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A cada nova safra, um novo ciclo se 
estabecele em todos os ambientes 
identificados com o agronegócio.
Em 2020, em meio aos desafios sempre 
inerentes a esse setor, milhões de hectares 
estão sendo plantados, e logo mais serão 
colhidos, para alimentar e abastecer o País 
e o mundo. A Revista AgroBrasil – Balanço 
Brasileiro do Agronegócio 2019/2020 
mostra como está o cenário nas principais 
atividades produtivas nacionais.

At every new growing season, a new cycle 
unfolds in all environments identified with 

agribusiness. In 2020, amid challenges inherent 
to this sector, there are millions of hectares 
devoted to major crops, which will soon be 
harvested, to feed and supply the Country 

and the world.  Revista AgroBrasil – Balanço 
Brasileiro do Agronegócio 2019/2020 (AgroBrazil 

Magazine – Balance of Brazilian Agribusiness) 
depicts the scenario of the main 

national productive activities.

Balanço Brasileiro do Agronegócio 2019/2020

Brazilian Agribusiness Balance 2019/2020

Vida
nova

New life
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O agronegócio brasileiro continua a dar 
o seu show. Em 2019, a safra de grãos do 
Brasil bateu recorde de 242,1 milhões de to-
neladas, de acordo com os dados da Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab). 
Já o Valor Bruto da Produção Agropecuária 
(VBP) atingiu R$ 630,9 bilhões, 2,6% acima do 
obtido no ano anterior, outro valor recorde. E 
a receita das exportações do agronegócio 
somou US$ 96,8 bilhões, um pouco menos 
(4,3%) do que em 2018, mas ainda assim re-

presentando 43,2% do total exportado pelo 
País, quase 1% a mais do que na temporada 
anterior, segundo o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os números confirmam a enorme re-
levância do setor na economia brasileira e 
o vigor persistente na atividade, em suas 
mais diversas cadeias produtivas e se ex-
pandindo por toda a sociedade. “O ano foi 
marcado pelo crescimento extraordinário 
do faturamento do milho e pelo desempe-

nho também excepcional da pecuária, com 
aumento real de 9%”, avalia a área técnica 
da Secretaria de Política Agrícola (SPA) do 
Mapa, salientando o incremento nas vendas 
de carnes para o mercado internacional nos 
últimos meses do ano, diante do impacto da 
peste suína africana em diversos países asi-
áticos, em especial a China, hoje o principal 
importador do País.

O milho, com safra recorde, voltou a 
ser destaque no comércio externo, onde 

O

vem ganhando espaço em fase recente, as-
sim como o algodão teve desempenho ex-
cepcional, ambos garantindo crescimento 
de 2,7% na quantidade total de produção 
agropecuária exportada pelo País. E, ainda 
em volumes, o café e o tabaco tiveram bons 
resultados. Já a soja, principal produto bra-
sileiro de exportação e líder da agricultura 
nacional, devido à redução da safra, à me-
nor demanda chinesa e à alta base de com-
paração anterior, teve venda externa me-

nor (11% no peso e 21% na receita), mas, 
mesmo assim, em alto patamar (o segundo 
maior na história).

Enfim, o agronegócio assegurou mais 
uma vez o saldo positivo na balança comer-
cial brasileira, uma boa renda e oportuni-
dades de trabalho para muita gente. E tudo 
leva a crer que assim vai prosseguir. Além 
de atender o mercado interno, o País é líder 
em nível mundial na produção e na expor-
tação de diversos produtos agropecuários e 

cada vez mais se solidifica como grande for-
necedor mundial de alimentos, fibras e ou-
tros itens do campo, pelas condições parti-
culares que apresenta, e sem necessidade 
de abrir novas áreas, ao ocupar pastagens 
e espaços de outras culturas em rotação. 
As perspectivas permanecem alvissareiras 
para 2020 e o País mostra qualificação, com-
petitividade e sustentabilidade para avan-
çar sempre mais como referência em agro-
negócio no mundo.

Valor da produção agropecuária 
atingiu recorde em 2019 e exportações 
do setor representaram 43% do total 
das Vendas externas do país no ano.
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continues
Brazilian agribusiness continues its show. 

In 2019, Brazil’s grain crops hit record high of 
242.1 million tons, according to data released 
by the National Food Supply Agency (Conab). 
For its part, the Gross Value of Agricultural 
Production (GVAP) reached R$ 630.9 billion, 
up 2.6% from the previous year, which was 
also a record value. Revenue brought in by 
exports amounted to US$ 96.8 billion, some-
what down (4.3%) compared to 2018, but 
even so representing 43.2% of the Country’s 
total exports, nearly up 1% from the previous 
season, according to the Ministry of Agricul-
ture, Livestock and Food Supply (Mapa).

The numbers confirm the great rele-
vance of the sector in the Brazilian econo-
my and the vigor persisting in the activity, 
in its various supply chains, while expand-
ing throughout society. “The year was 
marked by the extraordinary growth of rev-
enue from corn and by the exceptional per-
formance of the livestock sector, with a real 

increase of 9%”, say sources from the tech-
nical department of Mapa’s Agricultural Po-
litical Secretariat (SPA, in the Portuguese 
acronym), highlighting the increase in beef 
sales to the international market over the 
last months of the year, in light of the impact 
caused by the African swine fever in several 
Asian countries, especially in China, now the 
leading importer of meat from Brazil.

Corn, with a record crop, now again oc-
cupying a noteworthy position in foreign 
sales, where it has recently gained space, 
just like cotton it had an exceptional perfor-
mance, thus being responsible for a 2.7-per-
cent growth in the Country’s total amount of 
agricultural products shipped abroad. And, 
also in terms of volume, coffee and tobacco 
reaped good results. As for soybean, main 
Brazilian export product and leader in our na-
tional agriculture, due to such factors as the 
reduction of the crop, decreasing demand 
from China and the high basis of the previous 

comparison, its foreign sales receded (11% in 
weight and 21% in revenue), but, even so, at a 
high level (the second largest in history).

After all, agribusiness was again re-
sponsible for the positive Brazilian balance 
of trade, hefty income and job opportuni-
ties for many people. There is every rea-
son to believe that there will be no changes 
in this trend. Besides meeting the needs of 
the domestic market, the Country is a glob-
al leader in the production and exports of 
several agribusiness products and increas-
ingly gaining momentum as global suppli-
er of food, fiber and other agricultural items, 
for its exceptional conditions, and with no 
need to open new areas, but occupying pas-
turelands and replacing other crops in rota-
tion. These perspectives continue positive 
for 2020 and the Country has proved to be 
duly qualified, competitive and sustainable 
in its efforts to make strides as a reference in 
agribusiness in the world. 

in the countryside

The show

Value of agricultural production hit record high 
in 2019 and exports of the sector represented 43% 
of the country’s total foreign sales oVer the year
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EntrEviStA ESpEciAl
sPecial interview

roBerto rodrigues
Ex-minisTrO da agriculTura, PEcuária E abasTEcimEnTO; 

cOOrdEnadOr dO cEnTrO dE agrOnEgóciO na EscOla dE 
EcOnOmia dE sãO PaulO, da FundaçãO gETúliO Vargas (FgV)

importante liderança do setor, roBerto rodrigues 
defende atenção muito especial com o agronegócio 
por seu papel e por sua releVância no mundo atual

“O agro merece
todo cuidado”

 Romar Beling
 romar@editoragazeta.com.br
As duas primeiras décadas do século 21 

testemunharam um desempenho extraor-
dinário do agronegócio brasileiro, tanto em 
incremento da produção quanto na expan-
são de seus mercados internacionais. No 
âmbito interno, o crescimento registrado 
nos mais diversos setores produtivos, com 
destaque para os grãos e as fibras, veio por 
intermédio do aumento na área de cultivo, 
sim, mas principalmente pela agregação 
de produtividade. Em paralelo, a qualida-
de dos produtos passou a atender a conten-
to (e de maneira cada vez mais efetiva) aos 
mais diversos e exigentes mercados. 

E quem viu muito de perto essa trajetó-
ria, como líder no ambiente de produção 
e inclusive como tomador de decisão na 
área pública, foi o engenheiro agrônomo e 
agricultor Roberto Rodrigues, 77 anos, na-
tural de Cordeirópolis (SP). Na condição de 
ministro da Agricultura da primeira gestão 
de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, 
tendo permanecido no cargo entre 2003 e 
2006, Rodrigues implantou algumas das 

“a situação da 
agricultura 

para o 
país hoje é 

fantástica”, 
aValia 

rodrigues

medidas tidas até hoje como essenciais no 
sentido de modernizar a produção agrope-
cuária nacional e de dar a ela o lastro para 
que os produtores tivessem maior confian-
ça nos investimentos a serem feitos. 

Uma de suas bandeiras foi a criação de 
um seguro que permitisse aos agricultores ob-
terem resguardo nas mais diversas situações 
de perdas, em especial as motivadas pelo cli-
ma. O mesmo clima que, na safra 2019/20, por 
exemplo, tanto tem angustiado os produto-
res de importantes fronteiras agrícolas, como 

a Região Sul e a região chamada de Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). 

Em entrevista exclusiva à Revista Agro-
Brasil – Balanço Brasileiro do Agronegócio 
2019/2020, concedida por telefone a partir 
de seu escritório no Centro de Agronegócios 
da Fundação Getúlio Vargas (GVAgro), Rodri-
gues analisa o cenário atual do agronegó-
cio no País e avalia medidas tomadas até o 
momento pela ministra da Agricultura Tereza 
Cristina e por sua equipe. E adverte que o Bra-
sil precisa com urgência contornar mal-enten-
didos ou controvérsias no terreno ambiental, 
área que ele entende ser essencial (por lidar 
justamente com os recursos naturais, indis-
pensáveis à própria produção agrícola), mas 
que, em muitos casos, pode se transformar 
em barreira junto aos mercados internacio-
nais, num cenário altamente competitivo. 

Rodrigues lembra que o Brasil ostenta 
uma das melhores condições no planeta na 
atualidade para a produção de alimentos e 
de matérias-primas, e que, como tal, tende a 
ser uma das garantias de alimento em quan-
tidade e com qualidade para as futuras gera-
ções, no País e no mundo como um todo.
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REvISTA AGROBRASIL – Como o senhor 
avalia a condução do tema do agronegócio 
pelo presidente Bolsonaro e por sua equipe?

Roberto Rodrigues - Tenho visto isso de 
maneira positiva. Em primeiro lugar porque 
temos uma ministra muito competente. A Te-
reza Cristina reúne condições únicas: primei-
ro, é engenheira agrônoma, conhece tecnolo-
gia; segundo, é produtora rural, então conhece 
os dramas da atividade. Terceiro, foi secretária 
de estado da Agricultura, então conhece tam-
bém como funciona a máquina pública; quar-
to, é deputada federal, e conhece o Congres-
so e as ações políticas; quinto, foi presidente 
da Frente Parlamentar do Agronegócio, uma 
frente bastante masculina; portanto, tem uma 
liderança fantástica para chegar lá. Ela tem re-
almente um conjunto de qualificações raras 
numa única pessoa. Conhece profundamen-
te e sabe muito bem. Além disso, embora seja 
natural do Mato Grosso do Sul, estudou Agro-
nomia em Minas Gerais, em Viçosa, e apren-
deu bastante a mineirice; é uma política ha-
bilidosa, sabe negociar bem e conquistou a 
confiança do presidente, do ministro Paulo 
Guedes, relaciona-se muito bem com o Par-
lamento e com os demais ministros. Tem feito 
um trabalho muito interessante. E tem o apoio 
do Paulo Guedes. De maneira que, de forma 
geral, estou satisfeito com o trabalho que ela 
está realizando no Ministério da Agricultura. E 
o governo de uma maneira geral também fun-
ciona bem para o nosso setor.

Alguma ação de forma mais relevante cha-
ma-lhe atenção no primeiro ano de governo?

Considero que o tema central para a eco-
nomia rural brasileira é o seguro rural funcio-
nando adequadamente. A Lei do Seguro Ru-
ral fui eu quem fez, em 2003; a primeira coisa 
que fiz foi a lei do seguro rural, com o apoio 
da bancada ruralista. Passados 17 anos, não 
tem nem 10% da área agrícola brasileira as-
segurada. Portanto, o seguro não vem cum-
prindo o papel dele; falta orçamento para a 
questão do prêmio. E a ministra Tereza Cris-
tina já no primeiro ano mais do que dobrou o 
recurso orçamentário para o seguro, e vai tri-
plicar para esse ano, de modo que só aí acho 
que já se tem um ponto central na atividade 
dela. Por outro lado, ela tem trabalhado mui-
to perto do Itamaraty e conseguiu coisas no-
táveis. O acordo União Europeia-Mercosul es-
tava na geladeira há 20 anos e ela teve um 

papel preponderante nesse acordo. Ela tem 
feito um trabalho realmente notável. Acho 
que a preocupação dela com a defesa sani-
tária é fundamental, e é uma questão séria 
mesmo, que tem sido tratada. Então, de ma-
neira geral, é um trabalho muito bem feito.

Neste início de ano foi assinado acordo de 
cooperação técnica entre Brasil e Alemanha. 
Tais acordos podem compensar o esvazia-
mento da pesquisa em âmbito de Brasil?

Você tocou num ponto central. A compe-
titividade de um país ou de um setor só será 
conseguida com tecnologia e inovação cada 
vez mais vigorosas. Mais recurso, mais gen-
te, mais trabalho. E o Brasil infelizmente meio 
que deixou em segundo plano a ciência e a 
tecnologia. Todo e qualquer acordo com pa-
íses mais avançados do que nós em inova-
ção tecnológica é bem-vindo, desde que gere 
inovação aplicável a uma agricultura tropical 
como a do Brasil. Espero que esse protocolo 
tenha resultado muito positivo para a ciência 
agrícola brasileira. Estou muito esperançoso 
de que isso aconteça. 

E o senhor entende que, em se tratando da 
Alemanha, referência na Europa e no mundo, 
é um parceiro importante nesse momento?

Acredito que sim. Mas, de novo: o Brasil é 
um país muito grande para se associar a um ou 
outro país apenas. O Brasil é muito grande para 
o setor comercial, por exemplo; nós não pode-
mos ter preferência por parceiros. Somos um 
país que tem um papel no cenário global de ali-
mentação, de energia e de fibras muito signifi-
cativo. Então, temos de estar abertos sempre 
para todos os mercados. Na mesma página fi-
cam a ciência e a tecnologia: não podemos fi-
car pendurados, entre aspas, em um, dois ou 
três países. Precisamos abrir a inteligência bra-
sileira para a ciência no mundo todo e ganhar 
competitividade aprendendo com cada um e 
ampliando aquilo que é positivo.

Costuma-se dizer que o tempo perdido no 
âmbito da ciência dificilmente se recupera em 
curto período. O senhor vê sinalização para 
tais investimentos em âmbito interno?

Olha, não é uma resposta difícil de dar, 
mas tenho conversado muito com a Tereza 
Cristina e ela tem clareza disso. O ministro 
de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, tam-
bém tem visão bastante positiva em relação a 

ciência e tecnologia, inclusive na agricultura. 
Outros ministros mostram a expectativa bas-
tante clara também, de modo que acredito 
que a gente possa ter avanços. E mais do que 
acredito, tenho escrito sobre isso, insistido 
nisso, porque não haverá como ser competi-
tivo no curtíssimo prazo sem ciência e inova-
ção vigorosas. É preciso que se tenha investi-
mentos de verdade. Acredito que o governo 
esteja atento a isso. Basta ver o Estado de São 
Paulo, por exemplo: o Instituto Agronômico 
de Campinas, que foi importante para a his-
tória do agro brasileiro, está todo sucateado. 
É preciso que haja uma visão mais adequada 
a essa atividade. Vejo o governo federal com 
uma preocupação razoável, mas não vejo a 
mesma preocupação nos estados. 

O mundo vive a perspectiva de recessão, e 
o Brasil sinaliza para possível retomada. O país 
pode se beneficiar do cenário externo, ou este é 
que pode atrapalhar os planos internos?

Essa já é uma pergunta mais difícil de res-
ponder. Você colocou o dedo numa ferida 
muito grave. E aí vai depender muito da nossa 
capacidade diplomática e de relacionamen-
to. Vamos pegar por exempo o embate Esta-
dos Unidos e China. Ele inicialmente foi positi-
vo para o Brasil, porque a China comprou mais 
da gente e comprou menos dos EUA. Mas, a 
médio e longo prazos, essa guerra pode ser 
prejudicial ao Brasil e a outros países emer-
gentes, porque ela estava provocando um ne-
oprotecionismo agrícola no mundo inteiro, 
que a médio prazo seria um problema para a 
gente. Por isso que o acordo UE-Mercosul foi 
essencial, porque mitiga esse neoprotecio-
nismo que vinha crescendo no mundo todo. 
Nós soubemos, o Brasil soube, através do Mer-
cosul, reagir a essa guerra que seria prejudi-
cial, via acordo com a UE. É importante, mas 
não é suficiente; precisamos fazer outros acor-
dos. Hoje, o comércio brasileiro está centrado 
na Ásia, na China, na Índia, na Indonésia; é lá 
que estão os grandes mercados, e crescendo, 
fora os tradicionais, Japão e Coreia do Sul. En-
tão, na verdade, é preciso olhar isso com mui-
to mais atenção, para a gente ficar fora de uma 
crise entre grandes potências. Acho que a ida 
da ministra Tereza cristina e até do presiden-
te Bolsonaro à região, à Índia, em janeiro, é 
um bom sinal nessa direção. Hoje, a China é 
o grande mercado, mas a Índia é o próximo, 
também tem 1,3 bilhão de habitantes, tam-

bém será grande mercado consumidor. É pre-
ciso ter muita aplicação, muito cuidado, nas 
relações diplomáticas, para que a gente não 
perca espaço no cenário de guerras e conflitos. 
União Europeia, Irã, EUA, são todas brigas de 
gigantes que podem nos afetar negativamen-
te. Mas se soubermos aproveitar as brechas 
que aparecem, podemos ser beneficiados 
pelo processo. E nesse caminho acredito que 
tem uma questão muito importante: o papel 
dos adidos agrícolas, que criei lá atrás também, 
até com dificuldade em relação ao Itamara-
ty. Hoje os adidos são respeitados, o Itamaraty 
tem desempenhado papel muito interessan-
te de relacionamento nos países em que eles 
estão. Acredito que há cenário de oportunida-
des mais consistente do que o de riscos, mas 
a oportunidade tem de ser aproveitada posi-
tivamente; depende muito da capacidade ne-
gocial que se venha a ter no futuro.

O que o senhor tem visto da atual safra em 
suas andanças pelo país lhe deixa satisfeito?

Está indo bem, sim. A não ser alguns pro-
blemas localizados, no sul do País e também 
no Matopiba, de maneira geral temos uma 
safra bem alentada. Não sei se vai bater re-
corde, por causa da questão do Rio Grande 
do Sul e do Matopiba. Mas, de maneira geral, 
a safra está se comportando bem. Com uma 
característica: os preços estão bem coloca-
dos. Com esse acidente de percurso da China 
com a peste suína africana, os preços estão 
razoáveis, acima da média na área de carnes, 
e isso leva também a incremento de preços 
em milho e soja. Café recuperou os preços, 
cana-de- açúcar teve melhora também esse 
ano. Vejo um ano de 2020 mais interessante 
em termos de renda para os produtores de 
maneira em geral. Naturalmente, conside-
rando as exclusões onde a seca foi mais forte. 
Teve quebra de milho no Rio Grande do Sul, 
de soja no Paraná e também de soja no Mato-
piba. Mas, de maneira geral, deve ser um ano 
positivo para o País. Para os produtores nem 
tanto, mas para o País, positivo.

São duas décadas desde que o senhor es-
teve no ministério, e o agronegócio deu salto 
gigantesco nesse período. A sociedade brasi-
leira começa a perceber isso, não é?

Acredito sim, que a sociedade brasileira, a 
urbana particularmente, está mais bem-infor-
mada; a mídia se comportou de maneira mais 

profissional e os dados são inegáveis. A situa-
ção da agricultura para o país hoje é fantástica. 
O agronegócio representa um quarto do PIB; 
quase um terço dos empregos estão no agro-
negócio; o saldo comercial só é positivo graças 
ao agro, algo que se repete ano após ano des-
de aquele período. Não há como negar que o 
setor tem participação relevante na construção 
do país. No entanto, tem alguns temas que ain-
da estão negativando o processo. Em primeiro 
lugar, há uma tendência mundial, e o Brasil não 
escapa disso, é bastante claro e é muito interes-
sante que seja assim: há preocupação recorren-
te no mundo todo quanto à questão do meio 
ambiente, as mudanças climáticas, o aqueci-
mento global, uma preocupação grande com a 
preservação dos recursos naturais. É importan-
te que seja assim porque todos nós precisamos 
estar preocupados com as gerações futuras, te-
mos de preparar o mundo para elas de manei-
ra positiva. Essa preocupação é positiva mas ela 
tem um lado perigoso, que é a percepção dife-
rente do fato. Vejo jovens dizendo: “ah, eu não 
vou comer carne porque o boi é criado num 
pasto que era floresta, e desmataram para fa-
zer pasto”. Então a pessoa não come carne por 
causa disso, mas usa sapato de couro, bolsa 
de couro, que são originários do mesmo boi. É 
um comportamento que não é completo, não 
é integral, não é coerente. O que falta então é 
informação adequada. A questão ambiental, 
que é procedente, e é fundamental, até por-
que erramos, o Brasil errou, no ano passado 
com o negócio dos incêndios na Amazônia, fez 
algumas declarações desastradas, e isso aca-
bou produzindo uma visão negativa do agro 
brasileiro, quando na verdade é um dos mais 
sustentáveis do mundo. O nosso Código Flo-
restal é o mais rigoroso do mundo, tem uma 

atividade produtiva que usa tecnologia sus-
tentável. No entanto, alguns erros cometidos, 
lamentavelmente, e criminosamente, desma-
tamentos e incêndios, e mais essa visão rele-
vante com a preocupação ambiental, criaram 
dificuldades para o agro brasileiro. Mais lá fora 
do que aqui, mas aqui também. Ainda se vê 
pessoas reclamando que há desmatamento. 
Não tem desmatamento legal. E o ilegal tem 
de ser punido. E agora o governo tomou de-
cisão importante ao criar essa Força Nacional 
Ambiental, que vai punir mesmo, até que en-
fim; é uma política rigorosa de punição a cri-
minosos de maneira geral. Também se de-
cidiu por esse Conselho da Amazônia, que 
finalmente vai ter estratégia articulada para a 
Amazônia. Então, o governo está acordando. 
Mas o estrago causado nos últimos meses por 
questões de percepção inadequada e de narra-
tiva inadequada é muito grande. A ministra Te-
reza Cristina, na Semana Verde, em Berlim, so-
freu pressões muito grandes. Existem também 
comportamentos de produtores rurais, euro-
peus, principalmente, que são contra o acordo 
União Europeia-Mercosul, porque sentem que 
vão perder mercado diante da nossa condição 
competitiva. Concordo que a visão melhorou, 
o conhecimento melhorou, mas essa preocu-
pação procedente e importante com a ques-
tão ambiental tem mascarado um pouco a po-
sitiva sustentabilidade do nosso agronegócio. 
De modo que considero essencial de agora 
em diante uma comunicação científica, técni-
ca; precisamos falar a verdade científica, para 
que a sociedade de dentro e de fora do País 
conheça aquilo que é real e não uma informa-
ção muitas vezes inadequada, até por interes-
se comercial. É preciso olhar com muito cuida-
do de agora em diante a comunicação.
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roBerto rodrigues
FOrmEr minisTEr OF ThE agriculTurE, liVEsTOck and FOOd 
suPPly; cOOrdinaTOr OF ThE agribusinEss cEnTEr OF ThE 
sãO PaulO schOOl OF EcOnOmics, OF FgV FOundaTiOn (FgV)

outstanding leadership of the sector, roBerto 
rodrigues is an adVocate for eVery facet of agriBusiness 
for its role and releVance in the present world

The agro deserves 
to be looked after

The two first decades of the 21st centu-
ry witnessed an extraordinary performance 
of Brazilian agribusiness, both in terms of 
production increases and expansion of in-
ternational sales. In the domestic scenario, 
the credit for the relevant growth registered 
in the various productive sectors, where the 
highlights are grains and fibers, goes not 
only to the bigger planted areas, but main-
ly to higher productivity rates. In parallel, the 
quality of the products began to meet (in an 
ever more effective manner) the require-
ments of the most discerning markets. 

The person who kept a close watch on 
this trajectory, as a leader in the produc-
tion environment and even as decision tak-
er in the public area, was agronomic en-
gineer and farmer Roberto Rodrigues, 77, 
born in Cordeirópolis (SP). In his capacity 
as Minister of Agriculture during president 
Luiz Inácio Lula da Silva’s first term of of-

fice, occupying the position from 2003 to 
2006, Rodrigues implemented some mea-
sures, up to the present time viewed as es-
sential for modernizing our national agri-
cultural production and providing it with 
the ballast that strengthens farmers’ confi-
dence  in their future investments. One of 
his flagships was the creation of an insur-
ance system that protects the farmers in 
different occurrences of yield losses, main-
ly due to climate-related events. The same 
climate conditions, which, in the 2019/20 
growing season, for example, have deeply 
distressed farmers in important agricultur-
al frontiers, like the South Region and the 
region known as Matopiba (Maranhão, To-
cantins, Piauí and Bahia). 

At an exclusive telephone interview to 
Revista AgroBrasil – Brazilian Agribusi-
ness Trade Balance 2019/2020, given 
from his office at the Getúlio Vargas Foun-

dation Agribusiness Center (GV Agro), Ro-
drigues analyzes the current agribusiness 
scenario in the Country and comments on 
the entire set of measures taken so far by 
Minister of Agriculture Tereza Cristina and 
her team. He warns that Brazil urgently 
needs to find a way around the misunder-
standings and controversies with regard to 
environmental issues, an area he deems as 
essential  (for the fact that it involves natu-
ral resources, indispensable to agriculture 
itself), but, in many cases, could turn into a 
barrier to international markets, in a highly 
competitive scenario. 

Rodrigues recalls that, currently, Bra-
zil boasts one of the best conditions on the 
planet for the production of food and raw 
materials, and that, as such, stands as an 
assurance  of food, both quantitywise and 
qualitywise, for the future generations in the 
Country and in the world as a whole.

“the situation 
of agriculture 

for the country 
now is simply 

fantastic”, 
rodrigues 

argues
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REvISTA AGROBRASIL – How do you evaluate the handling of the 
agribusiness sector by president Bolsonaro and his team?

Roberto Rodrigues – I have seen it from a positive point of view. In 
the first place, because we have a very competent minister. Tereza Cris-
tina has unique qualifications: first, she is an agronomic engineer, with 
a deep understanding of technology; second, she is a rural producer, 
therefore she has a good grasp of the squabbles of the activity. Third, 
she was State Secretariat of Agriculture, as a result, she knows how the 
public machine fares;   fourth, she is a federal deputy and knows the 
Congress and all political affairs; fifth, she was president of the Agri-
business Parliament Front, a rather male front; therefore, she boasts a 
fantastic leadership in her new position. As a matter of fact, she has a 
set of qualifications rarely found in one person only. She is well aware 
of all issues and knows how to deal with them. Furthermore, although 
being a native to Mato Grosso do Sul, she attended the agronomy col-
lege in Minas Gerais, in the town of Viçosa, and got very familiar with 
the way the people in Minas Gerais behave; she is a skilled politician 
and knows how to negotiate, and conquered the confidence of the 
president and minister Paulo  Guedes, her relationship with the Con-
gress is on the right track, and the same holds true for the other min-
isters. She has already done very good work, and counts on support 
from Paulo Guedes. So that, in general, I am pleased with her work at 
the Ministry of Agriculture. Furthermore, the government, in general, 
is also doing a good job, as far as our sector goes.

Is there anything that, in a more relevant manner, attracts your at-
tention in the first year of the government? 

I take it that the central theme for Brazil’s rural economy is the ru-
ral insurance program performing properly. I created the Rural Insur-
ance Law, back in 2003; the first thing I did was the rural insurance law, 
with support from the rural parliament front. Now that 17 years have 
gone by, less than 10% of the Brazilian agricultural area is protected 
by this insurance program. It attests that the insurance program is not 
performing its role; there is a budget shortage related to the question 
of the premium. In the meantime, minister Tereza Cristina, in the first 
year of her term of office,  has already doubled the financial resourc-
es for this insurance program, with chances to triple these resources 
this year, a fact that makes me believe that this is a central point of her 
activity. On the other hand, she has been working very close to the It-
amaraty palace and has managed to achieve worthwhile conquests. 
The European-Mercosur agreement had been resting in the fridge for 
20 years and she had a predominant role in this agreement. She has re-
ally done admirable work. I think that her concern with the question of 
sanitation is fundamental, and it is really a serious issue, which has been 
treated. As things are, in general, it is praiseworthy work. 

At the beginning of this year, the technical cooperation agreement 
between Brazil and Germany was signed.  Could such agreements 
make up for the termination of research works in Brazil? 

You tackled a central point. The competitiveness of a country or of 
a sector will only  achieved ever more vigorous technology and innova-
tion. More resources, more people, more work. Unfortunately, it seems 
Brazil has left science and technology in the back seat. Agreements with 
countries that are ahead of us in terms of innovation and technology are 

welcome, provided they generate applicable innovation for tropical ag-
riculture we have in Brazil. I am very confident this will happen.

 
Do you understand that Germany, reference in Europe and the 

world, is an important partner at this moment? 
I believe so. But, again: Brazil is a country that is too big to engage 

in association with one country only. In commercial terms, for ex-
ample, Brazil is a real power; we cannot afford to show preferences 
for partners. We are a country that plays a very significant role in the 
global food, energy and fibers scenario. As a result, we need to be 
open to all markets. Science and technology are on that same page: 
we should not, so to speak, exclusively depend on one or two coun-
tries. There is need to open the Brazilian intelligence to science in the 
entire world, become competitive by learning something from each 
country, thus amplifying whatever is positive. 

People say that the time lost in the realm of science is hardly recov-
ered in a short period.

Can you catch a glimpse at signals pointing to investments in the 
domestic scenario? Look, this is not a difficult answer, and I have talk-
ed with Tereza Cristina and she is quite clear about this. The minister of 
Science and Technology, Marcos Pontes, equally has a rather positive vi-
sion with regard to science and technology, even in agriculture. Other 
ministers also point to rather clear expectations, making me believe in 
steps forward. It is more than just my belief, I have written articles about 
it, insisted on it, because there is no way being competitive in the short 
run without science and vigorous innovation. There is need for real in-
vestments. I believe the government is paying heed to it. Let us just take 
a look at the state of São Paulo, for example: the Agronomic Institute of 
Campinas, which has had an important role in the history of Brazilian 
agribusiness, is now totally abandoned. A more appropriate vision of 
this activity is required. I see the federal government with a reasonable 
concern, but I do not see the same vision in the states. 

The world is going through the perspective of a recession, and Bra-
zilian is signaling a possible resumption. Could the country take advan-
tage of the foreign scenario, or could the latter jeopardize the domes-
tic plans?  

This is a question that is more difficult to answer. You touched a very 
sore spot. With regard to it, a lot depends on our diplomatic and rela-
tionship capacity. Let us take, for example, the trade war between the 
United States and China. At the beginning, this war was beneficial to 
Brazil, simply because China purchased more from Brazil and less from 
the United States. However, in the medium and long run, this war could 
cause problems to Brazil and other emerging markets, because this war 
was giving rise to an agricultural neo-protectionism in the entire world, 
which, in the medium run turns into a problem for us. That is why the 
EU-Mercosur agreement was essential, as it mitigates this neo-protec-
tionism that was on the rise all over the world. We knew, Brazil knew, 
through the Mercosur, how to react against this possibly harmful war, via 
an agreement with the EU. It is important, but not enough: we need to 
sign other agreements. At the moment, Brazilian sales are concentrated 
in Asia, China, India and Indonesia; these countries are home to the big 
markets on the rise, except the traditional ones: Japan and South Ko-

rea. Therefore, as a matter of fact, we should look at this situation with 
much more attention, in order to avoid being caught in the middle of 
a crisis between great powers. I think that the visit of minister Tereza 
Cristina, and of president Bolsonaro to the region, to India, in January 
is a good sign towards this direction. Now China is the big market, but 
India comes next, a country that also has 1.3 billion people, thus be-
coming a great consumer market. Much area and focus is needed in 
the diplomatic relationships, so as not to lose ground in a scenario of 
wars and conflicts. The European Union, Iran, the United States, they 
are all giant fights that could adversely affect us. If we manage to take 
advantage of the gaps that appear, we could benefit from the process. 
On this track I believe there is a very important question: the role of the 
agricultural attachés, which I created during my term of office, with dif-
ficulty relative to the Itamaraty. Now the attachés are respected, the Ita-
maraty palace has performed a very important role with regard to the 
relationship with the countries where they are located. I believe that 
there is a more consistent scenario for opportunities than for risks, but 
every opportunity has to be taken positively; a lot depends on the ne-
gotiating capacity we will have in the future. 

What have you seen in the current crop, in your wanderings across 
the country, that keeps you satisfied?

The country is doing well, of course. With the exception of some 
problems in the South of the Country and also in Matopiba, in general 
our crop is performing well. I do not know if it is going to hit a record, be-
cause of the situation in Rio Grande do Sul and Matopiba. By and large, 
the crop is behaving satisfactorily. With one characteristic: prices are on a 
good level. With this bump in the road in China, the African Swine Fever, 
prices are reasonably above average as far as meat goes, and this leads 
to higher prices for corn and soybean. Coffee prices have recovered, sug-
arcane prices also improved this year. I can envision a year 2020 more in-
teresting in terms of income for farmers, in general. Of course, consider-
ing the exclusions where the drought took a heavy toll. Rio Grande do 
Sul harvested a smaller corn crop, and Paraná a smaller soybean crop, 
which also holds true for Matopiba. But, in general, it should be a posi-
tive year for the Country. Not for the farmers, but for the Country. 

Two decades have gone by since your term of office as minister, 
and agribusiness made a giant leap in this period. The Brazilian peo-
ple are beginning to perceive it, aren’t they?

I really believe that the Brazilian society, especially people in towns, 
is better informed; the media behaved in a more professional manner 
and the data are undeniable. The situation of agriculture for the coun-
try is now fantastic. Agribusiness accounts for one fourth of the GDP; al-
most a third of all jobs are in agribusiness; the balance of trade is pos-
itive thanks to agribusiness, something that has been repeating year 
after year since that period. There is no denying that the sector has a rel-
evant share in all constructions across the country. Nonetheless, there 
are some themes that are still jeopardizing the process. In the first place, 
there is a global trend, and there is no escape for Brazil in this regard, it 
is rather clear and very interesting for things to be like this: there is a re-
curring concern all over the world as far as the question of the environ-
ment goes, the climate changes, global warming, a great concern with 
the preservation of the natural resources. It is important for things to be 

like this, as we all need to be concerned about the future generations, 
we have to prepare the world for them in a positive manner. This con-
cern is positive but it has a dangerous side, which is the different con-
ception of the fact. I see young people saying: “hey, I am not going to 
eat meat because this animal was raised on grazing land that used to be 
covered with trees, which were cut down to turn the area into pasture 
land”. And so, some people do not eat meat because of this, but wear 
leather shoes, carry a leather wallet, things that come from animals. 
It is a behavior that is not complete, not integral, not coherent. Appro-
priate information is missing. The environmental question, which real-
ly makes sense, and is fundamental, even because we make mistakes, 
Brazil made mistakes last year with the problems of the fires in the Ama-
zon forest, which prompted some misleading statements, and this end-
ed up creating a negative vision of Brazilian agribusiness, when in fact 
it is one of the most sustainable on the planet. Our Forest Code is one 
of the strictest in the world, with a productive activity that uses sustain-
able technology. However, some mistakes made by Brazil, regrettably 
and criminally, deforestations and forest fires, along with this relevant 
vision regarding environmental preservation, created difficulties for Bra-
zilian agribusiness. More abroad than at home, but at home too. There 
are still people complaining about deforestation incidences. There is no 
such thing as legal deforestation. Illicit deforestation must be punished. 
Now the government has taken a relevant decision by creating the Na-
tional Environmental Squad, which is going to punish, at long last; it 
is very strict policy intended to punish criminals in general. The gov-
ernment also decided to create the Amazon Council, which will final-
ly have a strategy articulated for the Amazon region. It attests that the 
government is awake. Nonetheless, the damage caused over the past 
months for questions of inadequate perception and wrong narrative 
is very serious. Minister Tereza Cristina, during the International Green 
Week in Berlin, suffered much pressure. There are also European rural 
producers whose behaviors are against the EU-Mercosur agreement, 
as they sense they will lose ground in the market in light of our com-
petitiveness. I agree that the vision has improved, knowledge has im-
proved, but this real and important concern with the environmental 
question has, in a way, disguised to some extent the positive sustain-
ability of our agribusiness. Therefore, I considered it essential, from 
now onward, to have scientifically and technically oriented commu-
nication; we have to tell the scientific truth, so that society at home 
and abroad has a grasp of what is real and not just information that is 
improper even for commercial interests. From now onward, there is 
need to deal with communication very carefully.
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Algodão

O Brasil deu grande salto na produção 
de algodão nas últimas safras e, em conse-
quência, na exportação. A colheita recor-
de de 2,725 milhões de toneladas no ciclo 
2018/19 distanciou-se ainda mais dos re-
sultados anteriores, de 2,005 milhões de to-
neladas na temporada 2017/18 e de 1,529 
milhão de toneladas no ciclo 2017/16. A pre-
visão é produzir 2,75 milhões de toneladas 
no período 2019/20, com aumento de 1,1%, 
conforme levantamento da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), divulga-
do em janeiro de 2020. 

O volume previsto será um dos maio-
res da série histórica do algodão brasilei-
ro, influenciado pelos grandes investimen-
tos feitos no setor e pela expansão da área 
destinada ao cultivo, observam os técnicos 
da estatal. Os estados do Mato Grosso e da 
Bahia devem responder por mais de 88% do 
total de produção projetado. A área planta-
da com algodão está estimada em 1,661 mi-
lhão de hectares para a safra 2019/20, com 
acréscimo de 2,7% em relação aos 1,618 mi-
lhão de hectares ocupados no ciclo anterior, 
que havia crescido 37,8%. 

Graças ao recente avanço de produção, 
o Brasil passou a deter mais de 20% do mer-

cado global da fibra. Há três ciclos, a parti-
cipação era de 7%. Também se tornou o 
segundo maior exportador de algodão do 
mundo, além de quarto maior produtor. O 
presidente da Abrapa, Milton Garbugio,  res-
salta que a retomada da cultura tem pa-
pel importante para a economia nacional. 
“Hoje, a cadeia produtiva do algodão movi-
menta mais de US$ 74 bilhões, gera impos-
tos, emprego e renda no Brasil”, aponta.

O Brasil era o segundo maior importa-
dor mundial de algodão quando a Abra-
pa foi criada, em 1999, relembra Garbugio. 
“Para evitar a extinção da atividade, foi pre-
ciso reorganizar, reunir, e recriar sob novos 
paradigmas a maneira de produzir”, relata. 
Também destaca o comprometimento dos 
cotonicultores com a sustentabilidade, a 
qualidade, a rastreabilidade e a promoção 
da pluma nos mercados interno e externo.

A partir da safra 2018/19, o País passou a 
influenciar os preços no mercado de algodão. 
“A nossa pluma, que já era reconhecida pela 
qualidade e pela sustentabilidade, agora tam-
bém tem escala maior e passa a suprir a indús-
tria ao longo de 12 meses”, declara. Conforme 
ele, no segundo semestre de 2019, preços me-
nos atrativos na Bolsa de Nova Iorque contri-

buíram para os cotonicultores não avançarem 
ainda mais na área. O valor da commodity che-
gou a custar US$ 0,57.

Grande parte do algodão produzido no 
Brasil precisa ser direcionado ao mercado 
externo. Com o consumo interno estimado 
em 720 mil toneladas para 2020, o restan-
te da pluma, 2,050 milhões de toneladas, vai 
depender da demanda externa. O Estado do 
Mato Grasso, principal produtor de algodão 
do País, já havia comercializado com antece-
dência 50% da estimativa de 1,877 milhão de 
toneladas para a safra 2019/20, segundo le-
vantamento do Instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária (Imea), divulgado 
em dezembro de 2019.  

As exportações brasileiras totalizaram 
1,610 milhão de toneladas e US$ 2,638 bi-
lhões no ano civil de 2019, de acordo com o 
sistema Agrostat do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O em-
barque recorde teve aumento de 65% em 
volume e de 56% em valor. O presidente da 
Associação Nacional dos Exportadores de 
Algodão (Anea), Henrique Sniticovski, disse 
que os pontos fortes da pluma brasileira pe-
rante os clientes externos são qualidade, vo-
lume e, principalmente, constância na oferta.

país passou para a condição de segundo 
maior exportador mundial da fiBra 

cotonicultores Brasileiros esperam colher
Volume um pouco acima (1,1%) do recorde de  
2,725 milhões de toneladas de algodão em pluma 

cotton

pela ásia  
A China liderou as compras do Brasil, com a importação de 500 mil toneladas e de US$ 817 milhões em 2019. A maior demanda 

chinesa é reflexo da guerra comercial travada com os Estados Unidos desde 2018 e da redução dos próprios estoques. “Ampliamos a 
nossa participação nesse mercado em relação aos Estados Unidos, que lideravam como principal fornecedor. Mas essa alta também 
se deu em função da qualidade, da sustentabilidade, e, sobretudo, da capacidade de embarque, que vem superando expectativas”, 
explica Henrique Sniticovski, presidente da Anea. 

Um total de 32 países importaram a pluma brasileira em 2019. Depois da China, os maiores compradores foram Vietnã, Indonésia, 
Bangladesh, Turquia e Paquistão. Em 2018, o Brasil exportara para a China 436,5 mil toneladas de pluma. O país asiático importa no to-
tal 2 milhões de toneladas da commodity. Estima-se que tenha déficit de três milhões de toneladas para suprir o seu parque industrial.
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around asia
China was the biggest buyer of Brazilian cotton, with the purchase of 500 thousand tons, bringing in revenue of US$ 817 million 

in 2019. The higher Chinese demand is a reflection of the trade war with the United States since 2018, and of the reduction of the 
country’s stocks. “We expanded our share in this market compared to the United States, which used to be the leading supplier. On 
the other hand, this rise in sales has also to do with quality, sustainability and, above all, shipment capacity, which is exceeding 
expectations”, explains Anea president Henrique Sniticovski.

A total of 32 countries imported Brazilian fiber in 2019. After China, the biggest buyers were Vietnam, Indonesia, Bangladesh, 
Turkey and Pakistan. In 2018, Brazil exported 436.5 thousand tons of cotton fiber to China. The Asian country imports a total of 
2 million tons of the commodity. It is estimated that the country has a deficit of three million tons to supply its industrial park. 

Just one
more

Brazilian cotton farmers expect to harVest 
a slightly Bigger Volume (1.1%) than the 
record 2.725 million tons of cotton fiBer

Brazil took a big leap in the production of 
cotton in the past seasons and, consequent-
ly, in exports, too. The record crop of 2.725 
million tons in the 2018/19 growing season 
further increased its distance from the pre-
vious results, of 2.005 million tons in the 
2017/18 growing season and 1.529 million 
tons in the 2017/16 crop year. The forecast 
is for the production of 2.75 million tons in 
the 2019/20 season, up 1.1%, according to a 
survey by the National Food Supply Agency 
(Conab), released in January 2020.

The anticipated volume will be one of 
the largest in the historical series of Brazilian 
cotton, influenced by the hefty investments 
made by the sector and by the bigger area 
devoted to the crop, say officials of the state 
organ. The states Mato Grosso and Bahia are 
believed to account for upwards of 88% of 
the total projected volume. The area plant-
ed to cotton is estimated at 1.661 million 
hectares for the 2019/20 crop year, up 2.7% 
from the  1.618 million hectares in the previ-
ous cycle, which had gone up 37.8%.

Thanks to the recent increase in produc-
tion, Brazil’s share in the global fiber mar-
ket progressed to upwards of 20%. Three 

years ago, it was only 7%. The Country also 
climbed to the position as second largest ex-
porter of cotton in the world, and fourth big-
gest producer. Abrapa president Milton Gar-
bugio stresses that the resumption of the 
crop plays a relevant role in the national 
economy. “Now, the cotton supply chain in-
volves a sum of US$ 74 billion, generates tax-
es, jobs and income in Brazil”, he explains.

Brazil used to be the second biggest im-
porter of cotton in the world when the Abra-
pa was created, in 1999, Garbugio recalls. 
“In order to prevent the extinction of the ac-
tivity, there was need to reorganize, bring 
together, and come up with production par-
adigms”, he says. He also notes the commit-
ment of the cotton farmers with sustainabili-
ty, quality, traceability and the promotion of 
the fiber both at home and abroad.

From the latest 2018/19 crop year on-
ward, the Country started influencing the 
cotton prices in the market. “Our lint, al-
ready acknowledged for its quality and sus-
tainability, has now an enlarged scale and 
supplies the industry all year round”, he de-
clares. According to him, in the second half 
of 2019, less attractive prices at the New York 

Mercantile Exchange were responsible for 
curbing further advances of the cotton farm-
ers in the area. The value of the commodity 
fetched a price of US$ 0.57.

A huge portion of the cotton produced in 
Brazil needs to be shipped to the foreign mar-
ket. With domestic consumption estimated at 
720 thousand tons in 2020, the remaining por-
tion of the fiber, 2.050 million tons depend on 
foreign demand. The State of Mato Grosso, 
largest cotton producer in Brazil, had already 
traded in anticipation 50% of the estimated 
volume of 1.877 million tons for the 2019/20 
crop year, according to a survey by the Mato 
Grosso State Agricultural Economy Institute 
(Imea), released in December 2019.

Brazilian exports amounted to 1.610 mil-
lion tons and revenue of US$ 2.638 billion in 
the civil year of 2019, according to the Agrostat 
System of the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Food Supply (Mapa). The record shipment 
was up 65% in volume and 56% in value. The 
president of the National Association of Cot-
ton Exporters (Anea), Henrique Sniticovski, 
said that the strong points of Brazil’s fiber, from 
the foreign clients’ point of view, are quality, 
volume and, mainly, uninterrupted supply.

country 
now ranks 
as second 
largest 
producer 
and 
exporter of 
cotton lint

record

SUPERIORES • superiors

ALGODãO EM PLUMA

BALANçO BRASILEIRO DE OFERTA E DEMANDA – (EM MIL T)

Safra Estoque Produção Importação Consumo Exportação Estoque

 inicial     final

2016/17 585,1 1.529,5 33,6 685,0 834,1 629,1

2017/18 629,1 2.005,8 30,0 670,0 974,0 1.020,9

2018/19 1.020,9 2.725,9 2,0 700,0 1.550,0 1.498,8

2019/20* 1.498,8 2.755,3 5,0 720,0 2.050,0 1.489,1

Fonte: Conab, janeiro de 2020. * Estimativa.
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AQuiculturA
aquiculture

A produção brasileira de peixes de culti-
vo segue crescente, com o aumento da par-
ticipação da criação de tilápia. O volume to-
tal de peixes chegou a 722.560 toneladas em 
2018, com alta de 4,5% sobre as 691.700 to-
neladas do ano anterior, de acordo com a 
Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe 
BR). Neste mesmo ano, a receita gerada pela  
piscicultura foi estimada em R$ 5,4 bilhões. 
“O resultado poderia ter sido ainda maior 
se a regulamentação dos piscicultores não 
continuasse demorando tanto em quase to-
dos os estados do País”, destaca Francisco 
Medeiros, presidente executivo da Peixe BR.

Conforme a Pesquisa da Pecuária Munici-
pal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), a piscicultura brasileira 
totalizou 519,3 mil toneladas em 2018, com 
alta de 3,4% em relação ao ano anterior, ge-
rando o valor de R$ 3,3 bilhões. Desde 2016, 
o Sul é a principal região produtora de pei-
xes, respondendo por 32% do total em 2018. 
As regiões Norte, Nordeste e Sudeste foram 
responsáveis por 19%, 19% e 17,8%, respec-
tivamente. O Paraná assumiu a liderança do 
ranking dos estados desde 2016 e produziu 
23,4% do total nacional em 2018, seguido por 
São Paulo (9,9%) e Rondônia (9,7%). 

De acordo com Francisco Medeiros, o cli-
ma prejudicou a criação de peixes em alguns 

estados do Norte e do Nordeste. Além disso, 
a tendência positiva de produção em alguns 
polos foi revertida por problemas sanitários. 
O consumo interno foi impactado pela eco-
nomia do País, com o Produto Interno Bru-
to (PIB) nacional crescendo 1,1%, além do 
impacto do desemprego e do trabalho infor-
mal. O consumidor tende a optar por alimen-
tos mais baratos, diante da crise econômica. 
O que é comprovado com o aumento do con-
sumo per capita de ovos e de carne de frango. 

A piscicultura é uma atividade em cres-
cimento e com grande potencial devido aos 
recursos hídricos do Brasil, às dimensões 
continentais, ao clima propício e ao empre-
endedorismo dos produtores. Mesmo com 
os problemas enfrentados pela atividade, 
Medeiros considera o desempenho de 2018 
positivo. “Mais uma vez avançamos mais do 
que as demais proteínas animais, além de 

evoluir também como cadeia produtiva”, 
avalia. A previsão era que a trajetória de au-
mento seria mantida em 2019.

O consumo brasileiro de peixes é de me-
nos de 10 quilos por pessoa ao ano. Essa 
média é menor do que o consumo de outras 
proteínas animais. O volume médio mun-
dial é de 20 quilos por habitante ao ano. De 
acordo com Medeiros, há várias ações para 
estimular a demanda de peixes de cultivo 
no País. No segundo semestre de 2018, por 
exemplo, a Peixe BR e seus associados lan-
çaram uma campanha nacional como parte 
da ação “Semana do Peixe”. Desde então, nas 
mídias sociais da entidade são divulgadas 
várias informações, como receitas, caracte-
rísticas e benefícios do peixe para a saúde.

O Brasil ainda importou 358,3 mil tonela-
das de pescados em 2018, volume menor do 
que as 403 mil toneladas do ano anterior, de 
acordo o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). Em valor, a aquisi-
ção totalizou US$ 1,333 bilhão em 2018, contra 
US$ 1,377 bilhão no ano anterior. A importa-
ção menor é reflexo do aumento do consumo 
da produção nacional e da melhora da com-
petitividade da piscicultura brasileira. “A com-
pra externa não será suprimida porque há 
peixes, como salmão e bacalhau, que não con-
seguimos produzir”, acrescenta Medeiros.

consumo per capita ainda foi 
inferior a 10 quilos de peixes em 2018

piscicultura Brasileira totalizou 722,6 mil 
toneladas em 2018, com aVanço de 4,5% em relação 
ao ano anterior, e mantendo a trajetória de alta 

espécie principal 
A tilápia é a espécie mais produzida no País e a que mais cresce nos últimos anos. A produção foi de 400.280 toneladas em 2018, com 

acréscimo de 11,9% em relação ao ano anterior (357.639 t), de acordo com a Peixe BR. Com esse resultado, a espécie representou 55,4% 
da produção total de peixes de cultivo (era de 51,7% em 2017). O Brasil mantém a quarta posição mundial de tilápia, atrás de China, Indo-
nésia e Egito. O tambaqui é o segundo tipo mais cultivado no País. A produção foi de 287.910 toneladas em 2018, com queda  de 4,7%. O 
Paraná permanece no posto de maior produtor de peixes do Brasil, com o volume de 129.900 toneladas em 2018. Em seguida estão São 
Paulo, com 73.200 toneladas; Rondônia, com 72.800 toneladas; Mato Grosso, 54.510 toneladas; e Santa Catarina, com 45.700 toneladas. 

águas
muito férteis

CRESCENTE • crescente
PRODUçãO BRASILEIRA – PEIxES DE CULTIVO 

Ano  Produção (toneladas)
2014 578.800
2015 638.000
2016 640.510
2017  691.700
2018 722.560

Fonte: Peixe BR.
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PARA CONHECER A PROGRAMAÇÃO E FAZER SUA 
INSCRIÇÃO, ACESSE CONGRESSOABMRA.COM.BR 

13º CONGRESSO ABMRA. 
O SEU ACESSO AOS MELHORES NEGÓCIOS DO AGRO.

AGRO. UM CAMPO 
DE OPORTUNIDADES 
ESPERA POR VOCÊ.

e conheça as inovações de comunicação que estão transformando 
o agro 4.0.
Nesta edição, o Congresso ABMRA contará com 20 especialistas 
que mostrarão qual é o perfil do produtor e seus hábitos, as 
tendências de marketing e como construir uma estratégia vencedora.
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main species
Tilapia is the most produced species in Brazil and the one that has developed the most over the past years. Production reached 400,280 tons 

in 2018, up 11.9% from the previous year (357,339 tons), according to Fish BR sources. With this result, the species represented 55.4% of the to-
tal fish produced in fish farms (it was 51.7% in 2017). Brazil occupies the fourth global position in the production of tilapia, coming after China, In-
donesia and Egypt. The Piaractus brachypomus ranks as second most produced in the country. Production amounted to 287,910 tons in 2018, 
down 4.7%. The State of Paraná occupies the leading fish farming position in Brazil, with a volume of 129.900 tons in 2018.The following States 
come in the sequence: São Paulo, with 73,200 tons; Rondônia, with 72,800 tons; Mato Grosso, 54,510 tons; and Santa Catarina, with 45,700 tons.

Fertile  waters
fish farming in Brazil totaled 722.6 thousand 
tons in 2018, up 4.5% from the preVious year 
and sticking to its rising trend

Brazilian fish farming operations remain 
on an upward trend, with the participation 
of tilapia on the rise. The total volume of fish 
amounted to 722,560 tons in 2018, up 4.5% 
from the 691,700 tons in the previous year, ac-
cording to the Brazilian Fisheries Association 
(Fish BR). In this same year, revenue generated 
by pisciculture was estimated at R$ 5.4 billion. 
“The result could have been even more rele-
vant if the regulations of fish farming were not 
taking so much time in almost every state of 
the Country”, comments Francisco Medeiros, 
Fish BR executive president.

According to the Municipal Livestock Sur-
vey (PPM), a division of the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics (IBGE), Brazil-
ian fish farming reached a total of 519.3 thou-
sand tons in 2018, up 3.4% from the previous 
year, generating revenue of R$ 3.3 billion. Since 
2016, the South is the main fish producing re-
gion, accounting for 32% of the total in 2018. 
The North, Northeast and Southeast regions 
were responsible for 19%, 19% and 17.8%, re-
spectively. Paraná took the lead in the ranking 
of the states since 2016 and produced 23.4% of 
the total in the Country since 2018, followed by 
São Paulo (9.9%) and Rondônia (9.7%).

According to Francisco Medeiros, fish farm-
ing was damaged by bad climate conditions in 
some states of the North and Northeast. Fur-

thermore, the positive trend in production in 
some belts suffered a reversal from sanitation 
problems. Domestic consumption was ad-
versely affected by the Country’s downtrend 
in economic growth, with the Gross Domes-
tic Product (GDP) evolving only 1.1%, besides 
the impact from unemployment and informal 
work. Under such economic circumstances, 
consumers tend to opt for cheaper food. A fact 
that is corroborated by soaring per capita con-
sumption of eggs and chicken meat.

Fish farming is an activity on an uptrend 
and with a great potential due to Brazil’s hy-
dric resources, its continental dimensions, ap-
propriate climate conditions and farmers’ en-
trepreneurship. Despite the problems faced 
by the activity, Medeiros considers the perfor-
mance in 2018 positive. “Once again we pro-
gressed more than the other animal proteins, 
besides equally evolving as a supply chain”, 
he comments. The forecast was for the rising 

trend to hold throughout 2019. 
Consumption of fish in Brazil remains at 

less than 10 kilograms a year. This average 
is not even on a par with the consumption 
of other types of animal protein. The aver-
age global volume is 20 kilograms per person 
a year. According to Medeiros, there are sev-
eral initiatives intended to stimulate the con-
sumption of fish that come from fish farms. 
In the second half of 2018, for example, the 
Fish BR and associate members launched a 
nationwide campaign as part of the slogan 
“Fish Week”. Since then, the social networks 
of the entity post a variety of information, like 
recipes, characteristics and health benefits 
from the consumption of fish.

Brazil equally imported 358.3 thousand 
tons of fish in 2018, a volume smaller than the 
403 thousand tons in the previous year, ac-
cording to sources from the Ministry of Agri-
culture, Livestock and Food Supply (Mapa). In 
value, the acquisition amounted to US$ 1.333 
billion in 2018, against US$ 1.377 billion in the 
previous year. The drop in imports reflects 
bigger consumption of our national produc-
tion and the competitiveness of Brazil’s pisci-
culture. “Purchases from abroad will not be 
interrupted because there are fish like salm-
on and codfish that are not produced here”, 
Medeiros explains. 

consumption per capita still remained 
Below 10 kilograms of fish in 2018

DO EXTERIOR
• from abroad
IMPORTAçãO DE PESCADOS

Ano valor (US$) peso (kg)
2017 1.377.027.995 402.924.251
2018  1.333.544.856 358.291.929
2019 1.267.806.782 333.816.298

Fonte: Agrostat/Mapa.
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Arroz
rice

O Brasil produz menos arroz, para ajus-
tar a oferta à demanda interna e melhorar a 
renda do produtor. A colheita foi estimada 
em 10,56 milhões de toneladas para a safra 
2019/20. Esse volume representa incremen-
to de 1% em relação ao ciclo anterior, que 
havia sido inferior ao dos últimos anos. A 
previsão é da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), que divulgou o quarto 
levantamento em janeiro de 2020. A área to-
tal semeada foi calculada em 1,685 milhão 
de hectares no período 2019/20, com redu-
ção de 0,7%, de acordo com a Conab.

 A maior parte do plantio é de arroz ir-
rigado, com a previsão de totalizar 1,3 mi-
lhão hectares, 3,7% a menos. O arroz de 
sequeiro abrange 385,1 mil hectares, com 
alta de 11,1%. O irrigado está concentrado 
na Região Sul, com 951 mil hectares no Rio 
Grande do Sul e 144 mil hectares em San-
ta Catarina. Os maiores produtores de se-
queiro são os estados do Mato Grosso e 
de Maranhão, com as respectivas áreas de 
l40,8 mil hectares e 91,2 mil hectares. 

Mesmo com a redução da área planta-
da nas últimas safras, a produção se man-
tém ajustada ao consumo devido ao maior 
rendimento do arroz irrigado, proporcio-
nado pelo uso de tecnologias, observam os 
técnicos da Conab. A produtividade média 
está calculada em 6.266 quilos por hectare 
na safra 2019/20, com 1,7% de acréscimo. 
A média do arroz irrigado poderá chegar a 
7.404 quilos por hectare e a de sequeiro a 
2.421 quilos por hectare, com as respecti-
vas altas de 3,8% e de 2,9%. 

O Rio Grande do Sul, principal produtor 
do cereal, colheu 7,241 milhões de tonela-

das na safra 2018/19, com queda de 1,232 
milhão de toneladas, ou 14,5%, de acordo 
com o relatório do Instituto Rio-Grandense 
do Arroz (Irga). Altos volumes de precipita-
ção e baixa radiação solar afetaram a produ-
tividade da lavouras gaúchas. A média es-
tadual caiu para 7.508 quilos por hectare, 
menos 441 quilos por hectare. Conforme o 
Irga, o custo médio para produzir um hecta-
re foi estimado em R$ 8.836,96. Por saco, o 
gasto médio ficou em R$ 58,18.

A avaliação da Federação das Associa-
ções de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Fe-
derarroz) é de que o desempenho do cereal 
foi positivo em 2019. O embarque de arroz 
aumentou no ano, especialmente para paí-
ses da América Central e do Caribe. A Fede-
rarroz contatou com os governos estadual e 
federal com a intenção de auxiliar os arro-
zeiros na redução dos custos de produção. 
“O cenário é de conquistas e de boas expec-
tativas para 2020”, prevê Alexandre Velho, 
presidente da entidade.  

A exportação de arroz totalizou 1,434 mi-
lhão de toneladas e US$ 367,586 milhões no 
ano civil de 2019, de acordo com dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC). O setor orizicultor consi-
derou o volume surpreendente, porque ha-
via exportado 1,7 milhão de toneladas em 
2018, e a disponibilidade interna do grão re-
cuou com estoque e safra menores. O Bra-
sil está entre os 10 maiores exportadores do 
grão. Eexcluindo-se os países asiáticos, pas-
sa para a segunda posição, abaixo apenas 
dos Estados Unidos. 

O presidente da Federarroz explica que 
a exportação foi favorecida pelo câmbio 

alto e pela abertura de novos mercados, 
como o do México, que adquiriu 275 mil 
quilos de arroz beneficiado em outubro de 
2019. “Temos condições de exportar 20% 
a mais”, avalia. Países que ainda não im-
portaram do Brasil, como Iraque, Irã e Egi-
to, estão interessados no produto nacio-
nal. Em 2019, de um total de 114 nações, os 
maiores clientes do arroz brasileiro foram 
Venezuela, Costa Rica, Peru e Senegal.

O crescimento do mercado interno 
será na ordem de 2,9%, projeta a Federar-
roz. A produção continua estagnada em 
10,5 milhões de toneladas e o consumo 
interno estimado em 10,6 milhões de to-
neladas para o ciclo 2019/20. A queda de 
preço no segundo semestre de 2018 pro-
vocou a redução da área plantada e a pro-
dução menor na safra 2018/19. O preço 
médio pago pelo saco de 50 quilos de ar-
roz com 58% de grão inteiro foi de R$ 43,51 
em 2019, com alta de 9,3%, segundo o Cen-
tro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

A Federarroz estimula os produtores a 
adotarem o sistema de integração lavoura-
-pecuária, com o plantio de soja e a cria-
ção de gado em conjunto com o arroz. É 
possível reduzir o custo de produção em 
15% e aumentar a produtividade em 20% 
com a adoção desse sistema. “Também 
estamos analisando a viabilidade de al-
ternativas de culturas para a Metade Sul 
do Rio Grande do Sul, que incluem milho 
e canola”, relata Alexandre Velho. O uso de 
um pivô central para a irrigação do arroz é 
outra alternativa que está em análise a fim 
de racionalizar o uso da água.  

outras alternatiVas são incentiVadas 
para reduzir o custo de produção  

produção Brasileira de arroz está estimada em 
10,5 milhões de toneladas, 1% aBaixo da safra 
2018/19, que haVia sido menor do que a anterior  

um mundo de arroz 
A produção mundial de arroz foi recorde na safra 2018/19, com o total de 499,2 milhões de toneladas de arroz beneficiado, alta 

de 0,96% frente à anterior (494,89 milhões de toneladas de arroz beneficiado). Os dados são do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA). O incremento veio das maiores colheitas na Índia, em Bangladesh, no Vietnã, nos Estados Unidos e na In-
donésia, em especial. O consumo mundial ficou abaixo da produção, mesmo com elevação de 1,33% frente à safra anterior. O es-
toque global chegou a 173,3 milhões de toneladas, 6,6% maior do que o da safra 2017/18.
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world of rice
The global rice production hit record high in the 2018/19 crop year, with a total of 499.2 

million tons of processed rice, up 0.96% from the previous season (494.89 million tons of 
processed rice). The numbers come from the US Department of Agriculture (USDA). The 
credit of this increase goes mainly to the bigger harvest in India, Bangladesh, Vietnam, 
the United States and Indonesia. Global consumption did not keep pace with production, 
despite the 1.33-percent increase from the previous year. The global stock reached the 
considerable amount of 173.3 million tons, up 6.6-percent from the 2017/18 crop year.

in the right
Brazilian rice crop is estimated at 10.5 million 
tons, down 1% from the 2018/19 crop year, which 
had Been smaller than the preVious one

Brazil is producing less rice to adjust 
supply to domestic demand, thus improv-
ing farm gate prices. The crop was estimat-
ed at 10.56 million tons for the 2019/20 
growing season. This volume represents an 
increase of 1% compared to the previous 
year, which, in turn, had been smaller com-
pared to the past years. This forecast is pro-
vided by the National Food Supply Agency 
(Conab), which released its fourth survey in 
January 2020. The total area was calculat-
ed at 1.685 million hectares for the 2019/20 
growing season, with a reduction of 0.7%, 
according to Conab sources.

Most rice fields are irrigated, and the fore-
cast is for a total of 1.3 million  hectares, down 
3.7%. Upland rice covers 385.1 thousand 
hectares, up 11.1%. Irrigated rice is concen-
trated in the South Region, with 951 thou-
sand hectares in Rio Grande do Sul and 144 
thousand hectares in Santa Catarina. The 
largest upland rice producers are the states 
of Mato Grosso and Maranhão, with their re-
spective planted areas of l40.8 thousand 
hectares and 91.2 thousand hectares.

In spite of the reduction of the planted 
area in the past seasons, production keeps 
adjusted to consumption due to the better 
performance of the irrigated rice, stemming 
from the use of technologies, Conba techni-
cians comment. Average productivity is esti-
mated at 6,266 kilograms per hectare in the  
2019/20 growing season, up 1.7%. The aver-
age of irrigated rice could reach 7,404 kilo-
grams per hectare, and for upland rice it is es-
timated at 2,421 kilograms per hectare, with 
respective increases of 3.8% and 2.9%.

Rio Grande do Sul, leading producer of 

the cereal, harvested 7.241 million tons in 
the 2018/19 crop year, representing a de-
crease of 1.232 million tons, or 14.5%, ac-
cording to the report by the Rio Grande do 
Sul Rice Institute (Irga). Heavy rainfalls and 
dim sunrays adversely affected the produc-
tivity of the rice fields in Rio Grande do Sul. 
The average of the state dropped to 7,508 ki-
lograms per hectare, a decrease of 441 kilo-
grams per hectare. According to Irga sourc-
es, the average production cost per hectare 
was estimated at R$ 8,836.96. Per sack, the 
average cost remained at R$ 58.18.

The Rio Grande do Sul Federation of Rice 
Associations (Federarroz) maintains that the 
performance of the cereal in 2019 was posi-
tive. Rice shipments went up in 2019, espe-
cially to countries in Central America and the 
Caribbean. Fedearroz officials kept in touch 
with the federal and state governments with 
the intention to help farmers come up with 
manners to lower their production costs. 
“The scenario reflects conquests and good 
perspectives for 2020”, entity president Alex-
andre Velho anticipates.

Rice exports amounted to 1.434 million 
tons and revenue of US$ 367.586 million in 
the 2019 civil year, according to numbers re-
leased by the Ministry of Development, In-
dustry and Foreign Trade (MDIC). This volume 
came as a surprise to the rice sector, seeing 
that in 2018, exports amounted to 1.7 mil-
lion tons, while domestic supplies decreased 
with the stock and smaller crops. Brazil is one 
of the 10 largest rice exporters. If Asian coun-
tries are excluded, Brazil occupies the second 
position, coming only after the United States.

The president of the Federarroz explains 

that exports took advantage of the high ex-
change rate and of the conquest of new mar-
kets, like Mexico, a country that acquired 275 
thousand kilograms of processed rice in Oc-
tober 2019. “We are in a position to increase 
our exports by 20%”, he comments. Coun-
tries that have not yet purchased any rice 
from Brazil, like Iraq, Iran and Egypt have al-
ready shown interest in our cereal. In 2019, 
out of a total of 114 countries, the biggest 
clients of the Brazilian rice were Venezuela, 
Costa Rica, Peru and Senegal.

The growth of the domestic market has 
been estimated at 2.9%, according to Fed-
erarroz officials. Production continues stag-
nated at 10.5 million tons and domestic con-
sumption remains at 10.6 million tons for the 
2019/20 crop year.  The decline in prices in the 
second half of 2018 is to blame for the smaller 
planted area and in the consequent smaller 
volume in the 2018/19 growing season. The 
average price fetched by a 50 kg sack, with 
50% of unbroken kernels, reached R$ 43.51 
in 2019, up 9.3%, according to the Center for 
Applied Studies on Advanced Economics (Ce-
pea), a division of Esalq/USP.

Federarroz encourages the rice farmers to 
introduce the integrated crop-livestock sys-
tem, growing soybean along with livestock 
operations and rice. This makes it possible 
to reduce the production cost by 15% and in-
crease productivity by 20%. “We are also an-
alyzing the viability of alternative crops  in the 
Mid-South region of Rio Grande do Sul, which 
include corn and canola”, says Alexandre Vel-
ho. The use of a central pivot for the irrigation 
of rice is just another alternative under analy-
sis for rationalizing the use of water.

other alternatiVes are 
encouraged to reduce 
the production cost

portion EQUILIBRADA  • balanced

BALANçO BRASILEIRO DE OFERTA E DEMANDA DE ARROz EM CASCA – (EM MIL T)

Safra Estoque Produção Importação Consumo Exportação Estoque

 inicial     final

2016/17 430,8 12.327,8 1.042,0 12.024,3 1.064,7 711,6 

2017/18 711,6 12.064,2 845,2 11.239,0 1.710,2 671,8 

2018/19 671,8 10.449,4 1.100,0 10.600,0 1.100,0 521,2

2019/20* 521,2 10.563,4 1.100,0 10.600,0 1.100,0 484,6

Fonte: Conab, janeiro de 2020. * Estimada. 

Países Produção Participação
 2019/20
China 146.000 29,5%
Índia 112.000 22,7%
Indonésia 37.400 7,6%
Bangladesh 35.300 7,1%
Vietnã 28.300 5,7%
Tailândia 20.500 4,1%
Burma 13.300 2,7%
Filipinas 12.200 2,5%
Japão 7.700 1,6%
Paquistão 7.500 1,5%
Brasil  7.140 1,4%
EUA 5.948 1,2%
Camboja 5.688 1,2%
Nigéria 4.900 1,0%
Coréia do Sul 3.880 0,8%
Nepal 3.530 0,7%
Outros 42.932 8,7%
Total  494.218 100,0%

MUNDO ARROZEIRO • rice World

Fonte: Foreign Agricultural Services/USDA. – Projeção: 
setembro de 2019. Elaboração: Seção de Política Setorial.

PRODUçãO MUNDIAL DE ARROz 
(BASE BENEFICIADO) 
ANO COMERCIAL LOCAL 
(1.000 TONELADAS MÉTRICAS)
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A avicultura brasileira obteve resul-
tados satisfatórios em 2019. A produ-
ção de carne de frango foi estimada em 
13,15 milhões de toneladas, 2,3% a mais 
do que as 12,85 milhões de toneladas de 
2018. Os dados são da Associação Brasi-
leira de Proteína Animal (ABPA). A maior 
oferta do produto também elevou o con-
sumo interno, que passou dos 41,7 qui-
los per capita em 2018 para 42,6 quilos 
quilos por pessoa em 2019, com 2,2% 
de aumento. Mais de 60% da produção é 
destinada ao mercado doméstico. 

As exportações de carne de frango, in-
cluindo todos os produtos in natura e pro-
cessados, registraram volume e receita po-
sitivos em 2019. O embarque de carne de 
frango totalizou 4,212 milhões de tonela-
das, com 2,8% de aumento em compara-
ção com as 4,1 milhões de toneladas de 
2018, conforme a ABPA. As vendas dos pro-
dutos totalizaram US$ 6,994 bilhões em 
2019, valor 6,4% superior aos US$ 6,570 bi-
lhões obtidos no ano anterior. 

A receita das exportações foi favoreci-
da pelo maior volume embarcado, pela 
valorização da proteína no mercado in-
ternacional e pela alta do dólar em 2019, 
explicam os pesquisadores do Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea), da Esalq/USP. De janeiro a de-
zembro de 2019, o preço médio pago pela 
carne foi de US$ 1.659,82 por tonelada. 
Em reais, a média foi de R$ 6.540,26 por 
tonelada, com alta de 12,7%. Em moeda 
nacional, o total exportado foi de R$ 27,4 
bilhões, 15% acima do valor de 2018. 

A China foi o país que mais importou 
carne de frango do Brasil em 2019. Para lá, 
foram enviadas 585,3 mil toneladas, volu-
me 34% superior ao realizado em 2018. 
“A crise sanitária que impactou a suino-
cultura chinesa também influenciou o 
aumento das exportações de carne de 
frango. É o maior volume anual já expor-
tado para aquele destino desde a abertu-
ra do mercado, em 2009, e houve notável 
elevação do ritmo no fim de ano”, destaca 
Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Ainda no continente asiático, o Japão 
ampliou suas compras em 7% em 2019, 
com volume total de 424 mil toneladas. Já 
no Oriente Médio, os Emirados Árabes Uni-
dos (EAU) foram destaque no ano, com im-
portações totais de 341,1 mil toneladas, 
volume 10% superior ao realizado no ano 
anterior. O Iêmen também elevou suas im-
portações da carne frango do Brasil, com 

total de 105,9 mil toneladas, incremento 
de 24% em relação ao ano de 2018.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, 
relata que a China demonstrava que a crise 
com a segurança alimentar poderia conti-
nuar. A produção brasileira de carne de fran-
go deverá ser incrementada porque a in-
tenção da associação é abrir espaços para 
a comercialização em toda a Ásia. “Vamos 
buscar fortalecer os parceiros atuais e abrir 
novos espaços para a exportação”, relata.

O consumo interno de carne de frango 
acabou sustentando os preços pagos pelo 
produto ao longo de 2019, apontaram os 
pesquisadores do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea), da 
Esalq/USP. Especialmente nos últimos me-
ses, quando os valores elevados da carne 
bovina aqueceram a demanda por outras 
proteínas, como a de frango. 

O preço médio do frango inteiro res-
friado foi negociado a R$ 4,59 pelo quilo 
no atacado da Grande São Paulo em 2019, 
valor 23,2% acima da média do ano an-
terior. No entanto, os resultados do setor 
foram reduzidos pelas altas cotações dos 
principais insumos da avicultura, o milho 
e o farelo de soja, especialmente no se-
gundo semestre do ano.

receita aumenta 6,4%, com a china 
importando 34% a mais do produto 

produção Brasileira de carne de frango é 
estimada em 13,15 milhões toneladas para 2019, 
com alta de 2,3% e a retomada do crescimento  

parcial nos aBates
O volume das carcaças de frangos abatidos foi de 10,175 milhões de toneladas, no acumulado de janeiro a setembro de 2019, 

com 0,2% de alta em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No terceiro trimestre de 2019, o abate totalizou 3,452 milhões de toneladas, 
2,2% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. A Região Sul respondeu por 60,8% do total do trimestre, seguida pelas regiões 
Sudeste (19,2%), Centro Oeste (14,2%), Nordeste (4%) e Norte (1,8%). O Paraná liderou, com o abate de 32,5% do total nacional, 
seguido por Santa Catarina (14,3%) e Rio Grande do Sul (14%).

altoVoando bem

em alta 
A expectativa da ABPA é aumentar a produção de carne de frango para 13,7 milhões de toneladas e as exportações para 4,5 mi-

lhões de toneladas em 2020. “Hoje, a avicultura nacional tem condições de ampliar as exportações porque conta com alojamen-
tos mais preparados para suportar o crescimento”, esclarece Ricardo Santin.

O Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, superado apenas pelos Estados Unidos, que produziram 
19,361 milhões de toneladas em 2018, conforme o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A União Europeia 
ofertou o terceiro maior volume, de 12,2 milhões de toneladas, e a China o quarto, de 11,7 milhões de toneladas.  
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Flying  high
Brazilian chicken meat production is estimated at 
13.15 million tons for  2019, representing a 2.3-percent 
increase oVer 2018 and the resumption of growth

Poultry farming in Brazil achieved sat-
isfactory results in 2019. Chicken meat pro-
duction was estimated at 13.15 million tons, 
2.3% more than the 12.85 million tons in 2018. 
These numbers were released by the Brazilian 
Association of Animal Protein (ABPA). The big-
ger supplies of the product resulted into higher 
domestic consumption, from 41.7 kilograms 
per person in 2018 to 42.6 kilograms in 2019, 
up 2.2%. Upwards of 60% of the total produc-
tion is destined for the domestic market. 

Chicken meat exports, including all fresh 
and processed products, registered positive 
volume and revenue in 2019. Chicken meat 
shipments amounted to 4.212 million tons, 
up 2.8% from the 4.1 million tons in 2018, 
according to ABPA sources. Total chick-
en meat sales in 2019 brought in revenue 
of US$ 6.994 billion, up 6.4% from the US$ 
6.570 billion in the previous year.

Export revenues benefited from the high-
er volumes shipped abroad, the higher val-
ue of protein in the international market and 
from the higher value of the dollar in 2019, ac-
cording to the explanation by the research-
ers from the Center for Applied Studies on 
Advanced Economics (Cepea), of Esalq/
USP. From January to December 2019, meat 
fetched average prices of US$ 1,659.82 per 
ton. In Brazilian currency, the average was R$ 
6,540.26 per ton, an increase of 12.7%. In na-
tional currency, total exports amounted to R$ 
27.4 billion, up 15% from the value in 2018.

China was the country that led chicken 
meat imports from Brazil in 2019. Shipments 
to this country reached 585.3 thousand tons, 
volume 34% higher than in 2018. “The phyto-
sanitary crisis that impacted upon China’s pig 
farming operations had also a say in the high-

er chicken meat imports by that country. It is 
the largest annual volume ever exported to 
that country since Brazil worked its way into 
that market, back in 2009, and the rhythm 
soared enormously at the end of the year”, 
stresses Ricardo Santin, ABPA president.

Equally, in the Asian continent, Japan in-
creased its purchases by 7% in 2019, with a 
total volume of 424 thousand tons. On the 
other hand, the Middle East and the United 
Arab Emirates (UAE) were prominent buyers 
in that year, with total imports of 341.1 thou-
sand tons, up 10% from the previous year. 
Yemen also purchased more chicken meat 
from Brazil, with a total of 105.9 thousand 
tons, up 24% from 2018.

ABPA president Ricardo Santin reveals 
that China was hinting at the  possibility 
of the food safety crisis to continue. Bra-
zil’s chicken meat production is supposed 
to be expanded because the association is 

determined to work its way into all Asian 
markets. “We will continue pleasing our 
present partners and find our way into new 
importing markets “, he explains.

Domestic chicken meat consumption 
ended up sustaining the prices paid for the 
product throughout 2019, said the research-
ers from the Center for Applied Studies on Ad-
vanced Economics (Cepea), of Esalq/USP. Es-
pecially, late in the year, when the incredibly 
high prices of beef heated up the demand for 
other types of protein, like chicken meat.

The average price fetched by a frozen 
chicken reached R$ 4.59 per kilogram at 
the wholesale stores in Greater São Paulo, 
in 2019, up 23.2% from the average in the 
previous year. Nevertheless, the results of 
the sector suffered reductions by the high 
prices of the main poultry farming inputs: 
corn and soybean meal, especially in the 
second half of the year.

on the rise
ABPA expects to increase chicken meat production to 13.7 million tons and exports to 4.5 million tons in 2020. “Now, our national poul-

try farming operations are in a position to expand exports because the poultry facilities are better equipped to sustain the growth”, Ricar-
do Santin clarifies. 

Brazil ranks as second largest chicken meat producer in the world, coming only after the United States, a country that produced 
19.361 million tons in  2018, according to the US Department of Agriculture (USDA). The European Union was responsible for the third 
biggest volume, of 12.200 million tons, and China ranked fourth, with a total of 11.7 million tons.

reVenue 
goes up 6.4%, 
with china’s 
34% larger 
imports

partial 
slaughters

The volume of slaughtered chicken car-
casses amounted to 10.175 million tons, 
from January to September 2019, up 
0.2% from the same period in the previ-
ous year, according to the Tri-Quarter-
ly Survey of Animal Slaughters, under 
the supervision of the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics (IBGE). In 
the third quarter of 2019, slaughters to-
taled 3.452 million tons, up 2.2% from the 
same third quarter in the previous year. 
The South Region accounted for 60.8% of 
the total in the quarter, followed by the 
regions of the Southeast (19.2%), Cen-
ter-West (14.2%), Northeast (4%) and 
North (1.8%). The State of Paraná was 
the leader, with 32.5% of the total nation-
al slaughters, followed by Santa Catarina 
(14.3%) and Rio Grande do Sul (14%).

RETOMADA   • resumed
PRODUçãO E ExPORTAçãO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO

Ano volume Embarque 
 milhões de t milhões de t bilhões US$
2015 13,14 4,304 7,168
2016 12,9 4,384 6,848
2017 13,05 4,320 7,236
2018 12,85 4,101 6,571
2019 13,15 4,212 6,994 

Fonte: ABPA.

ABATE  • slaughter
PESO TOTAL DE CARCAçAS DE FRANGOS ABATIDOS E VARIAçãO TRIMESTRAL
PESO CARCAçAS (MILHõES DE TONELADAS)

 2018 2019 %
1º trim  3,461 3,381 -2,3
2º trim 3,334 3,342 0,3
3º trim 3,378 3,452 2,2 
Total (jan/set) 10,173 10,175 0,2

Fonte: IBGE, Pesquisa Trimestral do Abate de Animais.
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ponto dE viStA
Point of view

marcelo Vieira
PrEsidEnTE da sOciEdadE rural brasilEira (srb)

presidente de centenária entidade representatiVa  
do agronegócio Vê o país como agente para  
tornar realidade a redução da fome no mundo

srB Busca reduzir os entraVes para 
a competitiVidade nos mercados

brasil é cada vez
mais relevante

Após um ano que considerou bom, com 
crescimento nas exportações, Marcelo Viei-
ra, presidente da Sociedade Rural Brasi-
leira (SRB), entidade que comemorou seu 
centenário em 2019, encara 2020 com boas 
perspectivas em termos de produtivida-
de, mas tendo ciência de que “precisare-
mos desenvolver novos mercados para ab-
sorver o excedente”. De qualquer modo, 
acredita que “nossos ministérios estarão 
atentos e atuantes para assegurar um de-
sempenho forte para o Brasil”, que, no seu 
entender, assume papel cada vez mais im-
portante no abastecimento mundial.

Ainda em relação a 2019, o dirigente 
abordou a assinatura de acordo Mercosul-
-União Europeia, em processo de ratifica-
ção. Ele participou de eventos em Bruxelas, 
na Bélgica, e no início de 2020 em Berlim, na 
Alemanha, “onde buscamos a ratificação do 
acordo junto a representantes de governos 
e associações de produtores de diversos pa-
íses”. Mencionou também a atuação da mi-

nistra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), na Semana 
Verde Internacional na Alemanha, em ja-
neiro de 2020, liderando debates que pas-
savam basicamente pelo protagonismo do 
Brasil no mercado mundial.

Quanto ao acordo em si, o presidente 
da Sociedade Rural Brasileira  ressaltou que 
“é importante para nossa inserção em no-
vos mercados”. Ao avaliar o andamento do 
processo, considera que pode evoluir ainda 
mais esse ano, “mas o ambiente de negocia-
ção é complexo”. No longo prazo, “com re-
negociações”, entende que tem tudo para 
ser importante no sentido  de que “o produ-
tor brasileiro ganhe espaço no mercado eu-
ropeu, construa uma boa relação global e 
melhore a imagem da nossa produção”.

O futuro do Brasil é cada vez mais re-
levante como fornecedor mundial de ali-
mentos, acentua Vieira. “Somos os maio-
res exportadores líquidos de alimentos 
do mercado mundial (exportações me-

nos importações), mostrando que o País 
será o grande agente para a redução da 
fome no mundo”, disse. Apontou estudos 
da Embrapa de que o País pode dobrar ou 
até triplicar a produção na mesma área 
atualmente utilizada e que “o desafio do 
produtor é incorporar cada vez mais efi-
ciência para abastecer estes mercados e 
aproveitar as oportunidades”.

Sobre a Sociedade Rural Brasileira, que 
completou 100 anos em 2019, o presiden-
te Marcelo Vieira destaca que “o principal 
papel é levar as reivindicações do produ-
tor rural ao governo e ao Congresso para 
termos políticas públicas em prol da pro-
dução agropecuária”. Neste sentido, exal-
tou sobretudo o trabalho relacionado à re-
gulamentação para a redução do chamado 
“Custo Brasil”. “Hoje, o excesso de regulação 
e de burocracia é nosso grande entrave de 
competitividade nos principais mercados 
do mundo. Estamos trabalhando para mu-
dar esse cenário”, concluiu. 

perfil
Marcelo Weyland Barbosa Vieira presi-

de a Sociedade Rural Brasileira (SRB) des-
de fevereiro de 2017. É produtor de café 
e cana-de-açúcar e pecuarista em Minas 
Gerais há cerca de 40 anos. Entre 2005 e 
2014, foi diretor da operação de etanol, 
açúcar e energia da Adecoagro no Brasil, 
uma das maiores agroindústrias de ali-
mentos e energias renováveis da Améri-
ca Latina. Com trânsito em importantes 
entidades do setor, Vieira é membro do 
Conselho da União da Indústria de Cana-
-de-Açúcar (Unica). Foi dirigente de várias 
associações setoriais, como o Sindicato 
do Açúcar de Minas Gerais e da Associa-
ção Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, 
na sigla em inglês), entidade que ajudou 
a fundar, em 1991. Engenheiro mecânico 
formado pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC) do Rio de Janeiro, tem pós-
-graduação em Administração e Marketing 
na Indústria de Alimentos pelo Imperial 
College da Universidade de Londres.
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profile
Marcelo Weyland Barbosa Vieira pre-

sides over the Brazilian Rural Society 
(BRS) since February 2017. He produces 
coffee and sugarcane and has been rais-
ing cattle in Minas Gerais for 40 years. 
From 2005 to 2014, he served as director 
of Adecoagro’s ethanol, sugar and ener-
gy operations in Brazil, one of the largest 
food and renewable energies agroindus-
tries in Latin America. Well acquainted 
with important enterprises of the sector, 
Vieira is a Council member of the Brazil-
ian Sugarcane Industry Association (Uni-
ca). He presided over several sectoral as-
sociations, like the Minas Gerais Sugar 
Union and the Brazil Specialty Coffee As-
sociation (BSCA), entity he helped found, 
in 1991. Mechanical engineer, graduated 
from the Pontifical Catholic University of 
(PUC), with a postgraduate degree in Ad-
ministration and Food Industry Market-
ing from the Imperial College of the Uni-
versity of London.

president of the century-old agriBusiness 
representatiVe entity Views the country as an agent 
to turn into reality a decline in gloBal hunger

After a year deemed as good, with ex-
ports on the rise, Marcelo Vieira, president of 
the Brazilian Rural Society (BRS), entity that 
celebrated its centenary in 2019, regards 
2020 with good perspectives in terms of pro-
ductivity, but aware of the fact that “we will 
have to find new markets that absorb our 
surpluses”. Anyway, he believes that “our 
ministries will stay focused and active in 
ensuring a strong performance for Brazil”, 
which, in his view, is assuming an ever more 
important role in global supply.

Still with regard to 2019, the official ap-
proached the signing of the Mercosur-Euro-
pean Union agreement, now in a ratification 
process. He attended events in Brussels, 
Belgium, and in early 2020, in Berlin, Germa-
ny, “where we sought the ratification of the 
agreement by representatives of govern-
ments and associations of farmers of sev-
eral countries”. He also mentioned the firm 
stand of Tereza Cristina, minister of the Min-
istry of Agriculture, Livestock and Food Sup-

ply (Mapa), in Germany’s Green Internation-
al Week, in January 2020, leading debates 
that were basically identified with Brazil’s 
protagonist role in the global market.

With regard to the agreement itself, the 
president of the Brazilian Rural Society 
(BRS) stressed that it “is important for our 
insertion into new markets”. On evaluating 
the way the process is unfolding, he has it 
that it could evolve even further this year, 
“but the negotiating environment is com-
plex”. In the long run, “with negotiations”, he 
understands that the process has it all to be 
important in the sense that “Brazilian farm-
ers find their way into the European market, 
while building a global relationship and im-
proving the image of their production”.

The future of Brazil is getting increas-
ingly important as global food suppli-
er, Vieira argues. “We are the largest liq-
uid exporters of food to the global market 
(exports minus imports) attesting that the 
Country will be the great agent for the re-

duction of hunger in the world,” he said. He 
mentioned studies by Embrapa that make 
it evident that the Country is in a position 
to double or even triple its production 
without any need to open new areas and 
that the farmers’ challenges “consist in in-
corporating ever more efficient methods to 
meet the needs of these markets and take 
advantage of the opportunities”.

Regarding the Brazilian Rural Society, 
which completed 100 years in 2019,   pres-
ident Marcelo Vieira takes it that “the main 
role consists in presenting farmers’ claims 
to the government and Congress for the 
purpose of public policies on behalf of ag-
ricultural production”. Within this context, 
he highly praised the efforts and work rel-
ative to regulation towards reducing the 
so-called Cost Brazil. “Now, excessive regu-
lation and bureaucracy is a major compet-
itive hurdle in the relevant global markets. 
We are doing our best to change this sce-
nario”, he concluded.

Brs seeks to 
surmount 
the 
Bottlenecks 
that impair 
market 
competition

marcelo Vieira
PrEsidEnT OF ThE brazilian rural sOciETy (brs)

brazil is getting
increasingly
relevant
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cAfé
coffee

A cafeicultura brasileira deve repor nes-
ta safra o café produzido a menos no ano 
anterior, de bienalidade negativa. A previ-
são é colher de 57,2 a 62,02 milhões de sa-
cas beneficiadas de café arábica e conilon 
em 2020, representando altas de 15,9% a 
25,8%, de acordo com o primeiro levanta-
mento da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab). Os dados foram divulgados 
em janeiro de 2020. A estimativa de incre-
mento leva em conta a influência da biena-
lidade positiva na espécie arábica e a maior 
área destinada à produção.

Para o presidente do Conselho Nacional 
do Café (CNC), Silas Brasileiro, o volume es-
timado pela Conab está de acordo com a re-
alidade do campo. Porém, a tendência é de 
o resultado ficar mais próximo de 57 milhões 
de sacas. “Muitas áreas novas, que possuíam 
projeções para colher bons volumes, tiveram 
o potencial afetado pelas adversidades cli-
máticas e devem diminuir a produção entre 

30% e 40%”, pondera. Mesmo que a produ-
ção se aproxime do teto de 62 milhões de sa-
cas, segundo ele, o Brasil não exercerá pres-
são sobre os preços internacionais.  

Em 2019, a colheita totalizou 49,3 mi-
lhões de sacas beneficiadas de 60 quilos de 
café, volume 20% menor do que o do ano 
anterior. A redução foi consequência da bie-
nalidade negativa e da menor área produ-
tiva, observam os técnicos da Conab. Além 
disso, o clima também afetou o desenvolvi-
mento do cafeeiro em algumas regiões pro-
dutoras. O rendimento médio foi de 27,2 sa-
cas por hectare, 17,8% menor que a média 
de 2018. Mesmo assim, o volume dessa sa-
fra superou os obtidos em anos anteriores 
de bienalidade negativa. 

A área destinada ao cafezal totalizou 2,13 
milhões de hectares em 2019, com 1,2% de 
retração em relação à do ano anterior. Cer-
ca de 85% do cafezal encontrava-se em pro-
dução e 15% em formação. A safra de arábi-

ca foi de 34,3 milhões de sacas de 60 quilos 
em 2019, com 27,8% de queda. A produção 
de conilon totalizou 15 milhões de sacas de 
60 quilos, 5,9% superior ao volume de 2018. 
O cafezal dividiu-se em 1,73 milhão de hec-
tares para o arábica, 0,9% menor, e em 398,8 
mil hectares para o conilon, 2,5% de retra-
ção. O arábica ocupou 81% do espaço total. 

Os cafezais de arábica estão mais concen-
trados em Minas Gerais. A área diminuiu nas 
principais regiões produtoras e a colheita re-
duziu para 24,55 milhões de sacas. No Espíri-
to Santo, maior produtor do conilon, ocorreu 
queda que chegou a 13,5 milhões de sacas e 
produtividade média de 34,27 sacas/hecta-
res. O efeito da bienalidade negativa afetou 
inclusive a produção de outros. Em São Pau-
lo, a produção ficou em 4,34 milhões de sa-
cas; na Bahia, 3 milhões; em Rondônia, com 
destaque para o conilon, 2,2 milhões; no Pa-
raná, 953 mil; Goiás, 249 mil; Rio de Janeiro, 
245 mil; e Mato Grosso, 121,4 mil.

estimatiVa inicial é colher de 
57,2 a 62,02 milhões de sacas em 2020

Brasil espera superar as 49,3 milhões de sacas 
de café produzidas em 2019, com 20% de queda, 
em parte proVocada pela Bienalidade negatiVa 

enVio recorde 
A exportação brasileira de café superou todos os volumes dos anos anteriores em 2019, apesar de a safra ter sido 20% menor. O embarque, 

incluindo café verde, solúvel e torrado & moído, chegou a 40,609 milhões de sacas de 60 quilos, 13,9% acima das 35,638 milhões de sacas de 
2018, de acordo com o relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), divulgado em janeiro de 2020. O presidente do CNC, 
Silas Brasileiro, avalia que a exportação recorde no mínimo deve se repetir em 2020. O volume, somado ao consumo superior a 20 milhões de 
sacas, indica que toda a safra de 2020 esteja comprometida. “Isso fará com que o País fique com o menor nível de estoque da história”, avalia.

Em relação à exportação de 2019, a receita cambial totalizou US$ 5,1 bilhões, valor 1,1% menor do que o do ano anterior. O preço mé-
dio da saca ficou em US$ 125,49, média 13,2% menor do que a de US$ 144,56 em 2018, que já havia sido menor que as médias dos anos 
anteriores desde 2015. Mas com a valorização do dólar, o total ficou em R$ 20,107 bilhões. O valor bruto gerado pelas exportações e pelo 
consumo interno totalizou R$ 28,2 bilhões em 2019, superior aos resultados de R$ 27 bilhões e de R$ 26,8 bilhões dos dois anos anterio-
res, mas menores do que os de 2015 e 2016.     

Para o presidente do Cacafé, Nelson Carvalhaes, o resultado positivo já era esperado e reflete a excelência e a eficiência do agrone-
gócio café do Brasil em atender a demanda global do produto. Entre os países que mais importam o café brasileiro, quase todos aumen-
taram o volume adquirido. “O Brasil mantém a liderança mundial e é protagonista na oferta de cafés sustentáveis para o mundo, ofere-
cendo um produto com total segurança e qualidade, graças a sua alta competência e ao foco na sustentabilidade”, ressalta Carvalhaes.
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Brazil expects to exceed the 49.3 million sacks of 
coffee produced in 2019, with a 20-percent decrease, 
in part caused By the off year of low production

Coffee farming in Brazil expects to make 
up for last year’s smaller crop, due to the bi-
ennial cycle of lower productivity. The fore-
cast is for a crop from 57.2 to 62.02 million 
sacks of processed Arabica and conilon cof-
fee in 2020, representing an increase of 15.9% 
and 25.8%, according to the first survey by 
the National Food Supply Agency (Conab). 
These numbers were released in January 
2020. The estimated higher volume takes 
into consideration the influence of the on 
year of large production of the Arabica vari-
ety and the bigger area devoted to the crop.

In the view of the president of the Nation-
al Coffee Council (NCC), Silas Brasileiro, the 
volume estimated by Conab matches the re-
ality of coffee farms. However, the trend is 
for the result to remain closer to 57 million 
sacks. “Several new areas, whose projection 
were for the harvest of good volumes, had 
their potential adversely affected by bad 
weather conditions, thus diminishing their 
production from 30% to 40%”, he ponders. 

Even if the production volume comes pretty 
close to 62 million sacks, according to him, 
Brazil will not exert any pressure upon the 
international prices.

In 2019, the harvest amounted to 49.3 
million 60-kilogam sacks of processed cof-
fee, down 20% from the previous year. The 
reduction stemmed directly from the bien-
nial cycle of lower production and from the 
smaller planted area, Conba technicians ob-
serve. Furthermore, the climate equally af-
fected the development of the coffee field 
in some coffee producing regions. The av-
erage performance remained at 27.2 sacks 
per hectare, down 17.8% from the average 
in 2018. Even so, the volume of this crop ex-
ceeded the ones achieved in previous years 
of biennial cycles of lower productivity.

The area devoted to coffee reached 2.13 
million hectares in 2019, down 1.2% from 
the previous year. About 85% of the coffee 
fields were under production and 15% in 
the development stage. The Arabica crop 

totaled 34.3 million 60-kilogram sacks in 
2019, down 27.8%. The volume of conilon 
remained at 15 million 60-kilogram sacks, 
up 5.9% from the volume in 2018.The area 
devoted to coffee was split into 1.73 million 
hectares of Arabica, down 0.9%, and in 398.8 
thousand hectares of conilon, down 2.5. Ar-
abica coffee occupied 81% of the total.

The Arabica coffee fields are mainly con-
centrated in Minas Gerais. The planted area 
receded in the main producing regions and 
harvest decreased to 24.55 million sacks. In 
Espírito Santo, largest conilon producer, the 
decrease in production reached 13.5 million 
sacks and average productivity remained at 
34.27 sacks/hectare. The effect of the nega-
tive biennial factor even affected the produc-
tion of other states. In São Paulo, production 
remained at 4.34 million sacks; in Bahia, 3 
million; in Rondônia, where conilon predom-
inates, 2.2 million; in Paraná, 953 thousand; 
Goiás, 249 thousand; Rio de Janeiro, 245 
thousand; and Mato Grosso, 121.4 thousand.

initial 
estimates 
refer to a 
crop from 
57.2 to 62.02 
million 
sacks in 2020

record shipments
Brazilian coffee exports in 2019, exceeded all the volumes of the previous years, 

despite the 20-percent smaller crop. The shipments including green, soluble and 
roasted & ground coffee, amounted to 40.609 million 60-kilogram sacks, up 13.9% 
from the 35.638 million sacks in 2018, according to the report by the Brazilian Coffee 
Exporters Council (CECafé), released in January 2020. NCC president Silas Brasileiro 
has it that record shipments should have a repeat in 2020, to say the least. The vol-
ume, along with the consumption of upwards of 20 million sacks, indicates that the 
entire 2020 crop has already been destined. “This will result in the Country’s lowest 
stock on record”, he argues.

With regard to the 2019 exports, total revenue brought in amounted to US$ 5.1 
billion, down 1.1% from the previous year. Average price per sack remained at US$ 
125.49, down 13.2% from the US$ 144.56 in 2018, which had already been lower 
compared to the previous years since 2015. However, with the higher value of the 
dollar, the total reached R$ 20.107 billion. The gross value generated by the ship-
ments abroad and domestic consumption came to a total of R$ 28.2 billion in 2019, 
outstripping the values of R$ 27 billion and R$ 26.8 billion fetched in the previous 
years, but lower than the prices fetched in 2015 and 2016.

Cecafé president Nelson Carvalhaes maintains that the positive result had al-
ready been expected and reflects the excellence and efficiency of the coffee agri-
business in Brazil in its efforts to meet the global demand for the crop. Almost all 
the countries that import coffee from Brazil, have increased their purchases. “Bra-
zil is the global leader and protagonist in the supply of sustainable coffees, offering 
a totally safe and highly qualified product thanks to the Country’s competence and 
focus on sustainability”, Carvalhaes stresses.

encouragement
positive 

ABASTECIDO • stocked

OFERTA E DEMANDA DO CAFÉ (ARÁBICA E CONILON), ANO CIVIL 2019 – EM MIL SACAS DE 60 KG

Safra Produção Importação Oferta total Consumo Exportação

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

2019 49.309 99,4 49.408 21.000 40.609 

Fontes: Conab, SPA/Mapa/Cecafé/Abic e Mercado. * Dados estimados. Posição: dezembro/2019.

Di
vu

lg
aç

ão

Sí
lv

io
 Á

vi
la



4140

cAnA-dE-AçúcAr
sugar cane

Os canaviais e as usinas de açúcar, eta-
nol e bioeletricidade do Brasil, maior produ-
tor mundial de cana e de açúcar e segundo 
no biocombustível, estão mostrando ple-
na energia para crescer. A safra de cana-de-
-açúcar 2019/20, que finaliza em março de 
2020, deverá crescer mais de 3%, e seus de-
rivados da mesma forma devem registrar 
evolução, voltando a se destacar o etanol 
na região Centro-Sul, principal produtora, 
onde pode avançar em mais de 7% e atin-
gir novo recorde, indo ao encontro das me-
tas da Política Nacional de Biocombustíveis 
(RenovaBio), que entrou em vigor no dia 24 
de dezembro de 2019.

Os números da safra no País apresenta-
dos pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), em dezembro de 2019, in-
dicam crescimento de 3,6% na cana (com 
maior produtividade), 3,8% no açúcar e 
4,6% no etanol, atingindo 7,2% com a inclu-
são do biocombustível de milho, que come-

ça a se destacar. Na matéria-prima, a esti-
mativa era de que a área diminuiria (1,3%), 
com troca de cultivos de fornecedores que 
optaram por culturas como soja e milho, na 
principal região produtora (Sudeste, onde 
São Paulo responde por 53,6% da produ-
ção, e se destaca ainda Minas Gerais) e tam-
bém no Paraná. Já Goiás, segundo maior 
produtor, e o Centro-Oeste expandem área 
e o Nordeste recupera produtividade.

No mix dos produtos das usinas, a Conab 
estima situação semelhante à anterior, com 
ampla preferência pelo etanol: 64,7%, con-
tra 64,5% na passada, índice que aumen-
ta um pouco na região Centro-Sul (65,3%), 
enquanto a União da Indústria da Cana-de-
-Açúcar (Unica) projeta 65,7%. Com isso, a 
Unica prevê que a produção de etanol na re-
gião possa crescer 7,1%, atingindo o recor-
de de 33,1 milhões de litros, e se encami-
nhar para atingir metas do RenovaBio nos 
próximos anos, reduzindo emissões de car-

bono nos transportes. “Desde 2018, quando 
o projeto foi aprovado, a produção do eta-
nol já aumentou 7 bilhões de litros, um terço 
da meta para 2029”, cita Luciano Rodrigues, 
gerente de economia da entidade.

O etanol voltou a ampliar participa-
ção nos combustíveis (48%, maior número 
desde 2009), conforme a Unica, e apresen-
tou boa valorização (com variação anual de 
12,6% em novembro de 2019), de acordo 
com dados divulgados pela Conab. Em de-
zembro de 2019, Fábio Silva Costa, analista 
da companhia, observou que contribuíram 
para tanto “a demanda aquecida pelo bio-
combustível na safra 2019/20 e o reajuste 
nos preços da gasolina”, fazendo as usinas 
ampliarem a produção do biocombustível, 
com o respaldo da maior oferta de matéria-
-prima. Inclusive foi possível ampliar a ainda 
pequena exportação do produto em torno 
de 8% (com volume de 1,43 bilhão de litros 
entre abril e novembro de 2019).

BiocomBustíVel Brasileiro aVança 
em direção às metas do renoVaBio

produção Brasileira de etanol atinge noVo pico 
com Boa Valorização e maior safra de cana, que 
tamBém sustenta incremento preVisto no açúcar

exportações limitadas
A Conab também verificou que, apesar da ampliação da preferência pelo etanol no acumulado das safra 2019/20, a fabricação de 

açúcar na região Centro-Sul apresentou crescimento em razão do aumento da quantidade de cana disponível para processamento. 
Já as exportações, onde o Brasil é líder mundial, foram limitadas, apesar do câmbio favorável, pelas “cotações internacionais pouco 
atrativas e pela preferência ao etanol”, comentou Fábio Costa. Verificava, porém, recuperação dos preços no mercado internacional, 
após atualização de informações do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em novembro de 2019, prevendo que-
da de 3,2% na produção mundial no ciclo 2019/20.

No período da safra brasileira 2019/20, transcorrido entre abril e novembro de 2019, foi registrada a exportação de 13,22 milhões 
de toneladas de açúcar pelo Brasil, 11% a menos do que no mesmo intervalo do ano anterior, com a apuração de receita de US$ 3,8 
bilhões (menos 13% na comparação com a mesma etapa antecedente). Os principais destinos do volume exportado foram: Argélia 
(12%), China (9,1%), Bangladesh (8,3%), Nigéria (8%) e Arábia Saudita (7,7%). Na temporada passada (de abril de 2018 a março de 
2019), o total das vendas externas do produto brasileiro atingiu 19,8 milhões de toneladas e US$ 5,8 bilhões.
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limited exports 
Conab also ascertained that, despite the rising 

preference for ethanol in the accumulated result of 
the 2019/20 growing season, sugar produced in the 
Center-South region soared by virtue of the bigger 
amounts of sugarcane  available for processing. As 
for exports, where Brazil is the global leader, they suf-
fered limitations, in spite of the favorable exchange 
rate, by the international price quotations little attrac-
tive and by the preference for ethanol”, commented 
Fábio Costa. He however attested to the recovery of 
the prices in the international market, based on in-
formation from the US Department of Agriculture 
(USDA), in November 2019, anticipating a 3.2-percent 
drop in global production in 2019/20 crop year.

During Brazilian 2019/20 crop year, from April to 
November 2019, Brazilian sugar exports amounted to 
13.22 million tons, down 11% from the same period in 
the previous year, with revenue of US$ 3.8 billion (down 
3% from the same previous period). The main destina-
tions of the volumes shipped abroad were as follows: 
Algeria (12%), China (9.1%), Bangladesh (8.3%), Nige-
ria (8%) and Saudi Arabia (7.7%). In the past season 
(April 2018 to March 2019), total Brazilian sales of the 
product reached 19.8 million tons and  US$ 5.8 billion.

bio turbine
ethanol production in Brazil hits new peak 
with the highly Valued and Bigger sugarcane 
crop, which equally sustains an anticipated 
increase in the production of sugar

The sugarcane fields and the sugar, eth-
anol and bioelectricity mills in Brazil, larg-
est global producer of sugar and second 
largest producer of biofuels, are vigorous-
ly demonstrating their capacity to grow. 
The 2019/20 sugarcane crop, which ends 
in March 2020, is expected to soar more 
than 3%, and its derivatives are likely to 
register similar evolution levels, where the 
highlight is again the ethanol of the Cen-
tral-South region, main producer, with 
chances for the growth rate to go up 7% 
and hit new record, in line with the Na-
tional Biofuel Policy (RenovaBio), which 
came into force on 24th December 2019.

The numbers of the crop in the Coun-
try presented by the National Food Sup-
ply Agency (Conab), in December 2019, in-
dicate a 3.6% growth in the sugarcane crop 
(with higher productivity rates), 3.8% in 
sugar and 4.6% in ethanol, reaching 7.2% 
with the inclusion of corn-based biofuel, 
now on a rising trend. As far as the raw ma-

terial goes, a decrease in area (1.3%) was 
estimated, resulting from the choice of 
suppliers in opting for crops like soybean 
and corn, in the main producing region 
(Southeast, where São Paulo accounts for 
53.6% of the production, and Minas Gerais 
is also of note) and also in Paraná. On the 
other hand, Goiás, second largest produc-
er, and the Center-West are expanding their 
planted areas, and the Northeast is going 
through a productivity recovery process.

In the mix of the products that come 
from the mills, Conab officials estimate a 
situation similar to the previous one, with 
overwhelming preference for ethanol: 
64.7%, against 60.5% in the past season, 
a rate that goes slightly up in the Center-
South region (65.3%), while the Brazilian 
Sugarcane Industry Association (Unica) 
is projecting 65.7%. Under such circum-
stance, Unica anticipates an increase of 
7.1% in the production of ethanol in the re-
gion, achieving the record of 33.1 million li-

ters, with chances to achieve the Renobio 
targets in the coming years, reducing carbon 
emissions in transports. “Since 2018, when 
the project was approved, ethanol produc-
tion has already soared 7 billion liters, one 
third of the 2029 target”, says Luciano Ro-
drigues, entity’s economy manager.

Ethanol has again expanded its share of 
fuels (48%, highest number since 2009), ac-
cording to Unica, and fetched a high price 
(with an annual variation of 12.6% in No-
vember 2019), according to data released 
by the Conab. In December 2019, Fábio Sil-
va Costa, business analyst, observed that 
contributions towards this end came from 
“demand heated by biofuel in the 2019/20 
growing season and the readjustment of 
gasoline prices”, inducing the mills to ex-
pand the production of biofuel, based on 
rising supplies of raw material. It was even 
possible to expand the exports of the prod-
uct by 8% (with a volume of 1.43 billion liters 
from April to November 2019).

Brazilian Biofuel 
is making progress 
towards the targets 
of the renoVaBio

O QUE vEM DO CANAvIAL • What comes from the cane field
ESTIMATIVAS DA CANA-DE-AçúCAR BRASILEIRA E DERIVADOS
SAFRA 2019/20 (C/VARIAçãO EM RELAçãO AO CICLO ANTERIOR, EM %)

Regiões Área (mil ha) Produção (mil t)
Centro-Sul 7.584,4 (-1,6) 589.052,9 (2,9)
Norte-Nordeste 896,8 (1,5) 53.674,1 (12,4)
País 8.481,2 (-1,3) 642.727,0 (3,6)
Regiões Açúcar (mil t) Etanol (mil l)
Centro-Sul 27.349,2 (3,2) 31.574.291,5 (4,5)
Norte-Nordeste 2.799,6 (10,6) 2.263.469,1 (5,3)
País 30.148,8 (3,8)      33.837.760 (4,6)*

Fonte: Conab, dezembro de 2019. * Total incluindo etanol de milho: – 35.531.088,6 (7,2).
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florES
flowers

Além de gostarem de receber flores, as 
mulheres também atuam em todas as eta-
pas da floricultura brasileira. Elas estão 
presentes na produção, na comercializa-
ção, no marketing e em outras funções. E 
são as principais consumidoras dos pro-
dutos, acrescenta Kees Schoenmaker, 
presidente do Instituto Brasileiro de Flori-
cultura (Ibraflor). “As mulheres, por serem 
mais sensíveis e atentas, utilizam flores e 
plantas no cotidiano, inclusive nos locais 
de trabalho”, observa. 

O setor registra resultados positi-
vos nos últimos anos, mesmo com a cri-
se econômica e social enfrentada pelos 
brasileiros. A comercialização somou R$ 
8,1 bilhões em 2018, com alta de 10% em 
comparação com o valor do ano anterior, 
de acordo com o levantamento do Ibra-
flor. Esse faturamento foi revisado pelo 
instituto e superou todos os anteriores. 
Conforme Schoenmaker, a expectativa 
era de que as vendas em geral tivessem 
aumento de 8% a 10% em 2019. 

Segundo ele, a produção de flores, 
plantas de vaso, plantas e arbustos para 
jardins e parques foi boa em 2019, mas 
com alguns altos e baixos provocados 
pelo clima muito chuvoso, seco ou quen-
te e pela economia nacional. “As vendas 

aumentaram em volume, mas a rentabili-
dade diminuiu com a redução dos preços 
praticados no mercado”, relata. O consu-
mo per capita é de R$ 42,00. “O esperado é 
que a atividade continue indo bem, porque 
flores e plantas contribuem para o bem-
-estar e a felicidade das pessoas, reduzin-
do o estresse e o absentismo”, ressalta.

Uma das inovações constantes da flo-
ricultura é a ampliação do leque de produ-
tos, com novas variedades, cores, formas e 
tamanhos. Mais de 2.500 espécies, com cer-
ca de 17.500 variedades, são plantadas por 
8.300 produtores de flores e plantas no Bra-
sil. Além disso, melhorou a logística, que usa 

cada vez mais a “cadeia de frio” para conser-
var as plantas. O presidente do Ibraflor co-
menta que ocorrem muitas perdas de pro-
dutos vendidos nos supermercados por 
falta de cuidados com as plantas. 

A área destinada ao cultivo no País é de 
15.600 hectares. O tamanho médio das la-
vouras plantadas pelos produtores é de 1,9 
hectare. A floricultura responde por 209 mil 
empregos diretos, dos quais 81 mil são re-
lativos à produção, 9 mil à distribuição, 112 
mil ao varejo e 7 mil em outras funções. O 
ciclo de produção varia muito de uma es-
pécie para outra. Pode ser de três meses de 
duração e de até dois anos ou mais. O plan-
tio de plantas em vasos e flores de corte 
ocorre durante o ano todo. A exceção são 
as plantas perenes.

O Estado de São Paulo é o maior pro-
dutor de flores e plantas em vasos. Tam-
bém é o maior consumidor e o que mais 
emprega trabalhadores familiares. É se-
guido pelos estados de Minas Gerais, Cea-
rá, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No 
entanto, a produção das espécies ocorre 
em todos os estados. As flores mais culti-
vadas são rosas, crisântemos, alstroeme-
rias, lírios e lisianthus. As mais plantadas 
em vasos são orquídeas, kalanchoe, cri-
sântemos e anthurium.

são cultiVadas mais de 2.500 espécies, 
com cerca de 17.500 Variedades  

floricultura Brasileira conquista cada Vez 
mais consumidores com a Venda recorde de 
r$ 8,1 Bilhões em 2018, 10% acima do ano anterior 

flores no mundo 
A exportação brasileira de flores e plantas ornamentais é muito pequena. Representou 1% em 2018, segundo Cees Schoen-

maker. Ele destaca que o País voltou a exportar arbustos para a Espanha, mas com dificuldade, devido às exigências fitosanitárias. 
A produção brasileira está entre as 15 maiores do mundo. “Vamos avançar neste ranking à medida em que o PIB e o consumo per 
capita aumentarem. Só assim teremos potencial para estarmos entre os 10 maiores”, analisa. Os maiores produtores são Índia, 
China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e México. As exportações são dominadas por Holanda, Colômbia, Equador, Quê-
nia e Etiópia. Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Holanda e França são os principais importadores.

verbonito de

QUE BELEZA • What beauty
FATURAMENTO E CRESCIMENTO
(NÍVEL DE CONSUM.) DO SETOR DE FLORES 
E PLANTAS ORNAMENTAIS NO BRASIL

Ano Faturamento Crescimento
 R$ bilhões
2012 R$ 4,8  16%
2013 R$ 5,2  12%
2014 R$ 5,7  10,4%
2015 R$ 6,2  8%
2016 R$ 6,7  8%
2017 R$ 7,3  9% 
2018 R$ 8,1  10%

Fonte: Ibraflor.
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Women do not only enjoy receiving flow-
ers, they are also involved in all the stages 
in Brazilian floriculture. They are engaged 
in the production, commercialization and 
marketing of flowers and in other opera-
tions. They are equally the main consumers 
of flowers, says Kees Schoenmaker, pres-
ident of the Brazilian Institute of Floricul-
ture (Ibraflor). “Being more sensitive and 
focused, women utilize flowers and orna-
mental plants in their everyday lives, even in 
their work places”, he observes.

The sector has been reaping positive re-
sults over the past years, despite the eco-
nomic and social crisis faced by Brazilian 
people. Commercialization amounted to R$ 
8.1 billion in 2018, up 10% from the previous 
year, according to a survey by Ibraflor. The fi-
nancial result was revised by the institute and 
exceeded all previous results. According to 
Schoenmaker, the expectation was for sales 
to go up from 8% to 10% in 2019.

According to him, the production of flow-
ers, indoor plants and shrubs for gardens and 

parks had a good performance in 2019, but 
with some ups and downs brought about by 
excessive precipitation, dry spells, warm tem-
peratures and by the economic downtrend. 
“Sales went up in volume, but profitability 
rates decreased due to price reductions in 
the market”, he argues. Per capita consump-
tion reaches R$ 42. “It is hoped that the ac-
tivity will continue performing well, seeing 
that plants and flowers are synonymous with 
wellbeing and happiness, reducing stress 
and absenteeism”, he explains. 

One of the constant innovations in flori-
culture is the expansion of the range of prod-
ucts, with new varieties, colors, shapes and 
sizes. Upwards of 2,500 species, with about 
17,500 varieties, are cultivated by 8,300 flow-
er and ornamental plant growers in Brazil. 
Furthermore, logistics has improved, now 
increasingly taking advantage of the “cold 
chain” to preserve the plants. Ibrafor presi-
dent comments that lots of losses occur in 
the supermarkets for lack of care.

The area devoted to flowers in Brazil 

reaches 15,600 hectares. The average size of 
the flower fields cultivated by the farmers is 
1.9 hectares. Floriculture is responsible for 
209 thousand direct jobs, of which 81 thou-
sand are relative to production, 9 thousand 
to distribution, 112 thousand to retail and 7 
thousand to other functions. The production 
cycle varies considerably from one species to 
the other. It could be 2 months, or even two 
years or more. Plants cultivated in vases and 
cut flowers are grown all year round. The ex-
ceptions are the perennial plants.

The State of São Paulo is the largest pro-
ducer of flowers and vase plants. It is also 
the leading consumer and the one that em-
ploys the biggest number of family workers. 
It is followed by the states of Minas Gerais, 
Ceará, Rio Grande do Sul and Santa Catari-
na. However, the different species are cul-
tivated in all states. The most cultivated 
flowers are roses, chrysanthemums, alstro-
emerias, lilies and lisianthus. The most com-
mon vase flowers are orchids, kalanchoe, 
chrysanthemums and anthurium.

Brazilian floriculture conquers large numBers 
of consumers with its record sales of r$ 8.1 Billion 
in 2018, up 10% from the preVious year

more than 2,500 species are cultiVated, 
with aBout 17,500 Varieties

Pleasing to

flowers in the world
Brazilian exports of flowers and ornamental plants are still very small. They represented 1% in 2018, according to Cees Schoen-

maker. He stresses that the country resumed its exports of shrubs to Spain, but with difficulty, due to the phytosanitary regula-
tions. The production in Brazil ranks among the fifteen largest in the world. “We will make strides in this ranking as the GDP and 
consumption go up. This is the only manner to work our way in to the 10 biggest”, he analyzes. The largest producers are India, 
China, the European Union, the United States, Japan, and Mexico. Prominent exporters include Holland, Colombia, Ecuador, Ke-
nya and Ethiopia. Major importers are the United Kingdom, Germany, the United States, Holland and France. 
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frutAS
fruit

saldo positiVo  
O embarque de frutas do País é considerado baixo pelos exportadores, diante da oferta in 

natura. O ano de 2019 fechou com o envio de 1,006 milhão de toneladas de frutas frescas ou 
secas, preparadas ou conservadas, e de nozes e castanhas, de acordo com o sistema Agrostat 
do Mapa. O valor das vendas chegou a US$ 1,018 bilhão. Esses resultados superaram os obti-
dos em anos anteriores. "O desempenho positivo foi beneficiado pelo câmbio favorável, pelo 
sólido trabalho de promoção no mercado externo e pela abertura de novos mercados", apon-
ta Eduardo Brandão, diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores 
de Frutas e Derivados (Abrafrutas). A expectativa é crescer à média de 5% ao ano. 

A manga e o melão mantiveram-se entre as frutas mais exportadas em 2019. Além dis-
so, as vendas externas dessas duas frutas superaram as do ano anterior. O maior envio 
foi o de manga, com 227,573 mil toneladas e US$ 221,913 milhões. Já o melão registrou 
o maior valor, de US$ 251,641 milhões, com o embarque de 160,389 mil toneladas. A im-
portação de frutas ficou em 497,020 mil toneladas e US$ 662,061 milhões no ano. Desde 
2016, as compras externas estão diminuindo. A balança comercial foi favorável às expor-
tações em US$ 356,142 milhões em 2019.

A maioria dos pomares de frutas de im-
portância econômica foi pouco afetada pe-
las condições ambientais em 2019. O clima 
no geral contribuiu para a produtividade e a 
qualidade das frutas nacionais, avalia Edu-
ardo Brandão, diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira dos Produtores Exporta-
dores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). A 
entidade prevê que a produção de frutas 
tenha sido de 43 milhões de toneladas em 
2019. Ele acrescenta que esse volume é es-
tável, com pequena previsão de queda. O 

área de 2,058 milhões de hectares 
foi destinada ao plantio de 21 frutas 

produção das principais frutas estaBiliza 
em 43 milhões de toneladas, com o rendimento 
e a qualidade faVorecidos pelo clima em 2019

natural
servidas ao

SAUDÁvEIS • healthy
PRODUçãO BRASILEIRA DE FRUTAS

Produto      Produção (t)
 2017 2018
Laranja 17.492.882 16.713.534
Banana 6.584.967 6.752.171 
Melancia  2.312.993 2.240.796 
Uva  1.743.430 1.591.986   
Açaí 1.335.040 1.510.022 
Limão 1.293.774 1.481.322 
Manga 1.089.882 1.319.296
Maçã 1.307.642 1.195.007 
Mamão 1.058.487 1.060.392  
Tangerina   967.139 996.872
Maracujá 548.088 602.651 
Melão  541.298 581.478   
Goiaba 458.046 578.608
Abacate 212.873 235.788
Pêssego 250.449 219.598
Caqui 182.185 156.935
Figo 25.891 23.674
Pera 22.125 19.813
Marmelo 491 521
Total 37.427.681 37.280.464
Fonte: Agrostat/Mapa.

ano marcou a recuperação a partir dos pro-
blemas climáticos enfrentados nos últimos 
períodos em áreas importantes da fruticul-
tura, como o Vale do São Francisco.

O total de 19 espécies de frutíferas produzi-
ram 37,28 milhões de toneladas, com redução 
de 147,217 mil toneladas em 2018, de acor-
do com a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), divulgada em setembro de 2019. 
Esse volume não inclui a colheita de 1,564 bi-
lhão de cocos-da-baía e 1,767 bilhão de aba-
caxis. Laranja e banana são as mais represen-
tativas, com os respectivos volumes de 16,713 
milhões de toneladas e 6,752 milhões de tone-
ladas. O terceiro maior volume foi o de melan-
cia, com 2,24 milhões de toneladas. 

As 21 frutas de lavouras permanentes 
e temporárias totalizaram R$ 36,34 bilhões 
em 2018, com acréscimo de R$ 390,543 mi-
lhões em relação ao valor do ano anterior, 

segundo a pesquisa do IBGE. A colheita de 
16,713 milhões de toneladas de laranja con-
tinuou responsável pelo maior valor da pro-
dução de R$ 9,450 bilhões do total em 2018. 
A segunda  maior receita, de R$ 6,975 bi-
lhões, foi obtida com a oferta de 6,752 mi-
lhões de toneladas de banana. O açaí re-
gistrou o terceiro maior faturamento, de R$ 
3,265 bilhões, com 1,510 milhão de tonela-
das, o quinto lugar em volume.

As diversas espécies da fruticultura es-
tão presentes em todos os estados brasilei-
ros. A área plantada com os 21 tipos de fru-
tas somou 2,058 milhões de hectares em 
2018, com 54.851 hectares a menos do que 
no ano anterior. O Estado de São Paulo li-
derou com o plantio de 521.124 hectares, 
seguido por Pará, com 286.490 hectares; 
Bahia, com 246.569 hectares; Rio Grande 
do Sul, com 145.877 hectares; e Minas Ge-
rais, com 126.269 hectares.
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Most of the economically relevant fruit or-
chards were barely affected by the environ-
mental conditions in 2019. In general, the cli-
mate favored both the productivity rates and 
the quality of the national fruit, says Eduardo 
Brandão, chief executive of the Brazilian Fruit 
Growers and Exporters Association (Abrafru-
tas). The entity estimates the volume of fruit 
at 43 million tons in 2019. Brandão adds that 
this volume is stable, with the forecast for a 
slight drop. The year marked the recovery 
from the climate related problems faced in 
previous years in important fruit producing 
areas, like Vale do São Francisco.

The total of 19 fruit species produced 
37.28 million tons, with a reduction of 
147.217 thousand tons in 2018, according to 
numbers from the Municipal Agricultural Sur-
vey (MAS), of the Brazilian Institute of Geog-
raphy and Statistics (IBGE), published in Sep-
tember 2019. This volume does not include 
the harvest of 1.564 billion coconuts pro-
duced in Bahia and 1.767 billion pineapples. 
Oranges and bananas are the most represen-
tative fruit, with respective volumes of 16.713 
million tons and 6.752 million tons. Water-
melons accounted for the third biggest vol-
ume, a total of 2.24 million tons.

The 21 fruit from permanent and tempo-
rary crops amounted to a total of R$ 36.34 bil-
lion in 2018, up R$ 390.543 million from the 
revenue of the previous year, according to a 
survey conducted by the IBGE. The harvest of 
16.713 million tons of oranges was again re-
sponsible for the biggest amount of R$ 9.450 

production of main fruit staBilizes at 43 
million tons, with orchard performance 
and quality faVored By fine weather in 2019

an area of 2.058 million hectares was 
deVoted to 21 different types of fruit

Fruit    served 

positiVe Balance
The shipment of fruit by the Country is viewed as low by exporters, in light of the supply 

of fresh fruit. The year 2019 came to a close with the shipment of 1.006 million tons of fresh 
or dried fruit, prepared or preserved, besides chestnuts and cashew nuts, according to Ma-
pa’s Agrostat System. Revenue brought in by the fruit amounted to US$ 1.018 billion. These 
results outstripped the results of the previous years. “The positive performance took advan-
tage of the favorable exchange rate, solid promotion work in the foreign markets and of the 
new markets”, says Eduardo Brandão, executive officer of the Brazilian Fruit Growers and 
Exporters Association (Abrafrutas). The expectation is for an average growth of 5% a year.

The mango and melon continued on their trajectory as most exported fruit in 2019. Fur-
thermore, the foreign sales of these two fruit exceeded the sales of the previous year. Man-
goes led fruit exports, with 227.573 thousand tons and revenue of US$ 221.913 million. In 
the meantime, melons registered the highest amount of revenue, US$ 251.641 million, from 
the shipment of 160.389 thousand tons. Fruit imports remained at 497,020 thousand tons 
at a cost of US$ 662.061 million over the year. Since 2016, foreign purchases have been de-
clining. The balance of trade registered an export surplus of US$ 356.142 million in 2019.

fresh
FAvORÁvEL  • favorable
ExPORTAçõES E IMPORTAçõES BRASILEIRAS DE FRUTAS, COM NOzES E CASTANHAS
                                                            EXPORTAçãO           IMPORTAçãO 
 valor (US$ Fob) volume (kg) valor (US$ Fob) volume (kg)

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
2019 1.018.204.736 1.006.908.022 662.061.877 497.020.784
Fonte: Agrostat/Mapa.

billion of the total in 2018. The second highest 
profit, R$ 6.975 billion, was derived from the 
supply of 6.752 million tons of bananas. The 
açaí fruit registered the third highest amount 
of revenue, R$ 3.265 billion, from 1.510 mil-
lion tons, ranking fifth in volume.

The various species of fruit are cultivated in 
all Brazilian states. The area devoted to the 21 

types of fruit amounted to 2.058 million hect-
ares in 2018, a reduction of 54,851 hectares 
from the previous year. The State of São Paulo 
was the leader with a planted area of 521,124 
hectares, followed by Pará, with 286,490 hect-
ares; Bahia with 246,569 hectares; Rio Grande 
do Sul, with 145,877 hectares; and Minas 
Gerais, with 126,269 hectares.

Di
vu

lg
aç

ão



5352

gAdo dE cortE
beef cattle

Menor oferta e maior demanda exter-
na criaram ambiente favorável à valoriza-
ção expressiva da carne bovina brasileira 
em 2019, atingindo recordes reais de pre-
ços. Na linha de frente da produção (o se-
gundo maior, após os Estados Unidos) e 
primeiro na exportação, o Brasil avançou 
mais ainda nas vendas ao exterior no ano. 
De acordo com estimativa da Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras de 
Carnes (Abiec), em dezembro de 2019, os 
volumes embarcados poderiam fechar 
em 1,83 milhão de toneladas e as recei-
tas em US$ 7,5 bilhões, o que representa-
ria evolução de respectivos 11,3% e 13,3% 
sobre o ano anterior. 

Até novembro, a exportação do pro-
duto brasileiro havia atingido 1,673 mi-
lhão de toneladas (12,33% a mais sobre o 
mesmo período de 2018) e o faturamento 
atingia US$ 6,748 bilhões (mais 12,6%). O 
crescimento foi puxado em especial pela 
maior demanda da China, que lidera nas 
importações. O volume embarcado para 

este destino atingiu 410 mil toneladas 
(mais 39,5% em relação ao mesmo perío-
do de 2018) e US$ 2,171 bilhões (avanço 
de 59,75% sobre o ano anterior). Seguem 
Hong Kong (316 mil t), Egito (159 mil t), 
Chile (102 mil t) e UE (98 mil t), que redu-
ziram as compras. Já Emirados Árabes e 
Rússia compraram mais.

“O crescimento das exportações em 
mercados importantes mostra a qualida-
de e a competitividade da carne brasileira, 
além da confiança dos  clientes internacio-
nais no nosso produto”, avalia Antônio Jor-

ge Camardelli, presidente da Abiec. A en-
tidade prevê que o ritmo de crescimento 
seja mantido em 2020, “puxado pela possí-
vel habilitação de novas plantas para a Chi-
na e pela abertura de novos mercados”. Em 
2019, as exportações foram destinadas a 
154 países. Os índices de incremento pro-
jetados para o novo ano são semelhantes e 
até superiores aos alcançados no anterior 
(13% em volumes e 15% em receitas).

Ao final do ano de 2019, a consultoria 
MBAgro informava que o Brasil contava 
com 36 unidades frigoríficas aptas a expor-
tar para a China, e a Arábia Saudita havia 
habilitado oito novos frigoríficos. A mes-
ma fonte previa aquecimento das compras 
chinesas para abastecer o mercado interno 
para o Ano Novo Chinês, em 25 de janeiro, 
podendo diminuir após esta data, e outros 
mercados poderiam reduzir as compras 
com os preços mais elevados, que, no seu 
entendimento, cederiam, porém perma-
neceriam em patamares mais elevados do 
que em passado recente.

Volumes emBarcados de carne BoVina 
em 2019 cresceram mais de 11%

preços do Boi gordo atingem Valores recordes 
reais em ano com oferta reduzida e crescimento 
das exportações, que deVem continuar em eleVação

fatores de alta
O levantamento de preços do boi gordo, feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Su-

perior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), observou alta acentuada em novembro e no 
início de dezembro. Registrou “preços recordes reais”, com a arroba negociada no mercado paulista bem acima do valor real mais 
alto obtido em abril de 2015 (R$ 191,89). Conforme o Cepea, o cenário é resultado das demandas externa e interna aquecidas e da 
baixa oferta de animais para abate. O volume embarcado se mantém acima de 100 mil toneladas desde julho de 2018, influencia-
do em especial pela demanda chinesa, e o consumo interno aquece nas vendas de final de ano, enquanto a oferta de animais foi 
afetada por crescente abate de fêmeas em anos recentes, observou.

 Além do aumento no abate de fêmeas, a maior demanda de exportação reduziu a oferta de carnes no mercado doméstico, sen-
do um dos fatores que afetou os preços dos cortes, analisou ainda a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Já a 
Consultoria MBAgro acrescentou a influência da entressafra do boi, com menor oferta de animais para abate; o atraso das chu-
vas, prejudicando a recuperação de pastagens; e o câmbio elevado, muito favorável à exportação, mantendo a competitividade 
da carne brasileira no mercado internacional.

carneO apelo da

PROJEçÕES BOvINAS
• bovine projections
ESTIMATIVAS PARA ExPORTAçãO
DE CARNE BOVINA EM 2019

Volume: 1.828.876 toneladas
Receita: US$ 7.449.713.000
Países de destino: 154
Maiores importadores:
China, Hong Kong e Egito

Fonte: Abiec, dezembro de 2019.
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factors Behind 
soaring prices

The fat cattle price survey, conducted 
by the Center for Applied Studies on Ad-
vanced Economics (Cepea), of the Luiz 
de Queiroz College of Agriculture (Esalq), 
a division of the University of São Pau-
lo (USP), observed a steep rise in price in 
November and early December. “Record 
high prices” were registered, with an arro-
ba negotiated in the market in São Paulo 
above the real value fetched in April 2015 
(R$ 191.89). According to Cepea sources, 
the result stems from the demands com-
ing from the price uptrend abroad and at 
home, besides the declining offer of ready 
for slaughter cattle. The volume shipped 
abroad has remained above 100 thou-
sand tons since July 2018, mainly influ-
enced by Chinese demand, and domestic 
consumption always goes up in the final 
months of the year and, in the meantime, 
cattle supplies were ill affected by the 
soaring slaughters of female animals over 
the past years, he observed. 

Besides an increase in female slaugh-
ters, the rising demand in exports reduced 
meat supplies in the domestic market, re-
sulting into one of the factors that affect-
ed the prices of the various cuts, attests an 
analysis by the Brazilian Confederation of 
Agriculture and Livestock (CNA). On their 
part, the MBAgro consultancy group added 
the influence coming from the off-season 
period, with a smaller number of animals 
for slaughter, lack of timely rain, jeopar-
dizing pasture recovery, and the high ex-
change rate, very favorable to exports, 
keeping the competitiveness of Brazilian 
meat in the international marketplace. 

The  appeal
fat cattle prices hit record high in 
a year with reduced offer and rising 
exports, likely to continue uptrend

Decrease in supply and rising foreign 
demand have created a favorable environ-
ment for an expressive price increase of Bra-
zilian beef in 2019, hitting record high. On 
the frontline of production (the second larg-
est after the United States) and leading ex-
porter, Brazil’s foreign sales went further up 
during the year. According to an estimate by 
the Association of Brazilian Beef Exporters 
(Abiec), in December 2019, the volumes ex-
ported could amount to 1.83 million tons, 
bringing in revenue of US$ 7.5 billion, rep-
resenting respective increases of 11.3% and 
13.3% from the previous year.

Until November, exports of Brazilian 
meat had reached 1.673 million tons (up 
12.33% from the same period in 2018), 
bringing in revenue of US$ 6.748 billion 
(up 12.6%). The growth was driven main-
ly by rising demand from China, country 

that leads imports. The volume shipped 
to this country reached 410 thousand tons 
(up 39.5% from the same period in 2018) 
and US$ 2.171 billion (up 59.75% from the 
previous year). In the sequence, we have 
Hong Kong (316 thousand tons), Egypt (159 
thousand tons), Chile (102 thousand tons) 
and the EU (98 thousand tons), which re-
duced their purchases. On the other hand, 
the United Arab Emirates and Russia im-
ported more beef.

“The growth in exports to important 
markets attests to the quality and competi-
tiveness of Brazilian meat, besides the con-
fidence of the international buyers in our 
product”, argues Antônio Jorge Camardelli, 
president of Abiec. The entity takes it that the 
growth rhythm will hold throughout 2020, 
“driven by the possible qualification of new 
meat packing companies allowed to export 

to China, and by the conquest of new mar-
kets”. In 2019, meat exports were destined for 
154 countries. The rates in increase projected 
for the new year are similar, or even exceed 
the ones reached in the previous year (13% 
in volumes and 15% in revenue).

In late 2019, the MBAgro consultan-
cy group informed that Brazil had 36 meat-
packing plants approved for export to 
China, and Saudi Arabia had approved an-
other 8 new meat-packing plants. The same 
source anticipated soaring Chinese pur-
chases to supply the domestic market dur-
ing Chinese New Year, on 25th January, with 
chances for a decrease after this period, 
whilst other markets could equally reduce 
their imports with the higher prices, which, 
in his understanding, would eventually re-
cede, but would remain at a higher level 
compared to the recent past.

of meat

Beef 
Volumes 
exported 
in 2019 went 
up more 
than 1%
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gAdo dE lEitE
dairY cattle

O mercado de produtos lácteos come-
çou quente em 2019, mas esfriou no se-
gundo semestre. “Foi um ano atípico para 
o setor, marcado por sustentação dos pre-
ços no campo, em decorrência da oferta li-
mitada e do aumento da competição entre 
os laticínios para assegurar mercado, num 
contexto de consumo retraído”, comenta 
Natália Grigol, analista do Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada (Ce-
pea), da Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq), da Universidade de São 
Paulo (USP). Os preços levantados pelo 
centro indicam valores bem superiores aos 
do ano anterior já de outubro de 2018 até 
junho de 2019, baixando depois.

Os preços ao produtor, ainda na ava-
liação de Natália, “não seguiram a tendên-
cia sazonal de aumentos entre fevereiro e 
agosto e de quedas entre setembro e ja-
neiro. As cotações no campo já iniciaram o 
ano em alta e a oferta restrita sustentou as 
consecutivas elevações de janeiro a junho”, 
observa. Foi constatado neste período au-
mento real de 22 centavos por litro na mé-

dia do Brasil líquida levantada em sete es-
tados produtores, “atingindo os mais altos 
patamares da série histórica do Cepea para 
um primeiro semestre”.

Já os derivados lácteos, de acordo com 
a análise feita em dezembro de 2019 no Ce-
pea, tiveram a valorização restringida em 
função da “estagnação econômica, da di-
minuição do poder de compra dos brasilei-
ros e da pressão das redes varejistas para 
atrair consumidores com preços baixos”. 
Por isso também, segundo a mesma fonte, 
os preços do leite ao produtor registraram 
quedas em julho e agosto, sazonalmente 
períodos de picos de entressafra, com re-
cuo real de 12 centavos/litro. As observa-

ções do Cepea indicam oferta limitada da 
produção, embora o IBGE tenha levanta-
do pequeno crescimento de 1,6% em 2018 
e a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) projetava novo incremento 
(3,5%) para 2019, por conta da valorização 
do preço do leite no início do ano.

Ao explicar a limitação na oferta e ob-
servar que a produção não foi estimulada 
no segundo semestre, mesmo com os pre-
ços favoráveis até a metade ano, a analista 
do Cepea considera a interferência do cli-
ma e a saída de produtores da atividade 
nos últimos anos. Mesmo com elevação 
da compra sob inspeção no ano (3,4% no 
acumulado de três trimestres), houve bai-
xo crescimento na captação do terceiro 
trimestre, como também destacou a equi-
pe Intelactus, da Embrapa Gado de Leite, 
apontando interferência da base de com-
paração alta, atraso nas chuvas em impor-
tantes bacias leiteiras do Sul, do Sudeste 
e do Centro-Oeste e piora na relação en-
tre o leite e o concentrado no segundo se-
mestre de 2019.

Vacas em lactação diminuem no país, 
porém a produtiVidade aumenta

produção Brasileira de leite começou o ano de 2019 
com os mais altos patamares de preços do setor, 
mas Valores recuaram no segundo semestre

possiBilidades de crescer
O aumento dos preços dos grãos no final de ano pode diminuir o potencial de crescimento da atividade, ainda na opinião de Na-

tália Grigol, do Cepea. Cita também o abate de vacas devido às cotações atrativas no mercado de gado de corte e, por isso, conside-
ra que as perspectivas que apontavam inicialmente aumento da produção anual em torno de 3% já estavam sendo revisadas ao final 
do ano, e poderiam mesmo chegar a números semelhantes aos de 2018. O IBGE levantou então 33,8 bilhões de litros no Brasil, tercei-
ro maior produtor mundial, com 16,357 milhões de vacas ordenhadas (menos 2,9% em relação a 2017), porém com crescimento de 
4,7% na produtividade (para 2.069 litros/vaca/ano).

A produção brasileira de lácteos atende basicamente o mercado interno, enquanto o externo é deficitário. Em 2019, até novem-
bro, as exportações de produtos do setor haviam somado 22,5 mil toneladas, registrando desta vez aumento de 10,4% sobre o mes-
mo período de 2018. Mas as importações, mesmo que tivessem diminuído 7,2% no volume adquirido, ainda somavam 132 mil tone-
ladas, identificando ainda o elevado déficit na balança comercial. O segmento, que toma medidas cada vez mais incisivas no controle 
da qualidade da produção, busca com o tempo também incrementar as vendas externas.

ferveu
no início

PRODUçãO LEITEIRA
• dairy production
úLTIMOS NúMEROS OFICIAIS
DO LEITE NO BRASIL 

Ano Mil litros
2017 33.312.150
2018 33.839.866

Fonte: IBGE/PAM.
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chance for growth
The higher grain prices at year-end could diminish the growth potential of the activity, in the opinion of Natália Grigol, from Cepea. 

She also cites female cattle slaughter due to the attractive prices fetched by beef cattle and, therefore, considers that the perspectives 
that initially pointed to an increase in annual production of about 3%, were being revised at year-end, and could even end up with num-
bers similar to 2018. IBGE sources then announced a total milk production of 33.8 billion liters in Brazil, third largest global producer, 
with 16.357 million milk cows (down 2.9% from 2017), but with a 4.7-percent increase  in productivity (2,069 liters/cow/year).

Dairy production in Brazil is basically for the domestic market, while the foreign market engenders deficits. In 2019, by November, ex-
ports of the sector had amounted to 22.5 thousand tons, this time up 10.4% from the same period in 2018. Imports, although having de-
creased 7.2% in volume, still reached 132 thousand tons, further increasing the high deficit in the balance of trade. The segment, which 
is taking increasingly incisive measures in the control of production quality, as time goes by, seeks to increase its foreign sales. 

Off to a  hot start
milk production in Brazil started in 2019 with 
the highest price leVels of the sector, But 
Values receded in the second half of the year

The market of dairy products was off 
to a good start in 2019, but cooled down in 
the second half of the year. “It was an atypi-
cal year for the sector, marked by sustained 
farm gate prices, as a result of limited offer 
and rising competition among dairy prod-
ucts in order not to lose market share, in a 
context of shrinking consumption”, com-
ments Natália Grigol, analyst at the Center 
for Applied Studies on Advanced Econom-
ics (Cepea), of the Luiz de Queiroz College of 
Agriculture (Esalq), a division of the São Pau-
lo State University (USP). Prices surveyed by 
the Center indicate higher values compared 
to the previous year, from October 2018 to 
June 2019, receding after this period. 

Farm gate prices, in Natália’s evaluation, 
“did not keep pace with the seasonal trend 
of increases from February to August and 
decreases from September to January. The 
price quotations at field level were off to a 
good start at the beginning of the year and 

limited supplies sustained the consecutive 
price increases from January to June”, she 
observes. In this period, a net average in-
crease of 22 cents per liter in Brazil was as-
certained in seven milk producing states, 
“achieving the highest levels of Cepea’s his-
torical series for a first half of the year”.

All dairy derivatives, according to an anal-
ysis conducted by Cepea officials in Decem-
ber 2019, suffered price reductions by virtue 
of the “economic stagnation, shrinking pur-
chasing power of the Brazilian consumers 
and pressure from retail networks interest-
ed in attracting consumers with more afford-
able prices”. This also explains why milk farm 
gate prices registered reductions in July and 
August, seasonally peak off-season periods, 
with a real 12-cent decrease per liter. Cepea 
observations point to limited production, 
notwithstanding IBGE’s ascertainment of a 
1.6-percent increase in 2018 and the projec-
tion for a 3.5-percent increase in 2019 by the 

Brazilian Confederation of Agriculture and 
Livestock (CNA), on account of the rising milk 
price at the start of the year. 

The Cepea analyst sticks with her opin-
ion by explaining that shrinking supplies are 
due to the fact that production was not en-
couraged in the second half of the year in 
spite of favorable prices until midyear, and 
she also takes into consideration climate in-
terferences, along with producers quitting 
the activity over the past years. Even though 
inspected purchases went up by 3.5-percent 
in the first three quarters, there was negligi-
ble growth in the collection of milk in the 
third quarter. This fact was also highlighted 
by Embrapa Dairy Cattle’s Intelactus Team, 
referring to interference from the compari-
son basis, delays of rainfall in important milk 
producing belts in the South, Southeast and 
Center-West, and a deterioration in the rela-
tion between milk and milk concentrates, in 
the second half of 2019.

the numBer of lactating 
cows is on the decline 
in the country, But 
productiVity is going up
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ponto dE viStA
Point of view

marcos jank
cOOrdEnadOr dO insPEr agrO glObal

especialista em comércio internacional 
Vê necessidade de um traBalho mais 
incisiVo nas negociações Brasileiras 
para aproVeitar as oportunidades

professor aponta noVa geografia agro 
e potencial nos países emergentes

É preciso marcar 
presença

O agronegócio brasileiro tem participa-
ção importante nas exportações brasilei-
ras (44% do total), mas pode crescer mais 
e precisa enfrentar os desafios para tanto. 
Professor e referência na área de comércio 
internacional, com passagem por várias 
instituições do setor, Marcos Jank observa 
a imperiosidade de um trabalho mais inci-
sivo nas negociações comerciais, no aces-
so a mercados e na defesa da imagem, às 
vezes afetada na área da sustentabilida-
de, e evidencia a possibilidade de sucesso 
diante das condições produtivas brasileiras 
e dos potenciais externos.

Em suas exposições, o especialista apre-
senta a nova geografia agro que se estabele-
ceu no comércio externo. Em 2000, lembra, 
a maior parte das exportações brasileiras 
era direcionada para União Europeia e para 
os Estados Unidos, enquanto agora mais da 
metade se destina para regiões asiáticas. Es-
tudo do Insper Agro Global, centro que ele 
coordena, indica que 59% das vendas exter-
nas do agro do Brasil em 2018 tiveram como 
destino o Leste/Sudeste da Ásia e o Oriente 

Médio, com 2,6 bilhões de habitantes, e re-
presentaram 12% do total importado (US$ 
450 bi) por estes mercados.

Já o Sul da Ásia (Índia) e a África, com 
3 bilhões de habitantes e importações de 
US$ 113 bilhões (7% atendidos pelo Brasil), 
mostram potencial muito grande, confor-
me acentua. Isto, segundo ele, ocorre não 
só pelo aumento populacional, ainda for-
te nestas últimas áreas, mas também pelo 
crescimento da renda, o que deverá rece-
ber sempre mais as atenções do exporta-
dor brasileiro e se coloca como grande de-
safio para os próximos anos, ainda mais 
diante de constantes fatos novos que sur-
gem, como é o caso do acordo entre Esta-
dos Unidos e China, e das questões sanitá-
rias que têm ocorrido, entre outras.  

O analista do setor comenta que “o 
País produz com muita eficiência, é extre-
mamente competitivo e mesmo um fenô-
meno na agricultura global, despontan-
do em várias atividades, mas o mesmo já 
não ocorre em nível de agregação de valor 
e menos ainda na logística de transporte, 

ainda excessivamente dependente da ro-
dovia”. Acrescenta que “a sua eficiência se 
perde no processamento, na distribuição 
e na presença internacional, onde ainda 
se precisa avançar muito”. Esta presença, 
complementa, ainda é muito esporádi-
ca e limitada, em missões e eventos, não 
acontecendo com a devida constância e vi-
gor no dia a dia.

Jank avalia que em outros momentos 
não se requeria tanto esforço para o País 
avançar no mercado internacional, mas 
cada vez mais as exigências e a concor-
rência se tornam maiores, de modo que 
é preciso redobrar empenho e contatos 
para atingir melhores resultados e apro-
veitar as oportunidades que se apresen-
tam. Tanto nas cadeias produtivas que já 
se destacam quanto em outras ainda in-
cipientes, conclui, “precisamos melhorar 
a competitividade, diferenciar produtos, 
melhorar e construir imagem, estabelecer 
relações positivas, a partir de negociações 
permanentes e presença diária de nossas 
empresas e associações”.

perfil
Marcos Sawaya Jank é engenheiro agrô-

nomo pela Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de 
São Paulo (USP), mestre em política agríco-
la em Montpellier, na França; doutor em ad-
ministração pela Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da USP e li-
vre docente pela Esalq, onde é professor ti-
tular da Cátedra Luiz de Queiroz. Coordena 
o Insper Agro Global, centro de estudos es-
tratégicos e capacitação do Instituto de En-
sino e Pesquisa (Insper), no qual é professor 
sênior de agronegócio. Já atuou como pro-
fessor nestas áreas em diversas instâncias 
universitárias e como dirigente de diversas 
entidades e empresas. Serviu como espe-
cialista em integração e comércio no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
presidiu o Instituto de Estudos do Comér-
cio e Negociações Internacionais (Icone) e a 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Uni-
ca), foi vice-presidente da BRF para região 
Ásia-Pacífico e integrou numerosos conse-
lhos no país e no exterior, liderando proje-
tos do Banco Mundial e muitas outras orga-
nizações internacionais.
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profile
Marcos Sawaya Jank, economic engi-

neer graduated from the Luiz de Queiroz 
College of Agriculture (Esalq), of the Uni-
versity of São Paulo (USP), with a master’s 
degree in agricultural policy from the Uni-
versity of Montpellier, in France; PhD in 
administration from the USP Economy, 
Administration and Accountancy Col-
lege and associate professor from Esalq, 
where he is a full professor and holds a 
chair at Luiz de Queiroz. He coordinates 
the Insper Agro Global, strategic stud-
ies center and capacity building at the 
Learning and Research Institute (Insper), 
where he serves as senior professor in 
agribusiness. He has already served as 
teacher in these areas in several universi-
ties and as manager of different entities 
and companies. He served as special-
ist in integration and trade at the Inter-
American Development Bank (BID), pre-
sided over the Institute for International 
Trade (Icone) and the Brazilian Sugarcane 
Industry Association (Unica), served as 
vice-president at BRF for the Asian-Pacif-
ic region and was a member of countless 
councils in the country and abroad, lead-
ing projects of the World Bank and several 
other international organizations. 

international trade specialist sees the 
need for more incisiVe work in Brazilian 
negotiations to take adVantage of opportunities

Brazilian agribusiness has a relevant share 
in the Country’s exports (44% of the total), but 
could further increase, but has to surmount 
challenges towards this end. Professor and 
reference in international trade, having 
served as a member of several institutions of 
the sector, Marcos Jank observes the urgent 
need for a more incisive work relative to trade 
negotiations, in the access to markets and in 
the preservation of the image, sometimes ad-
versely affected in the area of sustainability, 
and he also clearly shows the chance for suc-
cess in light of the Brazilian production condi-
tions and the foreign potentials. 

In his expositions, the specialist presents 
the new agro geography that has become 
common practice in foreign trade. In 2020, he 
recalls, the bulk of Brazilian exports were des-
tined for the European Union and the United 
Sates, while now more than half of these ex-
ports are shipped to Asian countries. A study 
by Insper Agro Global, a center coordinated 
by him, indicates that 59% of all foreign agro 
sales are shipped to Southeastern and East-

ern Asia and to the Middle East, with 2.6 bil-
lion people, and represented 12% of all im-
ports (US$ 450 billion) by these markets.

South Asia (India) and Africa, with 3 bil-
lion people and imports of US$ 113 billion 
(7% served by Brazil), show great potential, 
Jank stresses. This, according to him, does 
not only occur by virtue of the huge popula-
tion, which has grown expressively in these 
areas, but also as a result of the rising pur-
chasing power, a fact that should deserve ev-
er-growing attention from Brazilian export-
ers, and comes as a serious challenge for the 
coming years, all the more important now 
that new facts are constantly arising, as is the 
case of the agreement between the United 
States and China, besides the sanitary ques-
tions that have popped up, among others. 

The analyst of the sector comments 
that “the Country produces with efficiency, 
is extremely competitive, a real phenome-
non in global agriculture, emerging in sev-
eral activities, but the same does not hold 
true for the level of added value and even 

less in transport logistics, still overwhelm-
ingly dependent on road transport”. He 
adds that “its efficiency vanishes at pro-
cessing, distribution and international 
presence, where there is still a long way to 
go”. This presence, he complements, is still 
very sporadic and limited, in missions and 
events, and fails to happen in a constant 
and vigorous manner on a regular basis.

Jank has it that in other moments there 
would be no need for such effort for the Coun-
try to make strides in the international mar-
ket, but requirements and competitiveness 
are constantly rising, so that there is need 
endeavor and contacts to achieve better re-
sults and take advantage of the opportuni-
ties that happen to arise. Both in the supply 
chains that are of note and others still on a 
fledgling stage, he concludes, “we need to 
improve our competitiveness, select prod-
ucts, improve and build an image, develop 
positive relationships, based on permanent 
negotiations and daily presence of our enter-
prises and associations”. 

professor points to 
new agro geography 
and potential in 
emerging countries

marcos jank   
cOOrdinaTOr aT insPEr agrO glObal

There is need
to make one’s
presence felt
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HortAliçAS
vegetables

Os cultivos de hortaliças mostram pe-
quenas oscilações para baixo e para cima, 
sem grandes alterações. Em 2019, os levanta-
mentos existentes revelam certa estabilidade 
e leve redução nos números das principais 
culturas olerícolas brasileiras, como batata, 
tomate e cebola, enquanto alface e cenou-
ra registram algum aumento. Para 2020, de 
maneira geral, com maior rentabilidade ve-
rificada no setor, a perspectiva manifestada 
na passagem de ano era de que pudesse ha-
ver crescimento na área das hortaliças mais 
plantadas, porém em índices comedidos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), no seu Levantamento Siste-
mático de Produção Agrícola (LSPA), de no-
vembro de 2019, traz informações dos dois 
últimos anos em batata inglesa e tomate. 
A produção praticamente ficou estável, en-
quanto as áreas reduziram próximo a 1% na 
primeira e 3% na segunda. A Equipe de HF 
do Centro de Estudos Avançados em Eco-
nomia Agrícola (Cepea), da Universidade de 

São Paulo (USP), também verificou quedas 
nestas culturas, com exceção da batata des-
tinada à indústria, e também na cebola.

Na batata e no tomate, conforme o cen-
tro, que faz pesquisas nas principais regiões 
produtoras, “a rentabilidade não foi anima-
dora o suficiente em 2018 para elevar os in-
vestimentos para o mercado em 2019”. Já o 
segmento industrial da batata ampliou in-
vestimentos, com acréscimo de 14,4% na 
área cultivada, enquanto o cultivo com des-
tino para mesa teve diminuição de 4%. Foi 
apurado que menor área e problemas de 
produção da batata nas temporadas das 
águas 2018/19 e das secas de 2019 reduzi-
ram oferta e aumentaram cotações, menos 
em outubro e novembro.

Ainda na batata, diante dos bons resul-
tados obtidos como um todo em 2019, a 
projeção do Cepea era de crescerem inves-
timentos da indústria de pré-frita e aumen-
tar área em 3,6%. No tomate, onde segundo 
esta fonte a área total teria diminuído 8,4% 

(2,1% no de mesa e 16% no industrial), as 
cotações ficaram bem acima dos custos na 
maior parte do ano e as previsões eram de 
certa estabilidade para 2020, com possível 
leve recuo no primeiro, por causa de desca-
pitalização ainda presente, e pequena recu-
peração no segundo, com a área e a produ-
tividade menores em 2019.

A cebola também apresentou área me-
nor em 2019, conforme o Cepea, devido “à re-
dução de investimentos no Cerrado, em São 
Paulo e no Vale do São Francisco”, enquanto 
no Sul a área chegou a aumentar. Assim, in-
cluindo ainda diminuição de produtividade 
no Cerrado, houve aumento nos preços (38% 
em nível nacional), o que deve levar a ampliar 
a área no próximo ciclo. Com oferta nacional 
reduzida, aumentou a importação (mais 81% 
até novembro, de 210 mil t). A cultura registra 
a segunda maior importação, pois a maior é a 
de batata (275 mil t até novembro, 2% a me-
nos), em especial a industrializada, que, por 
isso mesmo, motiva investimentos nacionais. 

Batata, tomate e ceBola apresentaram 
leVes recuos nos cultiVos do ano

principais hortaliças registraram alguma diminuição 
de área em 2019, mas a expectatiVa é de que possa 
ocorrer uma recuperação na noVa temporada

cenário positiVo
Quanto a alface e cenoura, também pesquisadas pela equipe do Cepea, “os melhores resultados obtidos na temporada 2018/19 favoreceram 

maiores áreas em 2019”. O mesmo deve acontecer na alface em 2020 nas regiões acompanhadas (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), onde 
houve redução de cultivos na temporada anterior e, mesmo com aumento de custos e menor produtividade em São Paulo, a rentabilidade foi de 
mais R$ 0,17 por caixa em Mogi das Cruzes (SP). A cenoura teve boas altas no primeiro semestre de 2019, com menor área plantada e influência do 
clima; porém, houve quedas no segundo, com maior oferta. As áreas poderiam crescer em São Gotardo (MG), Cristalina (GO) e Irecê (BA).

De maneira geral, o Cepea observava em dezembro de 2019 um cenário para 2020 “a princípio positivo” para as hortaliças acompanhadas, 
“com sinais de retomada de crescimento no País e sem tendência de aumento significativo de oferta, embora preocupe o impacto da alta do 
dólar nos cultos de produção”. A sua estimativa era de crescimento na ordem de 1,2% na área das principais culturas do setor. Além disso, pros-
pectava possíveis influências na implementação futura da Aliança Mercosul-União Europeia, temendo ainda maior importação do segmento.

A produção da olericultura brasileira, no total, dependendo do número de produtores incluídos, oscila entre 15 e 18 milhões de toneladas. 
A grande preocupação no setor, conforme evidenciou Stefan Adriaan Coppelmans, presidente do Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort), 
no Anuário Brasileiro de Horti & Fruti 2019, da Editora Gazeta, é de avançar sempre mais na profissionalização, para atender a um consumidor 
cada vez mais exigente e aos requisitos oficiais estabelecidos.
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positiVe 
scenario

With regard to lettuce and carrot, also 
surveyed by the Cepea team, “better re-
sults achieved in the 2018/19 growing 
season encouraged the cultivation of big-
ger areas in 2019”. The same is expected 
for carrot in 2020 in the surveyed regions 
(São Paulo, Minas Gerais and Rio de Janei-
ro), where area reductions   occurred in 
the previous season and, in spite of high-
er production costs and lower productivi-
ty rates in São Paulo, profits derived from 
the crop increased by R$ 0.17/per box in 
Mogi das Cruzes (SP). Carrots fetched 
higher prices in the first half of year 2019, 
with a smaller planted area and adversely 
affected by climate conditions; however, 
decreases occurred in the second half of 
the year, with bigger supplies. The plant-
ed areas could grow in São Gotardo (MG), 
Cristalina (GO) and Irecê (BA).

In general, Cepea officers observed in 
December 2019 a scenario for 2020 “pos-
itive in principle” for the vegetables in 
question, “with signs pointing to growth 
resumption in the Country and with little 
chances for significantly bigger supplies, 
but the impact of the ever-rising dollar on 
the production cost is causing concern”. 
Vegetable cultivation was supposed to 
soar about 1.2% in all major areas that pro-
duce the crops. Furthermore, prospects in-
dicated possible influences in the future 
implementation of the Mercosur-Euro-
pean Union Alliance, arousing fear about 
higher imports by the segment.

Brazilian olericulture production, in 
all, depending on the number of pro-
ducers, oscillates from 15 to 18 million 
tons. The sector’s major concern, rely-
ing on the words of Stefan Adriaan Cop-
pelmans, president of the Brazilian Hor-
ticulture Institute (Ibrahort), in the 2019 
Brazilian Horti & Fruti Yearbook, by Ed-
itora Gazeta, consists in achieving the 
sector’s target of professionalization, 
in order to meet the expectations of the 
discerning consumers while complying 
with the official requirements. 

On the balance
major VegetaBles registered a slight 
reduction in planted area in 2019, But there is 
expectation for a recoVery in the new season

The cultivation of vegetables experi-
ences negligible ups and downs, without 
big alterations. In 2019, the existing sur-
veys attest to a certain stability and slight 
reduction in the numbers of all major 
olericultural crops grown in Brazil, like po-
tato, tomato and onion, while lettuce and 
carrot registered some increase. For 2020, 
in general, with higher profits fetched by 
the sector, the perspectives at the turn 
of the year pointed to chances for an in-
crease in the area of most major vegeta-
bles, but at negligible levels.

The Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE), in its Systematic Agricultur-
al Production Survey (SAPS), of November 
2019, refers to the production of tomato and 
potato over the past two years. The volume 
remained practically stable, but the reduc-
tion in planted area reached 1% in the first 
year and 3% in the second. The HF Team of 
the Center for Applied Studies on Advanced 
Economics (Cepea), a division of the Univer-
sity of São Paulo (USP), also detected de-
creases in these crops, with the exception of 

potato destined to industry, and onion, too. 
With regard to tomato and potato, ac-

cording to the center, which conducts sur-
veys in the main producing regions, “prof-
itability levels in 2018 were not attractive 
enough to increase the investments for the 
2019 market”. For its part, the industrial po-
tato segment expanded its investments, by 
14.4% in planted area, while the cultivation 
of table potato suffered a reduction of 4%. 
It was ascertained that area reductions and 
production problems in the 2018/19 rainy 
season and the 2019 dry season reduced 
supplies and pushed up prices, except in 
October and November.

Still with regard to potatoes, in light of 
the good results achieved as a whole in 
2019, Cepea’s projection pointed to soar-
ing investments in the pre-cooked food 
industry, with a consequent 3.6-percent 
increase in planted area. As far as toma-
toes go, where according to this source 
the planted area is supposed to have de-
creased 8.4% (2.1% in table tomatoes and 
16% in industrial tomatoes), price quo-

tations exceeded production costs over 
most of the year and the forecast was for 
stable production in 2020, with a possi-
ble slight reduction in table tomatoes cul-
tivated by cash-strapped farmers, and 
a slight recovery in industrial tomatoes, 
with smaller area and productivity in 2019.

The area devoted to onions also de-
creased in 2019, according to Cepea sourc-
es, due to the “reduction in investments in 
the Cerrado region, in São Paulo and Vale do 
São Francisco”, while in the South the plant-
ed area soared a little. Therefore, taking into 
consideration the lower productivity rates in 
the Cerrado region, prices went up (38% at 
national level), a fact that should induce the 
farmers to expand the planted area in the 
next season. With declining national sup-
plies, imports went up (81% until Novem-
ber, 210 thousand tons). The crop registers 
the second largest import, as potatoes led 
imports (275 thousand tons until Novem-
ber, down 2%), especially industrialized po-
tatoes, which, for this very reason, encour-
ages national investments.

potato, tomato and 
onion suffered 
small reductions in 
area oVer the year

MOvIMENTO DAS MAIORAIS • mainstream movement
úLTIMOS NúMEROS DAS DUAS PRINCIPAIS HORTALIçAS
(DE 2019, COM VARIAçãO EM % SOBRE 2018)

Cultura Área (ha) Produção (t)
Batata inglesa 125.861 (-0,9) 3.841.298 (-0,1)
Tomate 57.932 (-3,0) 4.074.662 (-0,3)

Fonte: IBGE/LSPA, novembro de 2019.
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milHo
corn

As espigas de milho encheram-se de 
grãos na safra brasileira 2018/19, em especial 
na segunda e atual principal etapa de produ-
ção, impulsionando a colheita ao nível mais 
elevado até agora: 100 milhões de toneladas. 
E, mesmo com boa disponibilidade de pro-
dução, houve alta nos preços, graças à de-
manda aquecida em nível interno e exter-
no, onde foi possível ampliar as exportações 
do grão de modo expressivo, alcançando da 
mesma forma os patamares mais altos.

Em análises semanais de conjuntura, a 
Companhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab) acompanha as variações de preços do 
milho, que nas praças específicas levanta-
das em vários pontos do País chegaram, na 
segunda semana de dezembro de 2019, a 
índices anuais positivos entre 33% e 53%. O 
analista Thomé Guth verificava então que “o 
mercado interno seguia mais aquecido, com 
novas altas de preços em função de deman-
da mais forte para garantir produto no início 
do ano, dada a diminuição de estoques e in-
certezas em relação à primeira safra 2019/20”.

No principal Estado produtor, o Mato 
Grosso, o Instituto Mato-Grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea), em 13 de de-
zembro de 2019, registrava que o preço 
médio estadual do milho encerrou 2019 

com valorização de 16,96%. Mesmo com 
acréscimo de 2,35% e recorde na produ-
ção, obtido com semeadura adiantada e 
regime de chuvas ideal para a safra, obser-
vou que “a demanda pelo cereal manteve-
-se firme no Estado e as cotações do mi-
lho no mercado interno dispararam”. Isto, 
conforme o instituto, é reflexo da entrada 
de novas usinas de etanol à base de milho 
e da ampliação de capacidade em outras, 
além da influência do dólar alto.

O Mato Grosso respondeu por 31,3 mi-
lhões de toneladas do total da safra e o Cen-
tro-Oeste por 53%, com participação ain-
da relevante de Goiás e Mato Grosso do Sul, 
terceiro e quarto maiores produtores. O Sul 
manteve sua força produtiva, com o Para-
ná na segunda colocação nacional e o Rio 
Grande do Sul na liderança da primeira sa-
fra, enquanto o Sudeste se destaca com Mi-
nas Gerais e São Paulo. No Rio Grande do 
Sul, a Federação das Cooperativas Agrope-
cuárias (Fecoagro) divulgou no final do ano 
resultados do milho em 1º de outubro, com 
alta de 12,39% no valor do cereal em 12 me-
ses e rentabilidade de R$ 0,43 por hectare.

Com a colheita da safra 2018/19 encerra-
da e a comercialização chegando ao final, a 
Conab calculou no início de dezembro um 

estoque de passagem de 13 milhões de to-
neladas de milho. Assim, haveria queda na 
relação estoque/consumo de 18,6% para 
12,5%, “o que pode ser um complicador 
para o início da próxima safra, visto o atra-
so no plantio da temporada 2019/20 em al-
guns estados”. Essa queda, frisou a compa-
nhia, dá-se sobretudo pelo alto volume de 
milho exportado pelo País, que estimou em 
40 milhões de toneladas.

No ano civil, de janeiro a novembro de 
2019, o total exportado pelo Brasil, que já é 
o segundo maior exportador, correspondeu 
a 39,1 milhões de toneladas e R$ 6,6 bilhões, 
conforme dados coletados pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), Sistema Agrostat. A expectativa 
manifestada pela Associação Nacional dos 
Exportadores de Cereais (Anec), em final 
de novembro, era de que o País fechasse o 
ano passando de 41 milhões de toneladas 
exportadas, novo recorde, motivado pelo 
câmbio favorável, pela safra recorde e pe-
las perdas nos Estados Unidos (líder no se-
tor). O Japão, grande importador dos EUA, 
liderava as compras do Brasil até novembro, 
junto com o tradicional cliente brasileiro, o 
Irã. Incluindo dezembro, a exportação brasi-
leira superou 43 milhões de toneladas.

Brasil é destaque como exportador
e já ocupa o segundo lugar mundial

colheita de milho foi recorde em 2019 e preços 
tamBém se eleVaram com Boa demanda interna e 
externa, fazendo exportações darem noVo salto

três safras
Para a safra de milho 2019/20, a estimativa da Conab em dezembro era de que haveria ampliação da área geral em 0,3%. Esse índice 

seria de 1,2% na primeira safra, já em andamento, com a influência das cotações favoráveis do produto, embora essa etapa inicial tenha 
diminuído nos últimos anos devido à competição com a soja e a possibilidade de cultivo em segundo momento, que cresceu muito e as-
sumiu o protagonismo na cultura. Além disso, a companhia ainda está inserindo uma terceira etapa produtiva, com plantio em maio/ju-
nho na região nordestina da Sealba (Sergipe, Alagoas e Bahia – nesta, na área nordeste), e nos nortistas Amapá e Roraima.

Sobre a produção, a expectativa maior estava focada na segunda safra, com plantio previsto para iniciar em janeiro e produção até 
então estimada em 70,9 milhões de toneladas (do total de 98,4 milhões de toneladas projetados). O consumo interno continuaria cres-
cendo, de acordo com a Conab, “pela forte pressão de mais usinas de etanol”, enquanto a elevada exportação diminuiria neste período, 
mas ainda assim o estoque cairia para 10,3 milhões de toneladas, “gerando cenário de atenção e preocupação em relação ao abaste-
cimento de milho no País e também na manutenção dos preços elevados”, conclui avaliação da Conab em dezembro de 2019. Por ou-
tro lado, chamava atenção de que elevação de taxas de exportação na Argentina  (3º maior exportador) poderia favorecer os brasileiros.

grãoO que
esta com tudo

A OFERTA E DEMANDA DO CEREAL • cereal supply and demand
PRINCIPAIS MOVIMENTOS NAS úLTIMAS SAFRAS BRASILEIRAS DE MILHO (EM MIL TONELADAS)

Safra Produção Consumo Exportação Estoque
2017/18 80.709,5 60.052 23.320,4 15.605,1
2018/19 100.046,3 63.915,3 40.000,0 13.568,6
2019/20* 98.409,3 68.133,6 34.000,0 10.311,8

Fonte: Conab, dezembro de 2019. – * Projeção.
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three crops
For the 2019/20 corn crop, Conab’s 

estimation in December pointed to a 
0.3-percent bigger planted area. This rate 
was supposed to reach 1.2% in the first 
crop, now in progress, with the influence 
coming from the favorable price quota-
tions of the product, although this initial 
stage has decreased in the past years due 
to the competition with soybean and the 
chance for a second cultivation, which 
progressed a lot and has turned into the 
protagonist of the crop. Furthermore, the 
company is equally inserting a third pro-
ductive stage, with planting in May/June 
in the Northeastern Sealba region (Ser-
gipe, Alagoas and Bahia) in the latter, in 
the northeast portion), and in the north 
portions of Amapá and Roraima.

With regard to production, the real ex-
pectation was focused on the second crop, 
with planting scheduled for early January 
and up to that time production estimated 
at 70.9 million tons (of a total of project-
ed 98.4 million tons). Domestic consump-
tion was believed to continue soaring, ac-
cording to Conab sources, “due to strong 
pressure coming from more ethanol 
mills”, while the booming exports would 
recede over the period, but even so the 
stock would drop to 10.3 million tons, “giv-
ing rise to a scenario of attention and ap-
prehension regarding the supply of corn 
to the Country and preventing the good 
prices from dropping”, concluded Conab’s 
evaluation in December 2019. On the oth-
er hand, attention was drawn to the high-
er export fees in Argentina (3rd largest ex-
porter), as they could benefit Brazil.

  kernel
corn harVest hit record high in 2019 and prices 
equally soared with good demand at home and 
aBroad, leading to a new jump in exports

The corncobs of the Brazilian 2018/19 
growing season, tightly packed with ker-
nels, especially in the second and present 
production stage, driving the harvest to 
the highest level reached so far: 100 million 
tons. And, in spite of the availability of the 
production volume, prices soared, thanks 
to the current heated demand conditions at 
home and abroad, where it was possible to 
expand expressively the exports of the grain, 
and likewise reaching the highest levels. 

In weekly scenario analyses, the Nation-
al Food Supply Agency (Conab)  keeps a 
close watch on the variations of corn pric-
es, which, in the second week in December, 
in specific corn belts across the Country, 
reached annual positive rates ranging from 
33% to 53%. Analyst Thomé Guth then as-
certained that the “domestic market contin-
ued its upward trend, with new price hikes 
in light of the soaring demand intended to 
guarantee the cereal for the beginning of the 
year, given the decrease in stocks and uncer-
tainties surrounding the first 2019/20 crop”.

In the main corn producing State, Mato 
Grosso, the Mato Grosso State Agricultural 
Economy Institute (Imea), on 13th Decem-
ber 2019, registered that the average price 
of corn in the state was up 16.96% at year-
end. Despite the 2.35-percent increase, and 
record production, achieved with anticipat-

ed seeding and ideal rainfall during the sea-
son, he observed that “demand for the ce-
real continued stable in the State and corn 
prices in the domestic market rocketed”. 
This, according to sources from the Insti-
tute, is the reflection from new corn-based 
ethanol mills that started operating, besides 
the expansion of the capacity of other mills, 
without overlooking the influence stem-
ming from the highly valued dollar. 

Mato Grosso accounted for 31.3 mil-
lion tons of the total crop, while the share 
of the Center-West reached 53%, with still 
a relevant participation coming from the 
states of Goiás and Mato Grosso do Sul, 
third and fourth biggest producers. The 
South kept its productive strength, with 
Parana ranking second in the country and 
Rio Grande do Sul leading the first crop, 
while the Southeast, along with Minas 
Gerais and São Paulo stand out as rele-
vant producers. In Rio Grande do Sul, the 
Federation of Agricultural Cooperatives 
(Fecoagro), at the end of the year, released 
the results of the corn crop, on October 1, 
with the price of the cereal soaring 12.39% 
over a twelve-month period, with profit-
ability of R$ 0.43 per hectare.

With the harvest of the 2018/19 crop fin-
ished and commercialization coming to 
an end, in early December, Conab officers 

anticipated a closing  stock of 13 tons of 
corn. Therefore, there would be a drop 
from 18.6% to 12.5% in the relationship 
between consumption and stock, “which 
could be a complicating factor in the be-
ginning of the coming crop, seeing that 
some states experienced planting de-
lays in the 2019/20 growing season”. The 
blame for this drop, say company sources, 
goes to the high volume of corn exported 
by the Country, some 40 million tons.

In the civil year, January to November 
2019, the total volume shipped abroad by 
Brazil, now the second largest exporter, cor-
responded to 39.1 million tons and revenue 
of R$ 6.6 billion, according to data collected 
by the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Food Supply (Mapa),  Agrostat System. The 
expectations expressed by the National As-
sociation of Cereal Exporters (Anec), in late 
November, referred to year-end exports of 
upwards of 41 million tons of corn by Bra-
zil, a new record, stimulated by the favor-
able exchange rate, the record crop and the 
losses suffered by the United States (leader 
of the sector). Japan, relevant importer of 
corn from the United States, was the lead-
ing buyer of Brazilian corn until November, 
along with the traditional Brazilian client, 
Iran. Including December, Brazilian corn ex-
ports exceeded 43 million tons.

Brazil 
stands out 
in exports 
and occupies 
the second 
position in 
the world

that has it all

The

Di
vu

lg
aç

ão Sí
lv

io
 Á

vi
la



7372

SilviculturA
silviculture

As florestas plantadas respondem por 
91% de toda a madeira produzida no Bra-
sil para fins comerciais. O restante, 9%, é 
fornecido pelas florestas naturais, de acor-
do com manejo legal. A área plantada so-
mou 9,9 milhões de hectares em 2018, com 
1,3% de acréscimo, ou 131,8 mil hectares, 
em relação ao ano anterior. Os dados são 
da Produção da Extração Vegetal e da Sil-
vicultura (PEVS), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

As espécies de eucalipto e de pinus são as 
mais plantadas, ocupando  96,3% da área to-
tal. A maior floresta, de 7,5 mil hectares, foi a 
de eucalipto, equivalendo a 76,2% do todo. A 
espécie também é a mais utilizada na produ-
ção madeireira. Na indústria de papel e celu-
lose, o eucalipto serve para a produção de ce-
lulose de fibra curta, utilizada na elaboração 
de papéis, como os de imprimir, escrever e 
para fins sanitários. A madeira de pinus ser-
ve para gerar a celulose de fibra longa, usada 
na produção de papel de qualidade superior 
e que demanda maior resistência. 

A região Sul concentrava 35,2% da área 
de floresta plantada no País em 2018. No en-
tanto, segundo a pesquisa do IBGE, a am-
pliação da área ocorreu principalmente no 

Sudeste, com 96,6 mil hectares a mais ao 
final de 2018. O Estado de Minas Gerais se-
guiu registrando a maior área florestal plan-
tada do País, superando os 2 milhões de 
hectares, 3,3% a mais no ano, sendo quase 
tudo com eucalipto. A segunda maior área, 
de 1,5 milhão de hectares, está situada no 
Estado do Paraná, dos quais 54,3% são des-
tinados ao desenvolvimento de pinus.

A produção da silvicultura resultou em R$ 
16,3 bilhões em 2018, com alta de 11,1% em 
relação ao valor do ano anterior. O setor re-
gistrou alta pelo terceiro ano consecutivo. A 
produção de madeira destinada a elabora-
ção de celulose foi a que gerou o maior valor 
da silvicultura, com 31,3% de participação, 
equivalente a R$ 5,1 bilhões. A ampliação da 
capacidade de algumas plantas de proces-
samento de celulose, em 2017 e 2018, teve 
como consequência o aumento de 6,3% na 
produção de tora destinada a esta indústria. 

A produção de madeira em tora para ou-
tras finalidades representou 28,2% do total 
gerado pelo setor, somando R$ 4,6 bilhões, 
com alta de 5,3%. As outras finalidades cor-
respondem à produção de madeira para a 
construção naval, indústria moveleira, cons-
trução civil, fabricação de pallets, painéis e 

silVicultura totalizou r$ 16,3 Bilhões 
em 2018, com alta de 11,1% 

Brasil registrou 9,9 milhões de hectares plantados 
com árVores para fins comerciais em 2018, 
aumento de 1,3%, ou de 131,8 mil hectares

floresta
ampliada

chapas de madeira, pisos laminados, pos-
tes e mourões, entre outros produtos. Não 
inclui a produção de papel e celulose e para 
fins energéticos. Houve queda apenas na 
produção de lenha (-4,2%), com redução de 
4,6% no valor. Parte deste resultado é de-
corrência do aumento de 18,9% na produ-
ção de carvão vegetal, outro produto de ori-
gem florestal utilizado para fins energéticos. 

De acordo com a Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ), a expectativa era de que o de-
sempenho do setor silvicultor seria positi-
vo em 2019. Os associados da entidade são 
dos segmentos de pisos e painéis de madei-
ra, papel, celulose, madeira serrada e carvão 
vegetal. Responderam pelo plantio de 7,83 
milhões de hectares em 2018, do total brasi-
leiro de 9,9 milhões de hectares. Dessa área, 
5,7 milhões de hectares foram plantados 
com eucalipto, 1,6 milhão de hectares com 
pinus e 590 mil hectares com outras espé-
cies, como seringueira, acácia, teca e paricá.

A receita do setor de árvores cultivadas 
ficou em R$ 86,6 bilhões em 2018, com au-
mento de 13,1% em relação ao ano ante-
rior, conforme a IBÁ. As exportações foram 
de US$ 12,5 bilhões, 24,1% além do valor 
obtido em 2017. Com região de abrangên-
cia de cerca de 1.000 municípios em 23 es-
tados, o segmento desempenha papel im-
portante na geração de oportunidades e 
na transformação de vidas. A geração de 
empregos diretos cresceu quase 1% em 
2018, para 513 mil vagas, impactando 3,8 
milhões de pessoas direta e indiretamente. 
O setor de árvores plantadas contribui para 
o desenvolvimento socioeconômico e a di-
namização da economia local.

MOvIDOS A MADEIRA • driven by Wood
VALOR DA PRODUçãO DOS GRUPOS DE PRODUTOS DA SILVICULTURA - BILHõES R$ 
 2017 2018

Madeira em tora – para papel e celulose 5,0 5,1
Madeira – para outras finalidades 4,3 4,6
Carvão vegetal 2,7 4,1
Lenha 2,2 2,1
Outros 0,3 0,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2018.

a força dos segmentos 
O Brasil consolidou-se como o segundo maior produtor de celulose do mundo em 2018, apenas superado pelos Estados 

Unidos. O volume de celulose atingiu 21,1 milhões de toneladas, 8% a mais do que o registrado em 2017. A exportação alcan-
çou 14,7 milhões de toneladas, com 11,5% de aumento em relação ao ano anterior. O consumo interno atingiu 6,5 milhões 
de toneladas, com a importação de 180 mil toneladas.

No ranking mundial, o País seguiu como o oitavo maior produtor de papel, com 10,4 milhões de toneladas em 2018, com 
0,4% de retração em comparação ao ano anterior. O motivo dessa redução foi o recuo da exportação, que ficou 4,6% abaixo 
do volume registrado em 2017. A oferta de painéis de madeira reconstituída foi de 8,2 milhões de metros cúbicos no ano, com 
alta de 2,8%. Esse avanço foi impulsionado pelo consumo interno e pela desvalorização do real frente ao dólar. O segmento 
brasileiro de painéis de madeira permanece em oitavo lugar na lista dos maiores produtores do mundo.
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21ª
Edição

de 2 a 6/3/2020

Negócios que 
inspiram o amanhã

em Não-Me-Toque/RS

w w w . e x p o d i r e t o . c o t r i j a l . c o m . b r  •  f a c e b o o k . c o m / E x p o d i r e t o O f i c i a l

Em 2020, a Expodireto, feira de agronegócio com 
alcance mundial, está de volta. E, nessa 

21ª edição, a gente vai além, em tecnologia, inovação 
e sustentabilidade desse modelo de negócio que vai 

continuar a ser a força da nossa economia. Aqui, 
sempre vai ter agro por todos os lados, em todos 

os tempos: afinal, a gente vive o agro.

Brazil registered 9.9 million hectares planted with 
trees for commercial purposes in 2018, representing 
an increase of 1.3%, or 131.8 thousand hectares

The planted forests account for 91% of 
all timbers produced in Brazil for commer-
cial purposes. The remaining 9% come from 
natural forests, in accordance with legal 
management practices. The planted area 
amounted to 9.9 million hectares in 2018, 
up 1.3%, or 131.8 thousand hectares, from 
the previous year. These data come from 
Vegetable Extraction Production and Forest-
ry (PEVS), a division of the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics (IBGE).

The species of eucalyptus and pinus 
are the most planted, occupying 96.3% of 
the total area. The biggest forest, 7.5 thou-
sand hectares, was eucalyptus, equivalent 
to 76.2% of the total. The species is equal-
ly the most used in the production of tim-
ber. At the paper and cellulose industry, the 
eucalyptus tree is used for the production of 
short fiber cellulose, used in the manufacture 
of paper, like printing paper, handwriting pa-
per and for sanitary purposes. Pinus wood is 
for manufacturing long fiber cellulose, used 
for the production of superior quality paper, 
which requires strong resistance.

The South Region concentrated 35.2% 
of the area of planted forests in the Country 
in 2018. However, according to a survey by 
the IBGE, the expansion of the area occurred 
mainly in the Southeast, with an extra 96.6 
thousand hectares in late 2018. The State of 
Minas Gerais continued registering the larg-
est planted forest area in the Country, ex-

ceeding 2 million hectares, up 3.3% from the 
previous year, and the entire area is almost 
exclusively planted with eucalyptus. The 
second largest area, 1.5 million hectares, is 
located in the State of Paraná, with 54.3% 
destined for the development of pinus trees. 

Silviculture production resulted into rev-
enue of R$ 16.3 billion in 2018, up 11.1% 
from the revenue fetched in the previous 
year. The sector has kept growing for the 
third year in a row. The production of wood 
destined for the manufacture of cellulose 
was responsible for the highest income gen-
erated by silviculture, with a share of 31.3%, 
equivalent to R$ 5.1 billion. The expansion 
of the operating capacity of some cellulose 
processing plants, in 2017 and 2018, result-
ed into an increase of 6.3% in the produc-
tion of logs destined for this industry.

The production of wood logs for oth-
er purposes represented 28.2% of the to-
tal generated by the sector, reaching a total 
of R$ 4.6 billion, up 5.3%. Other purposes 
correspond to the production of timber for 
the naval construction force, furniture in-
dustry, civil construction, manufacture of 
pallets, panels, wooden plates, poles and 
fence posts, among other products. It does 
not include the production of paper and 
cellulose, nor does it include energy pur-
poses. There has only been a drop in the 
production of wood (-4.2%), with a reduc-
tion of 4.6% in revenue. A part of this result 

stems from the 18.9-percent increase in the 
production of charcoal, one more product 
of forest origin for energy purposes. 

According to the Brazilian Tree Indus-
try (IBÁ), the expectation was for a posi-
tive performance of the silviculture sector 
in 2019. The entity’s associate members 
belong to the segments of floors, wooden 
panels, paper, cellulose, sawed wood and 
charcoal. They accounted for the planting 
of 7.83 million hectares in 2018, of Brazil’s 
total of 9.9 million hectares. Of this area, 
5.7 million hectares were devoted to euca-
lyptus, 1.6 million hectares to pinus trees 
and 590 thousand hectares to other spe-
cies, like rubber trees, acacia, common 
teak and nittatree.

Revenue from the cultivated tree sec-
tor remained at R$ 86.6 billion in 2018, up 
13.1%  from the previous year, according to 
IBÁ sources. Exports reached US$ 12.5 bil-
lion, up 24.1% from the revenue obtained 
in 2017. With a region that comprises about 
1,000 municipalities in 23 states, the seg-
ment plays an important role in the genera-
tion of job opportunities and lifestyle chang-
es. The generation of direct jobs evolved 
approximately 1% in 2018, to 513 thousand 
vacancies, with an impact upon 3.8 million 
people, either directly or indirectly. The sec-
tor of planted trees contributes towards the 
economic development and the expansion 
of the local economy. 

silViculture 
fetched a total 
of r$ 16.3 Billion 
in 2018, up 11.1%

the strength of the segments
Brazil has consolidated as the second biggest cellulose producer in 

the world in 2018, only surpassed by the United States. The cellulose 
volume reached 21.1 million tons, up 8% from 2017. Exports amount-
ed to 14.7 million tons, up 11.5% from the previous year. Domestic 
consumption remained at 6.5 million tons, and imports amounted to 
180 thousand tons.

In the global ranking, the Country occupied the eighth position in 
the production of paper, with a total of 10.4 million tons in 2018, down 
0.4% from the previous year. The blame of this reduction goes to the 
decrease in exports, which were down 4.6% from the volume regis-
tered in 2017. The supply of reconstituted wooden panels reached 8.2 
million cubic meters over the year, up 2.8%. This step forward was driv-
en by domestic consumption and by de devaluation of the Brazilian 
currency against the dollar. The Brazilian wooden panel segment oc-
cupies the eighth position on the list of the biggest global producers.

The majority of the nominal prices of the forest-based products in-
creased in 2018, compared to the previous year, said association offi-
cials. The higher value was related to the good moment experienced 
by the industries of the cellulose and wood sector and by the devalu-
ation of the Brazilian currency against the dollar, which made it possi-
ble to increase the volume and the price of sawed wood, wooden pan-
els and Brazilian plywood in the foreign marketplace. With regard to 
charcoal, the higher price took advantage of the slight recovery of the 
steel sector in 2018.

Expandedforest
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SojA
soYbean

Principal cultura agrícola do Brasil, a soja 
voltou a apresentar performance interes-
sante em 2019, mesmo que tenha diminu-
ído a colheita e a exportação diante dos re-
cordes do ano anterior. Mas a produção da 
nova safra já tende a despontar novamente, 
garantindo inclusive liderança do País nes-
te quesito, quando na venda externa já é o lí-
der confirmado, e no último exercício, mes-
mo com menor oferta, ainda exportou 74 mil 
toneladas do grão, segundo maior volume 
da história das exportações brasileiras. Em 
2020, as operações dependem em especial 
do comportamento das relações comerciais 
entre Estados Unidos e China, respectivos se-
gundo maior exportador e maior importador.

A safra brasileira da oleaginosa 2018/19 
teve diminuição na produtividade em fun-
ção de questões climáticas, alcançando 
115 milhões de toneladas, conforme os da-
dos oficiais, embora outras fontes indicas-
sem números superiores. Essa redução e a 

firme demanda sustentaram os valores do 
complexo soja ao longo de 2019, segundo 
o Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Universidade de 
São Paulo (USP). Já na área voltou a haver 
aumento, o que se confirma também na sa-
fra 2019/20, em especial, segundo a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
devido à “forte liquidez apresentada pelo 
produto”, além de salientar o comporta-
mento estimulante do câmbio.

Em termos de remuneração ao produ-
tor, o Cepea levantou estabilidade nos va-
lores anuais, enquanto entre dezembro de 
2018 e dezembro de 2019 os preços em ter-
mos nominais subiram 12%, elevação mui-
to atrelada à “expressiva valorização do dó-
lar frente ao real, que atingiu no segundo 
semestre o maior patamar nominal desde 
o início do Plano Real”. Na demanda,  ain-
da que 11% menores em volume, as ex-
portações estiveram firmes, continuando o 

deslocamento das compras chinesas para o 
Brasil, embora limitadas pela ocorrência de 
Peste Suína Africana nos rebanhos suínos 
da Ásia. A China representou 78% das ven-
das brasileiras do grão em 2019.

A procura interna para esmagamento 
também se manteve ativa, destacando-se 
a demanda por óleo de soja para atender 
à elevação da mistura de biodiesel ao óleo 
diesel (passou de 10% para 11% em setem-
bro), o que aumentou a liquidez do produto, 
que responde por mais de dois terços das 
matérias-primas utilizadas para esse fim. 
Seus preços anuais  aumentaram 7,2%, e 
28,7% entre dezembro de 2018 e dezembro 
de 2019,  segundo o Cepea. Ao mesmo tem-
po, a procura pelo farelo se manteve firme 
e a valorização também foi positiva, consi-
derando a última comparação. Na exporta-
ção, os volumes de óleo diminuíram bastan-
te (27%), e os de farelo ficaram próximos do 
ano anterior (menos 1,4%).

exportações do Brasil na oleaginosa 
mantiVeram alto Volume em 2019

o grão de soja Brasileiro preserVa seu Vigor  
no país e no mundo, onde reforça a liderança  
e fica na expectatiVa das relações entre eua e china

possíVel recorde
Para 2020, a expectativa até o início do ano era de novo recorde na produção de soja. Poderia passar de 122 milhões de toneladas, pe-

los números da Conab, o que representaria acréscimo de 6,3%, obtido com aumento de 2,6% na área plantada e de 3,6% na produtivi-
dade. A semeadura, registrou a companhia em 8 de janeiro, “iniciou de maneira desuniforme em diversos estados produtores devido ao 
atraso das chuvas, mas por ora se encontra dentro da normalidade na comparação com as outras safras”. Praticamente todos os estados 
ampliaram o cultivo e apenas Rio Grande do Sul e Bahia teriam menor rendimento por área (respectivos 5,1% 1,5%).

O maior Estado produtor, Mato Grosso, teria aumentado em 2,8% a área plantada, de acordo com a Conab, e 1,1%, conforme o 
Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), observando que o acréscimo decorre em especial da conversão de pas-
tagens na porção norte. No Rio Grande do Sul, segundo maior Estado em cultivo com soja, a maioria das novas áreas provém de es-
paços antes ocupados com campo nativo ou rotação com arroz irrigado nas regiões Central, Campanha e Sul, pelo que levantou a Co-
nab, embora verificasse que a produção seria afetada por estiagem na virada do ano. 

Se for confirmada a safra recorde em nível nacional, a oferta deverá depender de maiores demandas em nível interno e externo, 
reforçou o Cepea em janeiro de 2020. Mencionou que a expectativa mundial é favorável neste sentido, conforme dados do Departa-
mento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) neste mesmo período, indicando aumento do processamento no ano, puxado pe-
las demandas de farelo e óleo de soja, inclusive no Brasil. 
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possiBle record
For 2020, expectations at the beginning of the year were for a 

new record soybean crop. It could exceed 122 million tons, judg-
ing by the numbers released by Conab, which would represent 
an increase of 63%, achieved from a 2.6-percent bigger planted 
area and 3.6-percent growth in productivity. Seeding, according 
to Conab observations released on January 8, “started in an un-
even manner in several soy producing states, due to scarce rainfall 
delays, but now the situation has come back to normal compared 
to past seasons”. Practically all states expanded their planted ar-
eas, except Rio Grande do Sul and Bahia where lower performanc-
es per area occurred (respectively 5.1% and 1.5%).

The leading State in soybean production, Mato Grosso, is be-
lieved to have increased its planted area by 2.8%, according to 
Conab officials, and by 1.1%, according to the Mato Grosso Agricul-
tural Economy Institute (Imea), observing that this increase mainly 
results from the conversion of pasturelands in the central portion of 
the State. In Rio Grande do Sul, second largest State  in the produc-
tion of soybean, most of the new areas come from the transformation 
of native pasturelands into soybean fields, or from rotation schemes 
with irrigated rice in the Central, Meadowland and South regions, 
Conab sources say, although ascertaining that production would be 
affected by drought conditions at the turn of the year.Should the 
record crop confirm at national level, supplies would depend on 
soaring demand at home and abroad, strengthened Cepea sourc-
es in January 2020. The organ mentioned that global expectations 

of  gold
the Brazilian soyBean kernel preserVes its 
Vigor in the country and in the world, where 
it reinforces its leadership and is looking 
forward to the u.s.-chinese trade relationship

The most valuable agricultural crop in 
Brazil, soybean had again a good perfor-
mance in 2019, notwithstanding the small-
er volume and a decrease in exports com-
pared to the record high in the previous year. 
The volume of the new crop tends to be re-
markable again, even guaranteeing the lead-
ership of the Country on that score, seeing 
that in foreign sales this leadership has al-
ready been confirmed and, in the season, de-
spite a smaller crop, the Country exported 74 
thousand tons of the cereal, second biggest 
volume in Brazil’s foreign exports history. In 
2020, the operations increasingly depend 
on the behavior of the trade relationship be-
tween the U.S. and China, respectively sec-
ond biggest exporter and leading importer. 

The 2018/19 Brazilian oilseed crop suf-
fered a decline in productivity by virtue of cli-
mate-induced questions, reaching a total of 
115 million tons, according to official data, al-
though other sources referred to higher num-

bers. This reduction and firm demand sus-
tained the values of the soybean complex 
throughout 2019, according to the Center for 
Applied Studies on Advanced Economics (Ce-
pea), a division of the São Paulo State Univer-
sity (USP). As far as the planted area goes, an 
increase occurred again, a fact that equal-
ly confirms for the 2019/20 growing season, 
mainly, according to the National Food Sup-
ply Agency (Conab), due to the “strong liquid-
ity of the crop”, without overlooking the en-
couraging behavior of the exchange rate.

In terms of farm gate prices, Cepea offi-
cials detected stable annual values, while 
from December 2018 to December 2019 in 
nominal terms prices went up 12%, an in-
crease chained to the “expressive value of 
the dollar against the real, which, in the sec-
ond half of the year, reached its highest lev-
el since the beginning of the Real Plan”. As 
for demand, although 11-percent smaller in 
volume, exports continued stable, with Chi-

nese buyers turning to Brazilian soybeans, 
though limited in amount due to the out-
breaks of the African Swine Fever in the 
Asian pig herds. China represented 78% of 
the Brazilian soybean sales in 2019. 

Domestic demand for soybean crush-
ing  also remained active, where soybean oil 
stood out as a result of the higher percent-
ages of biodiesel and its mixtures with fos-
sil diesel (from 10% to 11% in September), 
a fact that boosted the liquidity of the prod-
uct, which accounts for upwards of two 
thirds of the raw material utilized to this end. 
Its annual prices soared 7.2%, and 28.7% 
from December 2018 to December 2019, ac-
cording to Cepea sources. At the same time, 
demand for soybean meal continued stable 
and prices remained positive, considering 
the past comparison. As for exports, the vol-
umes of oil decreased considerably (27%), 
soybean meal volumes did not change much 
from the previous year (down 1.4%).

The brilliance 
NÚMEROS DO CAMPEãO • champion numbers
AS úLTIMAS SAFRAS DE SOJA DO BRASIL 

Ano Área (mil ha) Produção (mil t)
2017/18 35.149 119.282
2018/19 35.874 115.030
2019/20* 36.798 122.225

Fonte: Conab, janeiro de 2020. * Projeção.

AS ExPORTAçõES DO GRãO BRASILEIRO
Ano volume (Mil t) valor (US$ mil)
2017 68.148 25.712.173
2018 83.247 33.046.706
2019 74.029 26.112.403

Fonte: Agrostat/Mapa.

Brazilian soyBean 
exports continued 
high in 2019

are favorable within this context, according to data from the US 
Department of Agriculture (USDA) during this same period, indi-
cating bigger processing volumes throughout the year, driven by 
the soaring demand for soybean meal and oil, even in Brazil. 
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SuínoS
hogs

Quem cria e industrializa suínos viu uma 
realidade melhor em 2019 do que no ano an-
terior, alavancada de modo especial pelo in-
cremento das vendas para a China, que sofre 
desde 2018 a perda de rebanhos com a Pes-
te Suína Africana. Os resultados levantados 
pela Associação Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA) indicam crescimento de 16,2% 
nas exportações feitas, comparadas com o 
ano anterior, enquanto em receita o índi-
ce de aumento chegou próximo a 32%, re-
gistrando-se recorde mensal em dezembro. 
Os preços internos também melhoraram no 
ano, assim como a produção do Brasil, quar-
to maior produtor e exportador mundial.

As aquisições de carne suína brasilei-
ra pela China chegaram a ter  aumento de 
61%, conforme a ABPA. Até novembro, esse 
índice era de 51%. O País respondia então 
por 32,7% do total comprado do Brasil, vin-
do em seguida Hong Kong, com 21,6%; e Chi-
le, com 6,1%. O produto foi originado em es-
pecial dos três estados do Sul: Santa Catarina 
(mais de 56%), Rio Grande do Sul (mais de 
22%) e Paraná (cerca de 16%). Estes estados 
respondem pela maior parte do abate de su-
ínos (no terceiro trimestre de 2019, Santa Ca-

tarina participou com 27%, Paraná com 20% 
e Rio Grande do Sul com 18%).

Pelas estimativas da ABPA, apresentadas 
em 12 de dezembro de 2019, a produção de-
veria ter alta na faixa entre 1% e 2,5% neste 
ano, superando assim as 3,97 milhões de to-
neladas produzidas em 2018 e podendo al-
cançar 4,1 milhões de toneladas. A aposta en-
tão era também em resultados semelhantes 
para 2020, com crescimento produtivo para 
4,2 milhões de toneladas, e acréscimo de 15% 
a 20% nas exportações. O grande mercado de-
verá continuar sendo a China (e a Ásia em ge-
ral), com a persistência da crise sanitária na re-
gião, além de outros destinos, expôs Ricardo 
Santin, diretor executivo da ABPA, que ainda 
esperava mercado interno aquecido.

O consumo per capita teria tido até retra-
ção no ano (de 1% a 2%), segundo a entidade. 

Porém, a Associação Brasileira de Criadores 
de Suínos (ABCS) observou, junto com o Cen-
tro de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea), da Universidade de São Paulo 
(USP), aumento na procura doméstica no final 
do ano, assim como aumento contínuo nos 
preços. A elevação nas cotações estava anco-
rada em especial nos volumes altos de expor-
tação, chegando a R$ 6,00/kg em algumas pra-
ças no início de dezembro de 2019. 

No entanto, desde o final de outubro, a 
alta do boi gordo contribuiu para dar com-
petitividade à carne suína no varejo, men-
cionou Marcelo Lopes, presidente da ABCS. 
Acrescentou que, com a aproximação dos 
festejos de fim de ano, também o frango ex-
perimentou alta de preços, “o que determina 
cenário com viés de manutenção ou mesmo 
de alta do preço do suíno até o fim do ano e 
boas perspectivas para 2020”, disse. Aliando 
esta realidade a uma projetada recuperação 
lenta e gradual da economia brasileira, a or-
ganização projetava que os preços aos pro-
dutores iriam se manter em patamares rela-
tivamente altos, que, mesmo com custo de 
preço elevado em função da conjuntura do 
milho, trariam margens positivas.

Vendas de carne suína para a china 
tiVeram grande incremento no ano

suinocultura Vê preços e exportações suBirem em 
2019, mantendo a expectatiVa para Bons resultados 
na noVa temporada em produção e Venda

uma oportunidade
O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, ainda sublinhou que o aumento da competitividade da carne suína frente à bovina estaria 

criando oportunidade de oferecer a proteína suína com preços atrativos sem comprometer a rentabilidade. Porém, alerta sobre a ne-
cessidade de antecipar a compra de milho, para garantir teto de custo, e de estar atento para eventual queda de demanda chinesa já em 
2021, pois há outras proteínas e fornecedores concorrentes, além de se prever natural aumento de oferta motivado pelo preço atraente.

No maior Estado produtor e exportador, Santa Catarina, Losivânio Luiz de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criado-
res de Suínos (ACCS), reforçou no final de ano a importância de redobrar cuidados na sanidade, considerando que a Peste Suína Africa-
na já atingiu 17 países, e de se evitar a excessiva dependência de um só mercado, como já ocorreu no passado com a Rússia. Já Eleandro 
Hining, presidente do Núcleo Municipal de Nova Erechim (SC), mostrou otimismo com o futuro da suinocultura, diante das projeções 
existentes. “Valeu a pena sobreviver na atividade para dar sustentabilidade a esta engrenagem importante do agronegócio”, afirmou.

olhando
para cima

A vIAGEM DOS SUÍNOS
• the pig’s journey
ExPORT. BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 

Ano  volume (Mil t) valor (US$ bi)
2018 646,0 1,200
2019 750,3 1,597 

Fonte: ABPA.

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n



8382

an opportunity
ABCS president, Marcelo Lopes, equally emphasized that pork’s rising competitiveness in comparison to beef is believed to cre-

ate an opportunity for offering pork protein at attractive prices without compromising the profitability rates. However, he warns 
about the need to anticipate the purchase of corn, to make sure ceiling costs are not affected, whilst paying close heed to eventu-
al decreases in demand as soon as 2021, as there are other proteins and competitor suppliers, besides foreseeing natural supply 
increases encouraged by attractive prices. 

In the leading producer and exporter State, Santa Catarina, Losivânio Luiz de Lorenzi, president of the Santa Catarina State Pig 
Farmers Association (ACCS), at the end of the year reinforced the importance of paying heed to phytosanitary questions, consider-
ing that there have already been outbreaks of African Swine Fever in 17 countries, besides avoiding excessive dependence on one 
single market, as it has already occurred with Russia in the past. For his part, Eleandro Hining, president of the Municipal Nucleus 
in Nova Erechim (SC), was optimistic about the future of pig farming in light of the existing projections. “It was worthwhile surviv-
ing in the activity thus turning this important agribusiness enterprise sustainable”, he said. 

looking
pig farming witnesses soaring prices and rising 
exports in 2019, arousing expectations for excellent 
production and sales results in the new season

Those who raise and industrialize pigs 
witnessed a better reality in 2019 compared 
to the previous year, leveraged predominant-
ly by the sales to China, a country that has 
been suffering from the declining pig herds 
caused by the African Swine Fever. The re-
sults surveyed by the Brazilian Association 
of Animal Protein (ABPA) indicate a growth 
of 16.2% in exports, compared to the previ-
ous year, while in terms of revenue the in-
crease reached nearly 32%, and the monthly 
record was registered in December. Domes-
tic prices also improved over the year, just 
like the production of pork in Brazil, fourth 
biggest global producer and exporter.

The acquisitions of Brazilian pig meat by 
China soared 61%, according to ABPA sourc-
es. Until November, the growth rate had 
reached 51%. At that time, the Asian giant 
accounted for 32.7% of the total meat pur-
chased from Brazil, followed by Hong Kong, 
with 21.6%; and Chile, with 6.1%. This pork 
came almost in its entirety from the three 
southern States: Santa Catarina (more than 
56%), Rio Grande do Sul (more than 22%) 
and Paraná (about 16%). These States ac-
count for the biggest portion of pig slaugh-
ters (in the third quarter in 2019, Santa Ca-
tarina’s share reached 27%, Paraná 20% 
and Rio Grande do Sul 18%).

In ABPA’s estimation, released on 12th 
December 2019, the production volume is 
supposed to soar from 1% to 2.5% this year, 
thus exceeding the 3.97 million tons pro-
duced in 2018 and with chances to reach 4.1 
million tons. The bet then was for similar re-
sults for 2020, with production soaring to 4.2 

pork exports to china 
haVe soared consideraBly 
oVer this year

upwards

million tons, and an export increase of 15% 
to 20%. China (and Asia, in general) are ex-
pected to continue as the big purchasing 
market, with the persistence of the sanitary 
crisis in the region, besides other destina-
tions, said Ricardo Santin, executive direc-
tor of the ABPA, which was still expecting a 
warmed up domestic market.

Per capita  consumption is believed to 
have dropped slightly over the year (from 
1% to 2%), according to the entity. Howev-
er, the Brazilian Association of Pig Breeders 
(ABCS) observed, together with the Center 
for Applied Studies on Advanced Economics 
(Cepea), a division of the University of São 
Paulo (USP), a rise in domestic demand by 
year-end, just like an uninterrupted increase 
in prices. The rising price quotations were 
mainly anchored on the high export vol-

umes, achieving up to R$ 6/kg in some plac-
es in early December 2019.

Nonetheless, since late October, the 
higher fat cattle prices had a say in the soar-
ing competitiveness of pork in retail out-
lets, argued Marcelo Lopes, president of the 
ABCS. He added that, as we are nearing the 
end-of-year celebrations, prices of chicken 
meat also soared, “which determines a sce-
nario of no changes or even an increase in 
pork prices until de end of the year and good 
perspectives for 2020”, he argued. Aligning 
this reality with a projected slow and grad-
ual recovery of the Brazilian economy, the 
organization projected that farm gate pric-
es would remain at relatively high levels, 
which, in spite of the high production costs 
stemming from the scenario of corn, there 
would be positive margins. 
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tAbAco
tobacco

O tabaco preserva seu lugar de desta-
que entre as principais cadeias produtivas 
da agricultura nacional, de modo especial 
nos três estados do Sul do Brasil, onde a 
atividade começou a se destacar no sécu-
lo 20 e concentra hoje 97% da produção e 
99% da exportação de folhas claras para 
cigarros, enquanto o Nordeste, com tradi-
ção desde o descobrimento, ainda produz 
fumos escuros para charutos. A atividade, 
que coloca o País como maior exportador 
mundial no segmento, reúne grande nú-
mero de produtores, essencialmente fa-
miliares, totalizando 149 mil famílias na 
safra 2018/19 no Sul, que obtiveram ren-
da de R$ 5,9 bilhões.

O volume produzido na região neste ci-
clo atingiu 664 mil toneladas e a exportação 
no ano de 2018 o total de 461 mil toneladas, 
com perspectiva de aumento em 2019, ten-
do a União Europeia e o Extremo Oriente 
como maiores importadores. Em termos de 
países, a maior parte destina-se para Bélgi-
ca, Estados Unidos e China, que em 2019 

deverá ocupar a segunda posição nas im-
portações, conforme previa Iro Schunke, 
presidente do Sindicato Interestadual do 
Tabaco (SindiTabaco), no final do ano.

Já a produção poderia ter alguma re-
dução na safra 2019/20, como aconte-
ceu na anterior, quando o clima afetou 
em especial os fortes centros produto-
res do Planalto Norte de Santa Catarina 
e do Centro-Sul do Paraná. Na nova safra, 
a perspectiva era de recuperação nestas 
áreas, enquanto na tradicional região pro-
dutora do Vale do Rio Pardo, no Rio Gran-
de do Sul, o clima estava prejudicando a 
produtividade. Mas, nesta etapa, há recuo 
de área (na ordem de 2,3%), por planeja-
mentos de empresas e questões suces-
sórias, diminuindo em espaços de maior 
aclive e mantendo-se estável e até maior 
no cultivo em terrenos mais planos.

Ao apresentar este panorama no cam-
po produtivo, Benício Albano Werner, pre-
sidente da Associação de Fumicultores do 
Brasil (Afubra), salienta ainda que inova-

ções tecnológicas introduzidas de forma 
constante no setor ajudam a manter nível 
significativo de produtividade, junto com 
redução de mão de obra e custos. Neste 
sentido, despontam maior introdução de 
mecanização e de fertirrigação no sistema 
produtivo, assim como estruturas mais mo-
dernas de cura do tipo Virgínia, o mais pro-
duzido (quase 90%), enquanto o principal 
de galpão (Burley) sofre alguma redução 
por incertezas regulatórias no setor. 

As indústrias exportadoras do taba-
co em folha, por sua vez, mantêm a firme 
expectativa de preservar a liderança bra-
sileira, conquistada há 26 anos. Isto de-
verá ocorrer mesmo com alguma diminui-
ção no consumo e interferência maior de 
produto africano concorrente, avalia o di-
rigente do SindiTabaco, acentuando que 
o País conquistou credibilidade devido à 
qualidade e à sustentabilidade do produ-
to que oferece, a partir de um exemplar 
sistema integrado de produção, que já 
completou um século de existência. 

safra 2018/19 contou 
com 149 mil famílias 
produtoras em 
três estados

setor de taBaco segue mostrando resultados 
expressiVos na agricultura nacional, em especial 
no sul, enVolVendo muita gente, exportação e renda

grande gerador de receita
A cadeia produtiva de tabaco, além de se constituir em uma das mais significativas opções de renda para a pequena propriedade ru-

ral brasileira, destaca-se por gerar muitos empregos (mais de 2,1 milhões no País) e um volume muito expressivo de tributos, somando 
total de R$ 15,8 bilhões em 2018. No entanto, organizações que combatem a atividade insistem ainda em medidas de aumento dos im-
postos, o que, na avaliação de Edson Vismona, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), perdeu sentido ao apre-
sentar pesquisas de que o comércio ilegal de cigarros vem crescendo muito, justamente por não ter tributação.

Da mesma forma, Carlos Galant, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo), argumenta que precisa ser 
retirada a proibição de dispositivos eletrônicos de fumar no País, pois  também “faz florescer o enorme mercado ilegal”. Ele defende regula-
mentação apropriada para que os consumidores adultos “possam ter acesso a produtos de potencial risco reduzido”, além da necessidade 
de “ampliar as ações de repressão à produção ilegal e sem qualquer controle, que provoca prejuízos à economia e à segurança”.

A Câmara Setorial do Tabaco no País, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por sua vez, refor-
ça a atenção a contínuas iniciativas de combate ao segmento formal, como recente projeto no Congresso Nacional para proibir aditivos 
e exposição do produto, igualando-o assim ao ilegal, que seria novamente favorecido, quando este sim deveria merecer o maior foco, 
comenta Romeu Schneider, coordenador da Câmara Setorial. O líder salienta que a sociedade como um todo deve conhecer melhor “a 
grande relevância econômica e social que o setor representa, além dos seus exemplos nos planos educativo e ambiental”, que deveriam 
ser mais reconhecidos e valorizados.

folhas
que fazem
história
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that make history
leaves

hefty income 
generator

The tobacco supply chain, besides 
turning into one of the most significant 
options for steady income for small-
scale farms in Brazil, also generates lots 
of jobs (more than 2.1 million in the 
Country) and expressive amount of tax-
es, which, in 2018, reached a total of R$ 
15.8 billion. Nevertheless, organizations 
that fight against the activity are still in-
sisting on higher tax rates, a fact that, in 
Edson Vismona’s view, president of the 
Brazilian Institute for Ethics in Competi-
tions (ETCO), makes no sense in light of 
the surveys that attest that the illicit cig-
arette trade is on the rise simply because 
this trade is not taxed.

Likewise, Carlos Galant, executive di-
rector of the Brazilian Tobacco Indus-
try Association (Abifumo), argues that 
there is urgent need for a removal of the 
ban on electronic smoking devices in the 
Country, once “this ban equally stimu-
lates the illegal cigarette trade. He advo-
cates appropriate regulations that pave 
the way “for adult smokers to have access 
to products with a potential lower health 
risk”, besides the need for “expanding ini-
tiatives intended to curb the production 
of illicit cigarettes, as they lack any con-
trol measures, thus causing damage to 
the economy, people’s health and safety”.

The Tobacco Sectoral Chamber in the 
Country, a division of the Ministry of Ag-
riculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa), in turn, is increasingly focused on 
uninterrupted initiatives aimed at fight-
ing the formal segment. A recent exam-
ple is the ban on additives and cigarette 
displays presented at the National Con-
gress, thus equating the formal segment 
with the illicit trade, again greatly bene-
fiting the latter, when in fact it should be 
the focus of attention, comments Romeu 
Schneider, coordinator of the Sectoral 
Chamber. The leader stresses that society 
as a whole should have a better grasp of 
“the great social and economic relevance 
that the sector represents, besides its ex-
amples in the realm of education and en-
vironment”, which deserve to be better 
known and valued.

toBacco sector continues yielding expressiVe results 
in our national agriculture, especially in the south, 
inVolVing crowds of people, exports and income

Tobacco preserves its outstanding posi-
tion among the main supply chains in our 
national agriculture, especially in the three 
Southern States of Brazil, where the activi-
ty started to make history in the 20th cen-
tury, and now accounts for 97% of the total 
production volume and for 99% of all ex-
ports of light leaves for cigarettes, while the 
Northeast, with tradition since the discov-
ery of the Country, is still producing dark 
tobaccos for cigars. The activity ranks the 
Country first in global exports of the seg-
ment, comprises a big number of produc-
ers, essentially family farmers, totaling 149 
thousand families in the 2018/19 growing 
season in the South, which derived reve-
nue of R$ 5.9 billion from the crop. 

The volume produced in the region in 
this cycle amounted to 664 thousand tons 
and exports in 2018 reached a total of 
461 thousand tons, with perspectives for 
an increase in 2019, and the biggest im-
porters are the European Union and the 
Far East. In terms of countries, the big-
gest portion of the exports are shipped 

to Belgium, the United States and China, 
which in 2019 is supposed to rank second 
in imports, as anticipated by Iro Schun-
ke, -president of the Interstate Tobacco In-
dustry Union (SindiTabaco), at year end. 

As far as the production volume goes, it 
could decrease slightly in the 2019/20 crop 
year, just like what happened in the previous 
season, when climate conditions affect-
ed mainly the tobacco fields in the vigor-
ous producing centers in the Northern Pla-
teau in Santa Catarina and Center-South in 
Paraná. In the new season, there was expec-
tation for a recovery  in these areas, while in 
the traditional tobacco producing region in 
Vale do Rio Pardo, in Rio Grande do Sul, the 
climate was jeopardizing the productivity 
rates. However, during this season, there is 
a decrease in planted area (about 2.3%), re-
flecting company planning and succession 
questions, thus diminishing in steep areas 
and keeping stable, or even showing some 
growth, in flatland. 

Referring to this panorama in the pro-
ductive field, Benício Albano Werner, pres-

ident of the Tobacco Growers’ Association 
of Brazil (Afubra), stresses that technolog-
ical innovations introduced at a constant 
basis in the sectors represent an implied 
assurance of significant productivity levels, 
along with a reduction in labor and produc-
tion costs. Within this context, mechaniza-
tion and ferti-irrigation have been intro-
duced into the productive system, as well 
as modern structures for curing Flue-Cured 
Virginia, the most produced variety (almost 
90%), while air-cured tobacco (Burley) is 
subject to reductions in light of regulatory 
uncertainties affecting the sector.

The leaf tobacco exporting companies, 
in turn, are firmly engaged in preserving 
Brazil’s leadership, conquered 26 years ago. 
This should occur in spite of some decrease 
in consumption and greater interference 
from African competitors, comments Sindi-
Tabaco president, stressing that the Coun-
try has conquered credibility thanks to the 
quality and sustainability of the product, 
based on an exemplary integrated produc-
tion system, now a century in operation. 

2018/19 crop year 
inVolVed 149 thousand 
families in the three 
southern states

BONS NÚMEROS DO TABACO • GOOD TOBACCO NUMBERS

(ALGUNS DADOS DO SUL DO BRASIL, PRINCIPAL REGIãO PRODUTORA)

Produção em 2018/19: 664 mil toneladas
Exportação em 2018: 461 mil t/US$ 1.988.179.000,00
Renda aos produtores: R$ 5.863.792.410,17
Empregos gerados no setor: 2.117.280
Tributos s/atividade em 2018: R$ 15.829.719.086,00

Fonte: Anuário Brasileiro do Tabaco 2019.
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27a FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM AÇÃO

AGRISHOW.COM.BR

Promoção & OrganizaçãoRealizadores

27 ABRIL
A 1 MAIO
das 8h às 18h RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL

2020

COMPRE SEU INGRESSO ONLINE

COM DESCONTO



Moacyr Ferreira da Silva Filho
Brasil

“Temos a responsabilidade de
tranformar a nossa agricultura,
deixá-la cada vez mais sustentável,
com mais tecnologia, produzir
mais no mesmo espaço de terra,
para alimentar as pessoas”.

Servir. Esse é o nosso propósito.

Trabalhamos para que a agricultura não pare
de crescer e o agricultor possa fazer o seu
trabalho com tranquilidade e eficiência.

Assim, cada um faz o seu melhor e juntos
vamos construir um mundo melhor.

jacto.com

#EuFaçoOFuturo
#IMakeTheFuture 
#YoHagoElFuturo
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