 

suffered the reflections from the supplies by the African countries. In spite of the fa-
vorable dollar, the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC), in 
its annual 2018 report, refers to a slight reduction in shipments, from 459 thousand 
to 457 thousand tons, in the South of Brazil. Revenue generated in 2017 amounted 
to US$ 2.05 billion, and retreated to US$ 1.95 billion. 

Iro Schünke, president of the Interstate Tobacco Industry Union (SindiTabaco), 
thinks that Brazil’s hegemony in the global market is not in danger. A tradition of 25 
years, clients all over the world know our tobacco all too well and seek our quality, 
and are aware of the sustainability of our supply chain, either in social, economic 
or environmental aspects. Although there may be occasional oscillations here and 
there, due to market or exchange rate factors, the trend is for steady demand for 
years to come”, he summarizes.

86

a soMa das Folhas • the number of leaves
Evolução da CulTuRa do TaBaCo (sul do BRasil)

safra Famílias Área produção produtividade Valor Total produtoras plantada (ha) (t) (kg/ha) (r$/kg) 

2018 149.350 297.460 685.983 2.306 9,15 6.278.431.840,85
2017 150.240 298.530 705.930 2.365 8,63 6.090.633.962,38
2016 144.320 271.070 525.221 1.938 9,96 5.230.364.810,00
2015 153.730 308.260 697.650 2.263 7,13 4.976.704.200,00
Fonte: afubra, janeiro de 2019.
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As seções abrem e fecham automaticamente, minimizando

sobreposições nas entradas e saídas de bordadauras, gerando

economia e melhor aproveitamento no consumo de fertilzante.

Disponível nas adubadoras Uniport 5030 NPK e Tellus 10.000 NPK.
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ECONOMIA DE ATÉ 15% DE FERTILIZANTE*

TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO
INÉDITA NO BRASIL
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