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Pecuária em alerta:
Crise geral derruba a

cotação da arroba

ExpoMS Rural acontece
de 23 de agosto a 3 de
setembro na Acrissul

Revolução na pecuária: Nascem 
bezerras geradas de embriões 
de animais de dois meses

Evento tem o apoio da Prefeitura de 
Campo Grande. Na agenda tem shows, 
provas de laço, exposição de animais, 
além de leilões e palestras técnicas.

Óvulo de bezerra que não chegou à puberdade, originou 
embriões implantados em vaca adulta. A pesquisa é da 
FMVZ, da USP. O objetivo é melhorar a genética do gado 
bovino e aumentar a produtividade de leite e carne.

ACRISSUL EM AÇÃO GENÉTICA

9 7

O valor da arroba do boi gordo em Mato 
Grosso do Sul vem caindo sistematica-
mente desde março com a Operação Car-

ne Fraca. Nas últimas semanas com o refl exo das 

delações de diretores do Grupo JBS o valor da ar-
roba já é negociado nesta última semana de maio 
perto da casa dos R$ 120,00. Segundo analistas 
de mercado, se persistir este status quo no setor, 

com escalas apertadas e o medo dos pecuaristas 
de vender para o Grupo JBS, a tendência é que 
nos próximos 60 dias o valor da arroba chegue a 
R$ 100,00. Nesta edição

Setor é bombardeado por Operação Carne Fraca, derrota
do Funrural no STF e refl exos da delação de diretores da JBS 

Foto | RePRodução BeeFPoINt
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Expogrande 2011 abre seus portões dia 14;

Acrissul garante edição histórica da exposição
NESTA EDIÇÃO

Julgamentos vão de

14 a 23 na Acrissul
PÁGINA 8

Shows Expogrande

14 
abril

15 
abril

16 
abril

18 
abril

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santana
sexta

Bruno &

Marronequinta
Restartquarta

Munhoz 

& Mariano
terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

segunda

Amannda

Inimigos da HP

Hugo Pena & 

Gabriel

sábado
João Bosco 

& Viníciussexta
Michel Telóquinta

Zé Henrique 

& Gabrilel

Informações: 3029-9033

Leilão Max QM leva 

58 lotes para tatersal
PÁGINA 25

Sindicato Rural CG promove 24º 

Encontro de Tecnologias dia 18

Expogrande é palco da primeira

edição da MS Expo Genéti ca

PÁGINA 5

PÁGINA 13

www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santanasexta
Bruno &
Marrone

quinta
Restart

quarta
Munhoz  
& Mariano

terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

Informações: 3029-9033

Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

Feitiço da Esmeralda, grande campeão touro adulto canchim
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Embrapa-CNPGC

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

Ântônio de Moraes Neto, Cândido de Castro Rondon, Laucídio Coelho Neto, atual 

presidente Francisco Maia, e Flávio Benjamin Corrêa Andrade: AVAL PARA AS MUDANÇAS

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo
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Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

os associados da Acrissul aprova-
ram no dia 10 de maio a prestação 
de contas da gestão do presidente 
Francisco Maia. A diretoria apro-
veitou e fez um balanço de suas 
atividades durante os dois anos 
de mandato, que termina em ju-
nho, quitando dívidas superiores 
a R$ 3 milhões  e, hoje, a entida-
de tem certidão negativa e cre-
dibilidade em todos os âmbitos.  
BOLETIM ACRISSUL EM AÇÃO

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

Embrapa desenvolve e transfere tecno-
logias para que os produtores rurais ado-
tem práticas agrícolas sustentáveis, como 
o plantio direto na palha (foto). PÁGINA 12

Demanda por etanol
exige mais 15 usinas
O Brasil precisaria de ao menos 15 novas 
usinas produtoras exclusivamente de álcool 
- e já em funcionamento - para aumentar a 
oferta do combustível. PÁGINA 26

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

MS enfrenta baixa oferta de gado magroMS enfrenta baixa oferta de gado magro

Junho de 2011 • ANO XIII – Nº 330 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição EspecialAcrissul realiza eleiçãono dia 7 de junho
No dia 7 de junho, entre 19 e 22 horas, a Acrissul (Associação dos Cria-dores de Mato Grosso do Sul) realiza assembleia geral para eleger a nova diretoria, que irá dirigir os destinos da entidade de 2011 a 2013.  Duas chapas concorrem ao pleito. ACRISSUL EM AÇÃO

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

Fazenda São Marcosé um modelo em MS
Fazenda São Marcos do Riacho Fun-do, em Corguinho, MS, é uma proprieda-de diferenciada por conta da tecnologia empregada e o seu profissionalismo. Com uma área de 2.149 hectares, ge-orreferenciada, a fazenda tem números que impressionam. É a personagem da coluna Fazenda Modelo. PÁGINA 18

Izabella Costa é a novapromessa do sertanejo
Natural de São Gabriel do Oes-te, a cantora de 26 anos já em-placa seus sucessos no cenário nacional.  PAGINA 37

Indústria chinesa ameaçao mercado de máquinas
Indústria nacional critica a invasão estrangeira de máquinas e implementos agrícolas no país.  PAGINA 13

Com o 3º maior rebanho de corte do País, Mato Grosso do Sul permanece 

sendo um gigante na produção de animais, genética e carne. Neste mês 

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

DEP. COMERCIAL 
ANA RITA BORTOLIN 

(67)  9604-6364
folhadofazendeiro@gmail.com

Reviravolta no StF sobre Funrural preocupa o setor agrícola
Após novo julga-
mento em mar-
ço, o Supremo 
Tribunal Fede-
ral voltou atrás 
e  c o n s i d e r o u 
constitucional 
a cobrança do 
Fundo de Assis-
tência ao Traba-

lhador Rural (Funrural). A atual decisão do 
Supremo (RE 718.874) vai contra o entendi-
mento que havia sido pacificado pela própria 
Corte em 2010 (RE 363.852), quando julgou 
o caso do Frigorifico Mata Boi reconhecen-
do a inconstitucionalidade do artigo 25 da 
Lei 8.212/91 que previa o pagamento dessa 
contribuição sobre a receita da produção 
rural. No novo julgamento, o STF reapre-
ciou a questão do FUNRURAL afirmando a 
sua constitucionalidade, mas agora exigida 
com base em alteração legislativa introdu-
zida pela Lei 10.256/2001.

Vale lembrar que, em 2011, o Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região concedeu em 
caráter liminar o afastamento da incidência 
da contribuição, o que levou muitos produto-
res rurais a deixarem de recolher o tributo, 
pois, em tese, ele não era mais obrigatório. 
Ainda assim alguns optaram pelo depósito 
em juízo. No entanto, a nova decisão do STF 
traz um grande passivo para as empresas 
que trabalham no setor agrícola.

Para o vice-presidente do Instituto de Es-
tudos Tributários (IET), advogado tributaris-
ta Arthur Maria Ferreira Neto (foto), além 
de desrespeitar conceitos importantes con-
solidados no primeiro julgamento proferido 
pelo STF, a nova decisão veio surpreender 
os contribuintes, o que poderá causar gra-
ves prejuízos aos que atuam na área rural. 
“Os contribuintes do setor do agronegócio, 
confiando na decisão do Supremo, pratica-
ram por mais de meia década suas ativida-
des econômicas sem levar em consideração 

o valor do FUNRURAL, o que obviamente 
influenciou a fixação do preço de venda 
dos seus produtos rurais. Agora estão sen-
do completamente surpreendidos pelo STF, 
que desrespeitou seu próprio precedente, 
colocando, em tese, tais contribuintes em 
situação de devedores do FUNRURAL em 
relação ao passado, o que poderá levar a 
Receita Federal a cobrar os valores não re-
colhidos a tal título nos últimos cinco anos”, 
afirma o advogado.

Quanto a esse ponto, na análise do espe-
cialista do IET, seria importante que “o STF 
ao menos resguardasse os efeitos da sua 
nova decisão em relação ao passado, impe-
dindo que o Fisco cobrasse os valores devi-
dos a título de FUNRURAL durante todo o 
período em que prevaleceu o entendimento 
anterior do Supremo”. A partir disto, o ad-
vogado Arthur Maria Ferreira Neto explica 
que está sendo discutida a possibilidade de 
aplicação no caso da chamada técnica de 
Modulação de Efeitos de uma decisão do 
STF. Nesse caso, o Supremo estaria autori-
zado, em nome da segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, a restringir os 
efeitos de sua decisão a um momento especí-
fico no tempo, como, por exemplo, determi-
nar que o FUNRURAL somente será devido a 
partir de 2017. “Como o STF vem aplicando 
a modulação de efeitos para beneficiar o 
Fisco, naqueles casos em que profere deci-
são favorável ao contribuinte, nada mais co-
erente e razoável que a Corte também adote 
o mesmo critério no presente caso. Aliás, o 
uso da chamada modulação de efeitos agora, 
especialmente por se tratar de mudança de 
jurisprudência do STF, está em consonância 
com artigo que foi introduzido pelo Novo 
Código de Processo Civil”, ressalta Neto.

Caso não haja essa modulação que proteja 
o contribuinte em relação ao passado, esti-
ma-se que a dívida potencial de FUNRURAL 
que poderá ser exigida pelo Fisco alcance o 
montante de 8 a 20 bilhões de reais.
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Conab prevê supersafra de 232 milhões de toneladas de grãos
Número representa aumento de 45,4 milhões de toneladas em relação à colheita passada; só a soja deve ter crescimento de 18,4% na produção

O Brasil deve ter uma supersa-
fra de grãos em 2016/2017. 
A projeção é que a colheita 

chegue a 232 milhões de toneladas, 
com aumento de 24,3% ou 45,4 mi-
lhões de toneladas frente às 186,6 
milhões de t da temporada passada. 
O recorde foi anunciado pelo Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), nesta quinta-feira (11), com 
a divulgação do 8º levantamento da 
atual safra. Milho e soja correspon-
dem a quase 90% da produção no 
país.

Segundo a Conab, vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), a supersafra 
se deve ao crescimento de área e às 
boas produtividades médias. A previ-
são é de ampliação de 3,5% na área 
total, podendo chegar a 60,4 milhões 
de hectares, incluídas as culturas de 
segunda e terceira safras.

De acordo com o secretário-ad-
junto de Política Agrícola do Mapa, 

Plantando Tecnologia e Colhendo Resultados.

67 3342.2655
R. Dos Ipês, 74 - B. Jockey Club

Cep: 79.080-630 - Campo Grande/MS
www.graotec.com.br

Alta Tecnologia
Maior Vida Útil
Ótima Reflexão

Solar

Melhor Custo Beneficio
Melhor Resistência

Melhor Matéria-prima
Melhor Garantia

SUPERLONA
Lonas para Silagem

Cobertura de Adubo
Cobertura de Calcário

Coberturas de Algodão

Sávio Pereira, a projeção da Conab 
indica um novo patamar de produ-
tividade. “Não só por questões de 
clima, mas também de tecnologia, 
de sementes. Essa produtividade é 
representada por 3 mil e 400 quilos 
por hectares, em média.”

Os números apresentados pelo 

Conab, destacou Sávio Pereira, tam-
bém são muito importantes para 
mostrar à sociedade a dimensão da 
agricultura. A produção agrícola, 
acrescentou, tem reflexos nos núme-
ros da inflação, da balança comer-
cial, no emprego. “São 45 milhões de 
toneladas a mais”, enfatizou.

Soja e milho
A soja deve ter um crescimento 

de 18,4% na produção, devendo atin-
gir 113 milhões de toneladas, com 
ampliação de 1,8% na área plantada, 
que pode chegar a 33,9 milhões de 
hectares.

O milho total deve alcançar 92,8 
milhões de toneladas, 39,5% acima 
da safra 2015/2016. A estimativa é 
de 30,2 milhões de toneladas para 
a primeira safra e de 62,7 milhões 
para a segunda. A área total de milho 
deve ser de 17,2 milhões de hecta-
res, o que representa uma ampliação 
de 8,3%.

A produção do feijão primeira sa-
fra deve alcançar 1,38 milhão de to-
neladas, resultado 33,5% superior ao 
ciclo 2015/2016. Já o segundo ciclo 
deve produzir 1,26 milhão de tone-
ladas, sendo 624 mil do grão cores, 
219,1 mil do preto e 415,4 mil do 
feijão caupi. O feijão total teve atin-

gir uma produção de 3,3 milhões de 
toneladas, com área de 3,1 milhões 
de hectares.

A produção de algodão em pluma 
deve crescer 15,5%, podendo chegar 
a 1,5 milhão de toneladas, apesar da 
estimativa de redução de 1,6% na 
área cultivada.

Culturas de inverno
As projeções para esses cultivos 

indicam queda de 7,8% na área de 
trigo. A previsão é de que seja plan-
tado 1,95 milhão de hectares, contra 
2,1 milhões de ha na safra passada. 

Com isso, a produção deve chegar a 
5,2 milhões de toneladas, uma redu-
ção de 22,3% frente às 6,7 milhões 
de t de 2016. As outras culturas de 
inverno (aveia, canola, centeio, ce-
vada e triticale) também sofrem per-
da na produção, mesmo com alguns 
aumentos de área, como no caso da 
aveia e da cevada.

A pesquisa foi realizada no perí-
odo de 23 a 29 de abril em todas as 
regiões produtoras, quando foram 
consultadas diversas instituições e 
informantes cadastrados em todo o 
país.

Foto | SILVIo ÁVILA | MAPA
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Brasil lidera produtividade 
agropecuária mundial
Entre 2006 e 2010, rendimento da atividade rural foi de 4,28% 
ao ano. Soja está entre as culturas com melhor desempenho

Quatro estados concentram quase 70% da produção de grãos

Estudos feitos pelo Departa-
mento de Agricultura dos Es-
tados Unidos mostram que o 

Brasil é um dos países em que a pro-
dutividade mais cresce. De 2006 a 
2010, o rendimento da agropecuária 
aumentou 4,28% ao ano no Brasil, 
seguido pela China (3,25%), Chile 
(3,08%), Japão (2,86%), Argentina 
(2,7%), Indonésia (2,62%), Estados 
Unidos (1,93%) e México (1,46%).

Os pesquisadores americanos 
usaram o indicador expresso em 
Produtividade Total dos Fatores 
(PTF), que considera todos os pro-
dutos das lavouras e da pecuária e 
os relaciona com os insumos usados 
na produção.

De acordo com o coordenador-
geral de Estudos e Análises da 

Secretaria de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, José Garcia Gas-
ques, o aumento da produtivida-
de agrícola tem sido a forma mais 
segura de suprir as necessidades 
crescentes de alimentos em todo o 
mundo.

“Ao longo dos últimos 50 anos, o 
crescimento da produtividade per-
mitiu ofertas mais abundantes de 
alimentos a preços mais baratos”, 
assinala Gasques. “No Brasil, isso 
pode ser verificado pela redução 
dos preços reais de grãos relevantes 
na alimentação humana, como, por 
exemplo arroz, milho, soja e trigo.”

Com ganhos de produtividade 
obtidos nos últimos anos na agri-
cultura, destacou o coordenador 

da SPA, o Brasil deixou de ser país 
importador de alimentos, com enor-
mes crises de abastecimento, e se 
transformou em um expressivo ex-
portador de uma pauta diversificada 
de produtos agropecuários.

Crescimento da produção
A taxa média de crescimento da 

produtividade agropecuária no Bra-
sil foi de 3,58% ao ano entre 1975 
a 2015. Na década de 2000, a mé-
dia foi de 4,08% ao ano. “Isso mos-
tra que a agricultura tem crescido 
principalmente com base na produ-
tividade. No Brasil, essa variável é 
responsável por cerca de 90% do 
crescimento da produção, enquan-

to que 10% se deve aos insumos”, 
salienta Gasques.

Três tecnologias são considera-
das pela Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) como 
essenciais ao aumento da produtivi-
dade da agricultura brasileira: via-
bilização da segunda safra de verão 
(safrinha); resistência genética às 
principais doenças e plantio direto 
na palha.

O estudo sobre o crescimento da 
produtividade brasileira foi publica-
do na revista EuroChoices agri-food 
and rural resource issues, na edição 
deste ano, nas versões em inglês, 
francês e alemão. (As informações 
são do Mapa)

Carne brasileira e derivados destinados aos Estados Unidos continuam com embarques liberados

A concentração de produção 
agrícola no Mato Grosso, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Goiás, que de 
acordo com levantamento da Conab 
representa 67% da safra nacional de 
grãos, se deve, segundo Sávio Pe-
reira, secretário substituto de Po-
lítica Agrícola (SPA) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, à alta tecnologia e a dispo-
nibilidade de terras nesses estados.

O último levantamento de safra, 
divulgado no último dia 11, indicou 
produção recorde de 232 milhões 
de toneladas. Em primeiro lugar, 
vem Mato grosso, com 58 milhões 
de toneladas, em segundo, Paraná 
com 41,5 milhões, em terceiro, Rio 
Grande do Sul, com 35,3 milhões e, 
em quarto lugar, Goiás, com 22 mi-
lhões de toneladas.

No caso do Mato Grosso, há va-
riáveis relevantes, como a extensão 
de suas áreas de plantio pouco ex-
ploradas até poucos anos. E, ainda, 
propriedades com tamanho acima 
da média nacional, uso de tecnolo-
gia avançada.

No Paraná, há que se considerar 
a tradição agrícola, o alto nível de 
escolaridade e técnico dos produto-
res, que ajudam a alavancar a pro-
dutividade, disse Sávio Pereira. Já 
em Goiás, a localização próxima ao 
mercado consumidor é uma vanta-
gem.

O secretário substituto da SPA 
destacou que o país tem hoje novo 
patamar de produção. “O plantio e 
a colheita de soja já nasceram so-

fisticados e mecanizados no Brasil. 
O cultivo começou nos anos 70 e se 
tornou muito lucrativo, forçando 
a melhoria de competitividade de 
outras culturas para não cederem 
áreas para a produção exclusiva de 
soja. Assim, a soja foi o principal ve-
tor de modernização da agricultura 
no país”, observou.

Uma das culturas mais afetadas 
pela introdução do cultivo de soja 
foi a do algodão. O algodão tradi-
cional do Nordeste, arbóreo (dado 
em árvores) desapareceu, e os pe-
quenos produtores de algodão do 
Paraná, também. “Todos os produ-
tores de algodão no Brasil também 
produzem soja, mas nem todos pro-
dutores de soja são produtores de 
algodão”, afirmou Sávio Pereira. Ele 
ainda observa, que essa produção é 
uma das mais sofisticadas e veio de 
um apêndice da soja. Produção essa 
que necessita de muita tecnologia 
e capital. E mais ainda: nos últimos 
anos, a produção de algodão está 
se concentrando na segunda safra, 
com produtividades que são 60% a 

70% superior à dos Estados Unidos.
O secretário ainda destacou fei-

jão, produto de alto consumo popu-
lar no Brasil. “A produção de feijão 
foi sofisticada de forma muito ace-
lerada, com a terceira safra sendo 
totalmente irrigada, feita através de 
pivô central. Em meados da década 
de 1980, a produtividade do feijão 
atingia cerca de 450 quilos por hec-
tare. Hoje, a produtividade média no 
país é de 1.076 quilos por hectare, 
sendo que no Centro-Oeste atinge 
1.773 quilos por hectare”, explicou.

Mesmo sendo promissor na pro-
dução agrícola, São Paulo não está 
na lista dos maiores produtores de 
grãos porque concentra o cultivo de 
produtos como café, cana de açúcar 
e laranja.

Nas últimas sete safras, a área 
plantada no país cresceu 13 milhões 
de hectares. Isso significou a incor-
poração média de 1,8 milhão ao ano 
nesse período. “O Brasil tem produ-
tores sofisticados, que sabem usar 
as ferramentas para crescer e para 
ampliar sua produção”, completou.
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Mercado da carne à espera do desenrolar dos fatos
carne é forteA

Volta do Funrural, Operação Carne Fraca e delação premiada envolvendo a JBS deixam mercado pecuário em alerta geral

Compradores e vendedores 
permanecem na defensiva 
em função da delação pre-

miada da JBS, divulgada na última 
quarta-feira (17/5). De maneira ge-
ral, frigoríficos continuam fora das 
compras e os que voltaram ofere-
cem preços abaixo da referência.

A maior oferta de animais ter-
minados e consequentemente o 
alongamento das escalas observa-
das nas últimas semanas colaborou 
para este cenário.

Neste momento, não há fatores 
nos quais os preços do boi possam 
se apoiar para sustentação.

A tendência de mercado frouxo, 
que já vinha sendo verificada antes 
dos acontecimentos da última se-
mana, ganhou força com a tática 
praticamente unânime das indús-
trias de redução ou até mesmo re-
tirada total das compras. 

O “efeito desconfiança” que gira 
em torno da JBS, com consequente 
sobra de gado para os demais frigo-
ríficos, reforça o plano de mercado 
citado.

Atenção especial deve ser dada 
às regiões onde há maior participa-
ção ou até mesmo amplo domínio 
da empresa nos abates.

No fechamento de terça-feira, 
dia 23, vinte das trinta e duas pra-
ças pecuárias pesquisadas pela 
Scot Consultoria tiveram queda nas 
referências.

Não houve alteração nas refe-
rências no mercado atacadista de 
carne bovina com osso, porém, a 
tendência do levantamento aponta 
para quedas em curto prazo. 

O cenário do mercado do boi 
gordo, muito tumultuado e cheio 
de incertezas, afasta os compra-
dores de animais de reposição das 
negociações.

Arroba em declínio em MS
Entre o final de março e a pri-

meira quinzena de maio, o preço 
da arroba do boi gordo em Mato 
Grosso do Suil caiu cerca de 10%, 
numa tendência similar a outros 
estados produtores de carne. A 
desvalorização da arroba iniciou-
se com o julgamento pelo Supre-
mo Tribunal Federal que tornou 

legal a cobrança do Funrural para 
empregadores rurais pessoas físi-
cas, sendo, depois disso, agrava-
da a crise com a Operação Carne 
Fraca e, mais recentemente, com 
o escândalo da delação premiada 
pelo dono da JBS, Joesley Batista. 
Que, pelo que tudo indica, é apenas 
a ponta do iceberg de um período 
de trevas que deve se abater so-
bre a economia brasileira como um 
todo.

Numa tentativa de aguardar 
por melhoria no preço da arroba 
tem muito pecuarista segurando o 
boi no pasto. Até quando ninguém 
sabe, mas o fato é que essa estra-
tégia, diante do jogo pesado impos-
to pela indústria frigorífica de en-
curtar as escalas, não tem surtido 
efeito. Em abril e maio o preço da 
arroba só despencou. No final de 
abril, segundo projeções da área 
econômica da Federação da Agri-
cultura de Mato Grosso do Siul, o 
valor negociado pela arroba já era 
pelo menos 10% menor em relação 
ao mesmo período do ano passado.

A semana começou com gran-
des incertezas do mercado do boi 
gordo. O envolvimento da JBS em 
escândalos de corrupção na últi-
ma semana, trouxeram apreensão 
ao mercado, que abriu na segun-
da-feira (22) com pressão de baixa 
dos preços da arroba bovina. Na 
terça a arroba do boi gordo em 
Mato Grosso do Sul já registrada 
preço em torno de R$ 123,00, pre-
ços equivalentes ao registrado no 

segundo semestre de 2014.

Medo de vender
O escândalo gerado pelas dela-

ções dos empresários Joesley Ba-
tista e Wesley Batista, proprietá-
rios da JBS, companhia que possui 
no Brasil 36 unidades de abate de 
bovinos, gerou um clima de apre-
ensão e especulação entre os pe-
cuaristas.

Muitos se negaram a fechar 
novos negócios com a empresa 
ou simplesmente não entregaram, 
nesta semana o gado, que já havia 
sido vendido antecipadamente, 
com o objetivo de vender para ou-
tros frigoríficos. Especialistas do 
setor aconselham o criador, neste 
momento, a ter cautela.

Na sexta-feira (19/5), em todas 
as praças brasileiras, as vendas es-
tavam mais lentas que o usual.  As 
vendas de gado para os frigoríficos 
da JBS começaram a diminuir na 
quinta-feira pela manhã. 

Grande parte dos pecuaristas 
brasileiros estão receosos em ven-
der gado para as unidades da JBS, 
com medo de sofrer calote. Pecu-
aristas afirmaram que estão evi-
tando fechar novos negócios com 
frigoríficos da empresa e muitos 
afirmaram que não entregaram os 
bois negociados antecipadamente.

JBS já perdeu R$ 9 bilhões
A intensa exposição dos crimes 

delatados pelos irmãos Batista du-
rante o fim de semana resultou on-

 Foto | RePRodução

Unidade do frigorífico JBS em Campo Grande reduziu as escalas e produtor teme vender o gado

tem no pior dia da história da JBS. 
Em meio à aversão de investidores, 
a empresa perdeu R$ 7,45 bilhões 
em valor de mercado. Na bolsa, as 
ações da JBS recuaram 31,3%, na 
maior desvalorização desde que a 
empresa abriu o capital, em 2007.

Desde quarta-feira, quando 
surgiram as primeira notícias da 
delação de Joesley Batista, os pa-
péis da JBS caíram 37% na B3 (ex-
BM&FBovespa), o que fez o valor 
da empresa cair de R$ 25,9 bilhões 
para apenas R$ 16,3 bilhões nesse 
período.

A reação dos investidores con-
densa, em grande medida, a espiral 
negativa que sacudiu a empresa. 
Ainda que as perspectivas opera-
cionais permaneçam positivas – 
fato que ajudou a conter a queda 
das ações na última sexta-feira -, 
as delações geram temores sobre a 
sustentabilidade financeira da JBS.

Mercado de reposição
Nas regiões onde a procura por 

estes animais é um pouco maior, as 
ofertas de compra são em patama-
res mais baixos e os negócios não 
avançam. 

Na média geral de todas as cate-
gorias de machos e fêmeas anelora-
dos pesquisadas pela Scot Consul-
toria, as referências fecharam em 
queda de 0,2% quando comparada 
à semana anterior. 

As categorias de fêmeas tive-
ram maior desvalorização frente 
aos machos. Na média semanal o 
recuo foi de 0,3%.

Para o curto prazo, alguns fa-
tores devem ser levados em conta 
tanto para quem pretender vender 
animais de reposição, como para 
quem pretende comprar.

É extremamente importante se 
atentar ao rumo que o mercado do 
boi gordo poderá tomar nos próxi-
mos dias, e também às condições 
de suporte das pastagens, que com 
a entrada cada vez maior do perío-
do de seca, tendem a ficar cada vez 
mais afetadas.

(da redação, com informações do portal 
Globo Rural, Scot Consultoria e jornal Valor 
econômico.)
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enéticaG
Nascem bezerras geradas de embriões de animais de 2 meses
Óvulo de bezerra que não chegou à puberdade, originou embriões implantados em vaca adulta. A pesquisa é da FMVZ, da USP

Os pesquisadores produziram embriões in vitro a partir de bezerras bem mais jovens, com dois meses 
de idade. Os embriões foram implantados em vaca adulta. É possível gerar de 20 a 30 filhos por ano

FotoS | dIVuLGAção FMVZ |MARCoS SANtoS | uSP IMAGeNS

Para melhorar a genética do 
gado bovino e aumentar 
a produtividade de leite e 

carne, pesquisa da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) da USP produziu embriões 
in vitro com o material genético 
doado por animais jovens, a partir 
de dois meses de idade. Com esse 
material, extraído de bezerras com 
alto valor genético, e o embrião im-
plantado em vaca adulta, é possível 
obter uma nova geração de animais 
com maior produtividade com inter-
valo de apenas um ano, ao invés de 
três ou quatro anos, como ocorre 
no processo tradicional. A técnica já 
foi estabelecida pela FMVZ em gado 
nelore e holandês e, no último dia 
9 de maio, nasceram no campus da 
USP, em Pirassununga, as duas pri-
meiras bezerras de búfalo geradas 
por meio do novo método.

O professor Pietro Baruselli, da 
FMVZ, que coordena a pesquisa, 
explica que na bovinocultura as fê-
meas são acasaladas com machos 
de alto valor reprodutivo. “A inten-
ção é que os animais que apresen-
tam alta produtividade de carne e 
leite se multipliquem rapidamen-
te, de modo que seus genes sejam 
transmitidos para as futuras gera-
ções”, diz. “No entanto, no Brasil a 
fêmea se torna gestante com dois 
a três anos de idade e a gestação 

dura dez meses. Ou seja, serão ne-
cessários três ou quatro anos para 
se conseguir uma nova geração de 
animais.”

Para acelerar o processo, os pes-
quisadores produziram embriões in 
vitro a partir de bezerras bem mais 
jovens, a partir de dois meses de 
idade. “Elas passam por uma ava-
liação genômica. Se os genes pre-
sentes forem associados a um alto 
potencial para produção de carne e/
ou de leite, eles serão multiplicados 
com a produção de novas gerações 
de animais”, conta Baruselli. “Atu-
almente, uma fêmea de alto valor 
genético tem um filho por ano. Com 
a técnica de produção de embriões 
de animais jovens, é possível gerar 
de 20 a 30 filhos por ano.”

O professor afirma que os ani-
mais de alto valor genético levariam 
dois a três anos para poder ter filhos 
pelo processo natural de reprodu-
ção. “Por exemplo, se há potencial 
genético para aumentar em 1.000 
litros a produção de leite de cada 
animal por geração, uma fazenda le-
varia 15 anos para aumentar a  pro-
dução de leite de 5.000 para 9.000 
litros anuais por animal, ao longo 
de cinco gerações”, afirma. “Com 
os embriões de bezerras jovens, o 
ganho genético pode ser obtido em 
apenas cinco anos, devido a dimi-
nuição do intervalo entre gerações.”

embrião
Por meio de um aparelho conhe-

cido como laparoscópio, é feita a 
extração dos oócitos (futuros óvu-
los) do ovário de animais jovens. “O 
embrião do futuro bezerro é pro-
duzido in vitro em laboratório com 
sêmen sexado, ou seja, com sexo 
já escolhido”, relata Baruselli. “Em 
seguida, o óvulo é implantando no 
útero de uma receptora adulta.”

As primeiras experiências acon-
teceram com bezerras das raças 
nelore e holandês, em Pirassunun-
ga. “Em ambos os casos, os animais 
doadores tinham dois meses de 
idade”, explica o professor. “A re-
ceptora era uma vaca adulta, com 
capacidade reprodutiva, mas baixo 

valor genético, de modo que seus 
descendentes possam ter maior 
qualidade genética.”

A experiência foi repetida com 
filhotes de búfalas, e as primeiras 
bezerras com genética de animais 
jovens nasceram no último dia 9. 
O nascimento dos búfalos também 
faz parte de um projeto de repovo-
amento do rebanho no campus de 
Pirassununga. “Devido a um pro-
blema sanitário ocorrido com os 
búfalos, houve a necessidade de 
repovoar o campus com um novo 
rebanho”, afirma Baruselli. “Com 
base nos resultados dos experimen-
tos, está sendo será possível fazer o 
repovoamento com genética de alto 
valor de animais jovens.”

As pesquisas são realizadas pelo 
Departamento de Reprodução Ani-
mal da FMVZ, no campus de São 
Paulo,  com a participação da Pre-
feitura do Campus USP Fernando 
Costa, em Pirassununga, e das 
empresas In Vitro Brasil e Embryo 
Sys. Também fizeram parte dos es-
tudos seis alunos de pós-graduação 
do Departamento. Toda a genética 
das búfalas (oócitos) utilizada no 
trabalho foi doada pela Fazenda 
Paineiras da Ingaí que seleciona 
búfalos leiteiros há 50 anos, loca-
lizada no município de Sarapuí, no 
Interior de São Paulo.

Mais informações: 
pbarusell@usp.br, 
com Pietro BaruselliProfessor Pietro Sampaio Barusell, da FMVZ A experiência foi repetida com filhotes de búfalas, e as primeiras bezerras nasceram no dia 9 de maio
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Justiça garante devolução de dinheiro do Plano Collor a agricultores
Estudando as intervenções econômicas 

feitas por governantes do Brasil nos últi-
mos cinquenta anos constata-se que o povo 
brasileiro foi bastante prejudicado nestas in-
tervenções que sempre, em última análise, 
oneram aqueles que produzem a riqueza do 
país.

O Plano Collor foi o mais agressivo, vi-
sando reforço dos cofres públicos, como 
primeira medida de seu desastroso governo 
decretou as medidas catastrófi cas de nos-
so conhecimento, sacrifi cando a população 
como um todo atingindo e penalizando a 
classe produtiva trazendo enormes prejuízos 
ao povo brasileiro e em especial aos agricul-
tores e ao agro negócio.

Nosso estado é uma das alavancas do pro-
gresso deste país e os produtores rurais de 
Mato Grosso do Sul tomaram empréstimos 
junto ao Banco do Brasil na modalidade de-
nominada Cédula de Crédito Rural, inserida 
no sistema de crédito rural criado pela Lei 
4.829 de 05.11.65, para atender a política 
agrícola nacional, previstos no art. 187 da 
CF., mas foram atingidos, em março do ano 
de 1990 por uma cobrança indevida prati-
cada pelo Banco do Brasil tendo enormes 
prejuízos à época do plano Collor que podem 
e devem ser reparados.

Ao invés de se ater à lei e as normas vi-
gentes naqueles difíceis dias, o Banco do 
Brasil que deveria cobrar a correção mone-
tária medida pelo BTNF, que era a que me-
dia a variação a ser pagos na poupança, e 
demais índices também atrelados a variação 
da poupança, no caso OTN, que também era 
atrelada ao BTNF que era a referência dos 
rendimentos da poupança, o banco cobrou 
a correção monetária medida pelo IPC, que 
na época foi de 84,32% enquanto que o ín-
dice correto que deveria ter sido aplicado 
BTNF, OTN, variação da poupança, ou seja, 
todos atrelados a variação da poupança, foi 
de 41,28%.

Ocorre que o Ministério Público que vem 
defendendo direitos com veemência, com 
apoio da entidade OAB e da grande maio-
ria dos advogados entre os quais este que 
tece considerações aqui registradas, propôs 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA em. 1994 e no fi nal 

de 2014 o STJ, declarou a ilegalidade da 
atitude do Banco do Brasil, e determinou 
a redução dos percentuais de correção 
monetária de aplicados nos contratos de 
fi nanciamento rural corrigidos pelos índi-
ces da poupança meses em março/abril de 
1990, de 84,32% e 74,6%, para 41,28%, e 
como esta decisão foi tomada em ação civil 
pública mesmo quem não ajuizou a ação na 
época pode buscar seus direitos pois trata-
se de decisão ERGA OMNES, ou seja, seus 
efeitos atingem todos os produtores rurais 
que celebraram contrato com o Banco do 
Brasil por meio de Cédula de Crédito Rural 
pois teve a procedência confi rmada pelo 
STJ, restando tão somente uma decisão 
de recurso denominado embargos infrin-
gentes que está pendente de decisão no 
STF, frise-se sem possibilidade de alterar 
decisão do STJ.

Por esta decisão, o Banco do Brasil, que 
à época cobrou uma correção de 87,33% 
está sendo demandado por produtores ru-
rais que tiveram prejuízos e os do nosso 
Mato Grosso do Sul podem e devem ingres-

sar nos autos com EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DE SENTENÇA face ao banco que com cer-
teza serão ressarcidos.

Transcrevo manifestação do Ilustre Dr. 
GeisonBissolotti ao nosso colega no estudo 
e parecer sobre o tema Dr. José Maria Bit-
tencourt Barbosa Jr sobre a necessidade de 
reparação, advogados associados que somos:

“O direito a devolução das diferenças do 
Plano Collor ao agricultores e demais pro-
dutores rurais tem sua origem na época da 
hiperinfl ação na qual os contratos de fi nan-
ciamento rural sofriam correções mensais 
de seus valores, mas estas correções não 
eram de 0,4% ou 0,8% como nos dias de 
hoje, mas muitas vezes de mais de 100% de 
forma que as dívidas chegavam a dobrar de 
um mês para o outro. Neste cenário, foi que 
em março de 1990 o Banco do Brasil corrigiu 
todos os contratos de fi nanciamento rural 
em vigência por índices que variavam entre 
74,6% e 84,32%, o que foi ilegal, visto que 
na época o valor o índice que deveria ter 
sido aplicado era de 41,28%. Agora imagine 
você o tamanho da diferença, para exempli-
fi car, se a pessoa estivesse devendo 1.000, 
ela poderia fi car devendo 1.843,20 ao invés 
de 1.412,80, o que é uma diferença de qua-
se 50% sobre o valor original, no entanto 
isto não é tudo, pois sobre estas diferenças 
continuaram a ser aplicado juros e correção 
monetária, e considerando o tempo, é de um 
valor gigantesco que estamos falando.”

Desta forma, com o intuito de colaborar 
com nossos produtores rurais informamos 
que todo produtor que teve sua safra fi nan-
ciada no mês de março de 1990 deve com-
pilar documentos que porventura tenham 
guardado, porém ao serem assessorados 
buscas poderão ser feitas e o importante e 
deixarconsignado com a responsabilidade 
profi ssional de advogado que todo produtor 
atingido à época tem, de imediato, o direito 
de ingressar com a referida Ação de Execu-
ção Provisória de Sentença que por certo 
será ressarcido, basta para tanto constituir 
advogado. “Aquele que não luta pelo seu di-
reito não digno de tê-lo”.
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Acrissul prepara ExpoMS Rural 2017. Feira
acontece de 23 de agosto a 3 de setembro

Depois do sucesso absoluto da 
Expogrande deste ano, a Acrissul 
já agendou a data para a realização 
da ExpoMS Rural 2017. Segundo 
Jonatan Pereira Barbosa, presiden-
te da entidade, a já tradicional ex-
posição no calendário de Campo 
Grande acontece de 23 de agosto 
a 3 de setembro, no  Parque de Ex-
posições Laucídio Coelho.

A realização da ExpoMS Rural 
é, inclusive, prevista em lei muni-
cipal e conta este com a parceria 
da Prefeitura  de Campo Grande.

No dia 26 de agosto,segundo 
Jonatan, dia do aniversário da Ca-
pital, os festejos serão no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho. A 
agência responsável já está contra-
tando os artistas e a ExpoMS Ru-
ral terá grandes nomes da música 
nacional em sua arena de shows, a 

Julgamento de animais da raça nelore durante a ExpoMS Rural do ano passado

Foto | ARQuIVo VIA LIVRe

exemplo da Expogrande deste ano.
Além dos shows, durante a Ex-

poMS Rural acontece mais uma 
etapa da 2ª Copa Acrissul de Laço 

Comprido, que tem reunido cerca 
de 400 laçadores em cada disputa 
nas categorias coringa, bandeira, 
mirim, amazonas e amazonas 

mirim. Além de participantes do 
Mato Grosso do Sul, esta 2ª etapa 
recebe laçadores de Mato Gros-
so, São Paulo e Paraná. Nos dias 
21, 22 e 23 de outubro acontece a 
grande final da Copa.

Ainda no segmento dos espor-
tes equestres acontece a 1ª Prova 
Quarteto dos 3 Tambores, além de 
outras atrações.

“Ao estilo da Expogrande, a Ex-
poMS Rural deverá repetir o de-
sempenho do ano passado, quando 
atraiu grande número de exposito-
res de animais das mais diversas 
raças de bovinos e equinos”, fina-
lizou Jonatan.

SERVIÇO:
Mais informações diretamen-

te na Acrissul pelo telefone (67) 
3345-4200.

Equoterapia volta a ser ministrada na Acrissul
Desde o dia 15 de maio a Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul) passou a contar com 
os serviços de equoterapia, desta vez 
ministrados pela Montana Academia 
Equestre, a cargo da professora Cami-
la Spengler. E a Acrissul, na execução 
de sua função social tem vagas desti-

nadas a crianças especiais carentes, bastando para isso o 
interessado entrar em contato com a Secretaria da enti-
dade, através do telefone (67) 3345-4200, para verificar a 
disponibilidade. A academia fica no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS).

Além da equoterapia a Montana Academia Equestre 
também oferece aulas de equitação, laço, tambor e baliza, 
entre outras atividades.

Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cava-
lo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de 
saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com ne-
cessidades especiais.
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O presidente da Câmara Muni-
cipal de Campo Grande, vereador 
Professor João Rocha, apresentou 
durante Sessão Ordinária, Moção 
de Congratulações ao presidente da 
Acrissul (Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul), Jonatan 
Pereira Barbosa, pela realização da 
79ª Expogrande.

“É uma honra muito grande rece-
ber esta Moção de Congratulações. 

Eu trabalhei muito duro para fazer 
a melhor Expogrande de todos os 
tempos, e conseguimos. Aqui tive-
mos muitos negócios realizados e 
muita diversão para toda família. 
Reformamos o Parque de Exposi-
ções Laucídio Coelho, fizemos no-
vas obras e hoje temos infraestrutura 
nova e estamos prontos para receber 
grandes eventos”, afirmou Jonatan.

(Textos/fotos: Luciana Petelinkar)

Câmara de Vereadores da Capital
concede Moção de Congratulações 

ao presidente da Acrissul

Presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, destaca esforços para realização da feira

Governador de MS, Reinaldo Azambuja, visitou pavilhão da ovinocultura na Expogrande

Núcleo de criadores da raça sindi elegeu representantes para Mato Grosso do Sul

Uma das novas obras mais visita-
das e queridas pelo público foi, com 
certeza, o novo pavilhão de ovinos, 
para uso da Asmaco (Associação 
Sul-Mato-Grossense de Criadores 
de Ovinos). Com infraestrutura 
moderna e apta para receber os 
animais com comodidade e segu-
rança, e localização privilegiada, 
em frente à pista de julgamento de 
bovinos e ao lado da nova churras-
caria, o pavilhão foi um dos mais 
visitados durante a 79ª Expogrande.

Segundo o presidente da Asma-
co, Luiz Roberto Silveira Maia, “o 

Asmaco agradece Acrissul pelo instalação de novo pavilhão de ovinos
novo local dá maior visibilidade e a 
possibilidade de utilização das insta-
lações para outros eventos da associa-
ção, contribuindo muito para nosso 
trabalho”.

Luiz Roberto afirmou ainda 
que acredita o desenvolvimento e 
estreitamento das relações institu-
cionais são fundamentais para o 
desenvolvimento da ovinocultura 
sul-mato-grossense, e que valori-
za a parceria estabelecida com a 
Acrissul se colocando à disposição 
para o desenvolvimento de outras 
atividades e eventos.

O dia 4 de abril foi de extrema im-
portância para os criadores de gado 
sindi. Um dia para ficar na história 
não só para eles, mas para a Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul) e para a Expogrande.

Durante toda a manhã os bovinos 
da raça foram julgados e premiados na 
pista de julgamento do Parque de Ex-
posições Laucídio Coelho. Criadores e 
apreciadores da raça acompanharam 
o julgamento, que expôs animais de 
extrema qualidade.

“O Sindi tem tudo para crescer e 
se destacar. Tem duas aptidões, carne 
e leite, e isso não é para qualquer um”, 
elogiou Jonatan Barbosa, presidente da 
Acrissul e quem entregou os troféus 
aos grandes campeões.

Já na parte da tarde, o presidente 
recebeu em seu escritório 10 repre-
sentantes da raça para um momento 
histórico. A criação do Núcleo Regio-
nal de Criadores de Gado Sindi. Duas 
criadoras associadas à entidade foram 
indicadas para representar o núcleo em 
Mato Grosso do Sul, Emeline Josino 
Leonardi e Milena Menezes Palhares.

Presente na reunião, Adaldio José 
de Castilho Filho, produtor de genéti-
ca da raça Sindi falou do orgulho de 
presenciar o crescimento da raça no 
estado. “Eu quero, em primeiro lugar, 
agradecer a sua atenção, Jonatan em 
abrir os portões da Expogrande para 
a raça num estado que é referência em 
pecuária. Se fossem as pessoas como 
o senhor, que nos dá apoio, a raça não 

Raça sindi faz julgamento inédito 
na Expogrande e cria associação

ia crescer como está crescendo. Ago-
ra eu tenho certeza que o gado Sindi 
vai se consolidar e crescer mais ainda. 
Isso que está acontecendo hoje aqui é 
gratificante demais”, falou.

Ronaldo Andrade Bichuette, pre-
sidente da Associação Brasileira dos 
Criadores de Sindi (ABCSindi), esteve 
na reunião e aproveitou para fazer um 

convite para o presidente da Acrissul, 
“em nome de todos meus conterrâ-
neos e criadores associados quero te 
agradecer a recepção e a oportunidade 
de presenciar um momento importan-
te como este, e quero te convidar para 
abrilhantar nossa exposição em Ubera-
ba, se o senhor puder”, convite que foi 
prontamente aceito por Jonatan.
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Campo Grande (MS) 5 de maio de 2017.

Of. Circular nº 003/2017-SG

Caríssimo (a) Associado (a),

Prazerosamente comparecemos nesta oportunidade para agradecer 
todo o apoio prestado a nossa 79ª Expogrande. Foi um sucesso de 
grande destaque, seja econômico, financeiro, institucional e social.
Parabéns a todos.
Ensejamos também aqui para informar que estamos preparando o 
fechamento do nosso balanço para prestação de contas o quanto 
antes. É do nosso estilo a transparência das atividades na nossa 
gestão. Em breve estaremos convidando e convocando a todos os 
associados (as), bem como Conselhos e Diretoria para uma reunião 
específica para atender esta formalidade.
Agradecidos renovamos os melhores votos de sucessos e felicida-
des.

Jonatan Pereira Barbosa
Presidente | Acrissul

A Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso dfo 
Sul) promove nesta terça-feira, 
30, a partir das 16 horas, uma 
reunião na sede da entidade, 
para discutir a crise provocada 
pelos escândalos no mercado 
envolvendo o Grupo JBS. Além 
da queda histórica nas ações do 
grupo, em mais de 30%, tam-
bém há o receio de os pecuaris-
tas venderem gado a prazo para 
os frigoríficos do grupo.

A reunião acontece no au-
ditório da entidade e tem a 
presença confirmada do go-
vernador do Estado, Reinaldo 
Azambuja.

Além deste tema, também 
haverá um painel abordando 
os reflexos da decisão do Su-
premo Tribunal Federal, que 
considerou legal a cobrança do 

Funrural sobre empregadores 
pessoa física, tendo como base 
de cálculo a produção.

O imposto havia sido suspen-
so judicialmente desde 2009 para 
associados da Acrissul. Derruba-
da a ilegalidade restam parcelas 
em atraso do imposto de quem 
não recolheu com base na deci-
são judicial anterior. O governo 
federal estuda editar uma medida 
provisória instituindo uma nova 
alíquota para o Fundo.

Após as explanações a orga-
nização do encontro irá abrir 
espaço para debates e questio-
namentos sobre os temas.

A diretoria da Acrissul co-
munica que está finalizando a 
prestação de contas do ano de 
2016 e em breve irá apresentar 
os balanços contábeis aos asso-
ciados. 

Acrissul debate na terça crise com 
JBS e Funrural com presença do 
governador Reinaldo Azambuja

Autoridades, lideranças rurais e produtores lotam auditório da Acrissul durante sessão

79ª Expogrande sediu a 1ª 
Câmara Participativa e recebeu

propostas para alavancar 
a agricultura familiar 

O Auditório da Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul) ficou lotado no dia 5 de abril com a 
realização da 1ª edição do Projeto “Câ-
mara Participativa”, que levou os traba-
lhos legislativos até a 79ª Expogrande, 
para debater Políticas Públicas para o 
Agronegócio.

A Câmara Participativa foi o primei-
ro evento externo da Câmara Munici-
pal de Campo Grande a ser transmitido 
ao vivo pelo Facebook, permitindo que 
toda a população pudesse acompanhar 
em tempo real as discussões e propostas 
apresentadas no evento, que reuniu au-
toridades e cidadãos ligados ao setor do 
agronegócio e da agricultura familiar.

Na abertura do evento, o presidente 
da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa 
apresentou uma proposta para o setor, 
sugerindo aos parlamentares a criação 
de um cinturão verde na Capital. “Esta-
mos aqui para lembrar que Campo Gra-
de é muito importante também na área 
rural, somos uma cidade conhecida no 
Brasil como cidade da agropecuária. 
Cuidem bem de Campo Grande, quere-
mos saber da Campo Grande rural, por 
isso convidamos a Câmara, que recebe 
hoje meu muito obrigado e de toda nos-
sa sociedade rural. Quero sugerir uma 
proposta suprapartidária para criar um 
cinturão verde em Campo Grande. 
Uma Capital como a nossa, importar 
hortifruti é uma vergonha pra nós, com 
terras tão férteis, com agricultura fami-
liar tão forte. Está faltando vontade po-

lítica, prefeito concordou em implantar. 
Os vereadores são os legítimos repre-
sentantes do povo. Campo Grande deve 
muito a vocês, contem com a Acrissul, 
contem com os produtores rurais e com 
a Campo Grande rural”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, 
vereador Prof. João Rocha destacou 
que foram colhidos durante a 1ª Câ-
mara Participativa, 20 pontos que po-
derão ser transformados em indicações 
a serem encaminhadas ao Executivo. 
“Tudo graças a presença de vocês. É o 
nosso feito para com segmento e com 
a sociedade. Temos vontade política de 
fazer melhor, de honrar a confiança que 
nos foi depositada nas eleições. Quero 
destacar o quanto foi rica essa nossa 
sessão, aprendemos muito, temos muito 
material para trabalhar”, disse o chefe 
do Poder Legilativo.

A 1ª edição da Câmara Participativa 
contou ainda com a presença do secretá-
rio municipal de saúde, Marcelo Vilela e 
do superintendente de Agronegócio da 
Sedesc, Mário Inácio Ocampos Berno-
bic, além dos vereadores Prof. João Ro-
cha, Carlão, Gilmar da Cruz, Ademir 
Santana, Lucas de Lima, Ayrton Araújo 
do PT, Otávio Trad, Junior Longo, Viní-
cius Siqueira, Enfermeira Cida Amaral, 
Odilon de Oliveira, João César Mat-
togrosso, Dharleng Campos, William 
Maksoud, Chiquinho Telles, Cazuza, 
Pastor Jeremias Flores, Wilson Sami, 
Papy, Wellington, Francisco Veterinário 
e Valdir Gomes. 

Foto | LuCIANA PeteLINKAR | ASSeSSoRIA ACRISSuL
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Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO DO SUL
E SECRETÁRIO DA FENAPEC (FRENTE NACIONAL DA PECUÁRIA)

STF legaliza Funrural, mas Acrissul
mantém-se contra a cobrança 

Criado para atender a Pre-
vidência Social no campo, o 
Funrural obriga o produtor 
rural a recolher o tributo so-
bre sua produção. Entretanto, 
a legislação trabalhista impõe 
ao mesmo empregador que 
ele, ao registrar os emprega-
dos, faça o recolhimento do 
INSS sobre a folha de paga-
mento. Nesse momento ocor-
re a bitributação, a mesma 
que levou o próprio Supremo 
Tribunal Federal (STF) a de-
clarar a inconstitucionalidade 
da cobrança do Funrural para 

os associados da Acrissul, em 
2009.

A Acrissul, apesar de o STF 
ter voltado atrás na sua deci-
são e permitir a cobrança do 
Funrural sobre empregado-
res pessoas físicas, mantém 
sua posição de considerar o 
tributo equivocado. Uma pro-
priedade existe não em função 
de sua folha de pagamento. É 
preciso considerar que ela so-
fre ônus com custeio, investi-
mentos, pagamentos de outros 
tributos, o que requer que seu 
faturamento seja suficiente 

para sua subsistência, além, é 
claro, de gerar lucro.

Cobrar o tributo sobre pro-
dução e folha de pagamento é 
injusto, além de violar outros 
princípios como o da isonomia, 
que evitar criar tratamentos 
diferenciados entre contri-
buintes semelhantes.

Além do furo jurídico, a 
nova decisão do STF provoca 
também a mobilização do se-
tor político. A  bancada rura-
lista e o setor organizado pre-
cisam continuar pressionando 
o governo federal a editar uma 
medida provisória para acabar 
de vez com essa injustiça tri-
butária, principalmente com 
a adoção de uma alíquota que 
seja ajustada à realidade do 
campo, que assiste cada vez 
mais suas margens de lucros 
sendo achatadas.

A Acrissul, sempre vigilan-
te, integrou recentemente um 

movimento ruralista em Bra-
sília, para pressionar a Frente 
Parlamentar Agropecuária a 
ajudar a aprovar medida pro-
visória já em negociação com 
o Governo Federal, que em 
função dos escândalos dos úl-
timos dias acabou atrasando o 
envio da MP para o Legislativo 
analisar.

Apesar de a Confederação 
Nacional da Agricultura e Pe-
cuária - a CNA - concordar com 
esse absurdo, o setor ruralista 
está coeso no sentido de cobrar 
judicial e politicamente uma 
reformulação imediata na sis-
temática de cobrança do Fun-
rural, para que haja, no míni-
mo, uma coerência na hora de 
tributar o empregador rural. 
Além, é claro, de dar tratamen-
to justo à questão do passivo de 
quem legalmente benefi ciou-se 
das medidas liminares que sus-
pendeu a cobrança. 

Precoce MS garante redução de até 67% no recolhimento do ICMS
Lançado em meados de abril 

pelo Governo do Estado, o Preco-
ce MS ganha status de programa 
estratégico de longo prazo com o 
objetivo de estimular a melhoria 
permanente da produção pecuária 
sul-mato-grossense. “É um traba-
lho para garantir o reconhecimento 
de que Mato Grosso do Sul tem a 
melhor carne do Brasil”, afirmou o 
governador Reinaldo Azambuja na 
solenidade de lançamento, realizada 
nas dependências da Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar (Semagro).

Os pecuaristas que aderirem ao 
Precoce MS e se enquadrarem nas 
exigências do programa terão redu-
ção no recolhimento do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), num desconto que 
pode chegar a até 67%. “As exigências 
envolvem boas práticas de manejo e 
sustentabilidade para garantir o en-
cadeamento produtivo da carne e a 
qualidade do produto. Os produtores 
terão também um aplicativo de celular 
para auxiliar no cadastro de animais 
e saber com antecedência o abono de 
ICMS [Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços] 

Lançamento do programa teve parti cipação de autoridades e dirigentes do setor ruralista

que eles podem ter”, afirmou o secre-
tário de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar, Jaime 
Verruck.

De acordo com o titular da pas-
ta, para participar do Precoce MS é 
necessário que o produtor esteja cre-
denciado no programa, tenha o Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR) em dia 

e credencie o rebanho. Por meio de 
um aplicativo de celular, o Proape – 
que pode ser baixado na Apple Store 
e Play Store – o produtor informa o 
valor da arroba, sexo do animal, peso 
médio do lote, tratamento e dentição. 
Na plataforma digital é possível fazer 
uma simulação, enquadrando o ani-
mal em algum dos 18 tipos de novilho 
precoce definidos no novo programa 

– sendo que cada um deles tem um 
percentual de desconto de ICMS di-
ferenciado. Fornecidos todos os dados 
e feita a simulação, o aplicativo retor-
na informações como o percentual de 
desconto no recolhimento do impos-
to, além do preço médio e rentabili-
dade, por animal.

O produto entregue pelo pecua-
rista será avaliado em três elementos: 
animal, lote e o processo produtivo. 
O último dividido em quatro, sendo 
boas práticas agropecuárias (ambien-
tal, sanitária e trabalhista), identifica-
ção individual de animais e adoção de 
tecnologias em prol da sustentabilida-
de e associativismo.

Atualmente, pouco mais de 5,5 
mil animais enquadrados no Preco-
ce foram abatidos no ano passado 
em Mato Grosso do Sul. “A meta do 
governo, estabelecida no contrato de 
gestão da Semagro [Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar], é chegar aos 80 mil 
animais abatidos no final deste ano”, 
informou Jaime Verruck. Hoje, três 
frigoríficos de Mato Grosso do Sul 
estão credenciados o abate do Preco-
ce MS e outros três estão em fase de 
credenciamento.
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notícias do mercado 
agrícola brasileiro.
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Con�ira o mercado 
da pecuária e veja 
mais indicadores

Ferramenta permite 
cálculo simples de custos 

da pecuária de corte
É comum saber quanto é o preço de venda do boi, mas menos comum calcular o 

custo de produção e sem essa informação não se pode saber quanto é o lucro

Foto | LuIZ LeAL | eMBRAPA

O 
cálculo do custo de 
produção da pecuá-
ria de corte ganhou 
uma nova ferramen-
ta para facilitar o 
trabalho dos pecua-

ristas. Recém-lançado pela Embra-
pa, o sistema CUSTObov, permite 
calcular as margens que refl etem 
o desempenho econômico da pro-
priedade e fornece ao produtor uma 
série de análises que permitem o 
controle fi nanceiro de seu negócio. 
Desenvolvido no formato de plani-
lha eletrônica (MS Excel), uma vez 
que esse programa está instalado 
em grande parte dos computadores 
em uso, a ferramenta permite repro-
dução sem limites, podendo-se criar 
quantos arquivos sejam necessários 
para representar diferentes fazen-
das ou diferentes exercícios (anos) 

para uma mesma propriedade.
De acordo com o idealizador do 

CUSTObov, o pesquisador da Em-
brapa Gado de Corte (MS), Fernan-
do Paim Costa, usualmente fala-se 
que a pecuária de corte tem baixo 
nível de gestão, e um dos indicado-
res disso é que um grande número 
de produtores não tem na ponta do 
lápis os gastos para produzir uma 
arroba de boi ou um bezerro que 
ele vende. “Isso acontece, primeiro, 
porque o produtor tem certa difi cul-
dade de registrar todo o movimento 
fi nanceiro, todas as compras que faz 
de insumos, pagamentos... E mesmo 
que ele registre tudo isso, não existe 
uma ferramenta na qual possa inse-
rir esses dados e, a partir daí, conhe-
cer os custos de produção. Por isso, 
o CUSTObov pode ajudar bastante 
por ser um aplicativo simples e estar 

Aplicati vo é uma ferramenta de controle, mas pode ser usado também para plenajamentos

disponível de forma fácil e gratuita 
no site da Embrapa”, explica.

Embora o aplicativo seja primor-
dialmente uma ferramenta de contro-
le, voltado a avaliar situações reais, 
também é possível usá-lo como au-
xílio nos processos de planejamento 
e tomada de decisões. “Ao longo do 
tempo trabalhando com a planilha, 
o produtor consegue criar parâme-
tros para realizar o planejamento, 
pois conhecendo o custo de produ-
ção é possível prever, para o ano se-
guinte, mais ou menos quanto será 
gasto”, complementa a pesquisadora 
da Embrapa Gado de Corte na área 
de socioeconomia, Mariana Pereira. 
Ela enfatiza que quanto mais efi cien-
temente o produtor fi zer o controle 
fi nanceiro dentro da propriedade e 
inserir as informações no CUSTObov, 
o resultado do custo de produção vai 
ser mais preciso e mais adequado 
para a tomada de decisões.

Para o pecuarista de Dourados 
(MS), Rogério Goulart, o aplicativo 
da Embrapa é bem simples e fácil 
de ser utilizado. Ele destaca que os 
custos de produção são a linguagem 
do negócio e a fazenda só funciona 
quando o produtor conhece todos os 
itens que compõem a atividade ru-
ral. “Uma coisa é engordar o animal, 

outra coisa é saber o lado fi nanceiro 
desse animal como quanto ele custou 
versus por quanto ele vai ser vendi-
do. É muito comum saber quanto é 
o preço de venda do boi, mas menos 
comum calcular o custo de produ-
ção e sem essa informação não se 
pode saber quanto é o lucro, então 
por mais simples que seja a lógica 
da coisa, ainda são poucos os produ-
tores que sabem calcular os custos 
de produção porque não sabem por 
onde começar”, diz. 

Ele considera que a maneira mais 
simples de começar é tendo a disci-
plina de anotar, todos os dias, tudo 
que é gasto. “Quando você sabe cal-
cular seus custos de produção, você 
tem muito mais segurança de fazer 
seu negócio crescer”, afi rma. 

 
Como usar o CuStobov
Após o interessado salvar o CUS-

TObov no computador, ele deverá ler 
o manual para entender como usar 
o aplicativo. Paim explica que para 
cada uma das quatro planilhas que 
devem ser preenchidas, existe uma 
sessão explicativa no manual. 

O aplicativo foi estruturado de 
forma que os usuários obtenham re-
sultados mesmo quando não contam 
com dados detalhados sobre cada 
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Outorga para instalação de
tanques-rede pode elevar MS a 
1º no ranking da piscicultura

componente do sistema. Assim, por 
exemplo, no caso dos produtos vete-
rinários, basta informar o total gasto 
no ano com vacinas, vermífugos e ou-
tros medicamentos, sem especificar 
produtos, dosagens, consumos por 
categoria animal e preços unitários 
pagos. O mesmo ocorre com os su-
plementos (mineral e ração), para 
os quais basta digitar o valor total 
desembolsado no ano.

 
estrutura do aplicativo
O CUSTObov é constituído de vá-

rias planilhas. Por meio das planilhas 
“abertura”, “dados do rebanho”, “da-
dos dos recursos”, “dados das des-
pesas” e “dados das receitas” são 
inseridas as informações, portanto, 
são as únicas que permitem digita-
ção. As demais planilhas apresentam 
relatórios com a consolidação dos re-

sultados, apresentados na forma de 
números e gráficos. Esses últimos, 
além de expostos nas respectivas pla-
nilhas, estão reunidos, sintetizando 
os resultados, na planilha “resumo 
em gráficos”. A planilha “coeficien-
tes” oferece alguns dados referentes 
à vida útil e valor residual de instala-
ções e equipamentos, caso o usuário 
tenha dificuldades em defini-los. 

 
Suporte e outras ferramentas
O suporte sobre o uso do aplica-

tivo pode ser obtido através do Ser-
viço de Atendimento ao Cidadão da 
Embrapa.

A Embrapa Gado de Corte já de-
senvolveu e disponibilizou outras 
ferramentas que auxiliam na gestão 
das fazendas de gado de corte. A pu-
blicação “Fichas para Controle Zoo-
técnico de Bovinos de Corte” pode 

ser baixada na página da Embrapa.
Os pesquisadores também desen-

volveram os aplicativos Gerenpec e 
Controlpec, voltados para o plane-
jamento e o controle financeiro da 
atividade pecuária. Os dois produtos 
estão disponíveis para download, 
também de graça, na página institu-

cional da Embrapa Gado de Corte. 
Outro produto desenvolvido pela 

Unidade é o Embrapec, que permite 
simular uma fazenda que inclui pecu-
ária e outras atividades produtivas.

(Texto: Kadijah Suleiman – 
Embrapa Gado de Corte)

Mato Grosso do Sul pode saltar 
do 9º para o 1º lugar do ranking na-
cional de produção de peixes com a 
autorização pela União para instalar 
tanques-rede nos lagos das usinas hi-
drelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, 
no rio Paraná. Graças à articulação 
governo do Estado, por intermédio 
da Secretaria de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar ( Semagro), o 
Ministério da Agricultura licitou a 
concessão de autorização do uso de 
espaço físico em águas de domínio 
da União, num processo de rápida 
tramitação.

“O Ministério da Agricultura fez 
um trabalho relevante, de forma ágil 
e transparente, e conseguiu colocar 
Mato Grosso do Sul no destaque da 
piscicultura nacional”, comemorou 
o secretário de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, Produ-
ção e Agricultura Familiar, Jaime 
Verruck. Quando o ministro Blairo 
Maggi esteve em Campo Grande, 
no dia 3 de abril, o governador Rei-
naldo Azambuja e o secretário Jaime 
Verruck reforçaram a importância e 
urgência da outorga. O ministro pro-
meteu pressa e cumpriu. A concor-

rência foi autorizada e os envelopes 
com as propostas abertos na manhã 
desta quinta-feira (11), resultando 
vencedoras as empresas Tilabras e 
GeneSeas.

Essas empresas vão instalar 554 
hectares de tanques-rede para criar 
tilápias nos lagos das duas usinas 
entre os municípios de Aparecida 
do Taboado e Três Lagoas, com ca-
pacidade para produzir até 120 mil 
toneladas ao ano. Para tanto, vão pa-
gar outorga de R$ 2.14 milhões pelo 
direito de uso dos lagos por 20 anos. 
A GeneSeas é especialista em aqua-
cultura e líder no mercado brasileiro 
e possui frigorífico instalado em Apa-
recida do Taboado com capacidade 
para abate de 20 mil toneladas/ano. 
A Tilabrás está em fase de implanta-
ção do maior frigorífico de tilápia do 
mundo em Selvíria, com investimen-
to de R$ 150 milhões.

o ranking
O entusiasmo do governo com 

a outorga das águas do Paraná se 
justificam pela quantidade de peixe 
que será possível tirar desses tan-
ques-rede. O Paraná, atual campeão 
brasileiro de piscicultura, produziu 

93.600 toneladas no ano passado, 
segundo dados do Anuário Brasi-
leiro de Piscicultura elaborado pela 
Associação Brasileira de Piscicultu-
ra. Mato Grosso do Sul – segundo o 
mesmo Anuário – figurava na nona 
posição com 24.150 toneladas/ano de 
pescado e pode saltar para a primei-
ra posição já no próximo ano. “Esses 
projetos redefinem o patamar da pis-
cicultura no Estado”, pontuou Jaime 
Verruck.

“É um fato extremamente im-
portante”, completou o secretário. 
“Essas empresas nós trouxemos ao 
Estado atraídas pelo programa de 
incentivos fiscais. Nosso foco, ago-
ra, é o encadeamento produtivo da 
piscicultura. Vamos buscar integrar 
os produtores da região e também de 
outras regiões do Estado.” O supe-
rintendente do Ministério da Agricul-
tura no Estado, Celso Martins, disse 
que já há outros sete projetos pare-
cidos para a mesma região e a pers-

pectiva é que a piscicultura ganhe 
impulso e se torne um novo carro-
chefe da economia estadual. “Junto 
com esses projetos vem o produtor 
de ração, o frete, os entrepostos. São 
milhares de empregos diretos e in-
diretos e um aumento considerável 
na renda.”

tanque-rede
Os tanques-rede são estruturas 

instaladas no leito dos rios ou lagos, 
como é o caso da concorrência em 
questão nos lagos de Ilha Solteira e 
Jupiá. O produtor utiliza as águas do 
rio para criar os peixes, o que faci-
lita a adaptação das espécies e re-
sulta em maior produtividade. É um 
sistema muito utilizado no mundo 
todo e crescente no Brasil e que se 
constitui em uma prática ambiental 
mais vantajosa, pois impede que se 
construam enormes espelhos d’água 
para a criação de peixes, utilizando 
as já disponíveis na natureza.

Pelo aplicativo é possível calcular sem margens de erros gastos anuais com ração, por exemplo

Com tanques-rede a produtividade na piscicultura é elevada à sua máxima potência
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Funrural na pecuária de corte: acelerando 
a expulsão dos menos produtivos

Não há como negar, a decisão 
a favor da constitucionalidade da 
cobrança do Funrural (2,3% da 
renda bruta da atividade rural) 
significará a redução do lucro 
dos empreendimentos agrope-
cuários.

Segundo estimativas da Scot 
Consultoria, a partir da aplicação 
da alíquota sobre o valor bruto 
da produção da pecuária de corte 
em 2016, o montante que seria 
recolhido neste ano por meio da 
atividade seria de R$1,91 bilhão, 
em valores da época. 

A depender da lucratividade 
do sistema, a redução no lucro 
será representativa.

Neste sentido, fizemos uma 
simulação para a avaliação do 
impacto da cobrança do tributo 
no lucro da atividade pecuária 
de corte, através de um cenário 
de lucro “antes” do Funrural, e 
comparando este resultado com 
a quantia a ser recolhida após a 
decisão.

A simulação
Foram considerados diferen-

tes cenários para a produtivida-
de e lucratividade da pecuária de 
corte.

A produtividade foi expressa 
em arrobas/ha/ano e a lucrativi-
dade, através da relação entre 
lucro operacional e receita bruta.

Para a produtividade, con-
sideramos cenários de 2,5 até 
30,0 arrobas por hectare ao ano, 
com intervalos de 2,5 @/ha/ano. 
Quanto à lucratividade, o inter-
valo foi de 5,0% até 35,0%, com 
intervalos de cinco pontos per-
centuais.

Ressaltamos que os interva-
los considerados abrangem um 
grande leque de possibilidades 
de resultados para a atividade, 
mas outros cenários existem, 
como, por exemplo, lucrativida-
des abaixo de 5,0% ou até mesmo 
negativas.

Resultados
Na tabela 1 apre-

sentamos os resulta-
dos da simulação para 
o lucro operacional 
antes da aplicação do 
Funrural e o cálculo do 
Funrural devido.

Para esta simula-
ção, foi considerado o 
preço bruto da arroba 
em São Paulo, vigente 
no momento da análise 
(R$142,27).

No universo con-
s iderado na s imu-
lação ,  o  lucro  da 
pecuária de corte va-
riou de R$17,78 até 
R$1.493,86 por hecta-
re ao ano.

Já o valor do Funrural variou de 
R$8,18 até R$98,17 por hectare/ano.

O impacto do Funrural sobre o 
lucro será, em última análise, defi-
nido pela lucratividade do sistema 
produtivo. Assim, os resultados da 
participação dos valores do tributo 
no lucro estão dispostos na figura 1.

A partir deste gráfico, ao conside-
rarmos, de maneira empírica, um in-
tervalo de 10,0% a 20,0% como uma 
lucratividade “usual” da pecuária, 
conclui-se que o Funrural subtrairá, 
nestes casos, de 11,5% a 23,0% do 
lucro anual da pecuária.

No cenário da menor lucrati-
vidade considerada (5,0%), o im-
pacto do Funrural será de quase 
metade do lucro do pecuarista 
(46,0%). Já no cenário da melhor 
lucratividade considerada (35,0%), 
o impacto do tributo sobre o lucro 
será de 6,6%.

Considerações finais
Por fim, vale adicionar à discus-

são a relação entre produtividade 
e lucratividade. 

Apesar de não haver garantias, 
espera-se que os sistemas mais 
produtivos (maior produção de ar-

robas por hectare ao ano) atinjam 
os patamares mais altos de lucra-
tividade, em função da otimização 
dos fatores de produção, com a di-
luição dos custos fixos e variáveis 
indiretos, advindos da maior escala 
produtiva.

Assim, os sistemas menos 
produtivos (até 5,0 @/ha/ano) 
devem, mais uma vez, ser os 
mais afetados (relativamente), 
o que reforça a tendência de 
grande dificuldade deste perfil 
de produtor em se manter na 
atividade de forma competitiva 
e duradoura.
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Ponta vendedora estar me-
nos disposta a negociar nos 
atuais patamares de preços de-
sacelerou os negócios.

O ritmo de queda dacotação 
diminuiu a partir de meados de 
abril no mercado interno.As co-
tações andaram de lado ou rea-
giram ligeiramente.

A sustentação das cotações 
aconteceu em função da ponta 
vendedora estar menos disposta 
a negociar nos atuais patamares 
de preços, o que desacelerou os 
negócios.

Segundo levantamento da 
Scot Consultoria, na região 
de Campinas, em São Paulo, a 
saca de 60 quilos está cotada 
em R$28,00, para a entrega 
imediata, sem o frete, frente a 
negócios próximos de R$27,00 
por saca no começo de abril.

Ainda assim, na comparação 
com a média de março, o preço 
do milho caiu. Na comparação 
com abril do ano passado, a co-
tação está 42,0% menorem São 
Paulo. Veja a figura 1.

Com as quedas acumula-
das desde o começo do ano, no 
Centro-Oeste principalmente, 
as cotações estão próximas dos 
preços mínimos, ou seja, que co-
brem os custos de produção da 
atividade.Em Mato Grosso, na 
região de Sapezal e Lucas do 
Rio Verde, no mercado físico, a 
referência está entre R$16,50 e 
R$17,00 por saca de 60 quilos.

A cotação considerada pela 
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) para executar 
as operações ligadas à política 
de garantia de preços mínimo-
sé de R$19,21 por saca de 60 
quilos nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste (exceto Mato 
Grosso).

Em Mato Grosso e Rondônia 
o preço mínimo é de R$16,50 
por saca, bem próximo do valor 
de referência em algumas áre-
as de Mato Grosso. Já na região 
Norte(exceto Rondônia), no oes-
te da Bahia, no sul do Maranhão 
e no sul do Piauí o preço míni-
mo é de R$21,60 por saca. Nas 
demais áreas do Nordeste esse 
valor é de R$ 24,99 por saca.

expectativas
A menor intenção de nego-

ciardos vendedores nos preços 
vigentes,e o anúncio de que 
governo federal ajudará na co-
mercialização através de leilões 
e compras para estoques regula-
dores, poderão diminuir a pres-
são de baixa em curto prazo, até 
que a colheita da segunda safra 
ganhe ritmo.

De qualquer maneira há a 
segunda safra para chegar ao 
mercado, o que poderá pres-
sionar os preços para baixo até 
setembro. O mercado depende-
rá também de quanto volume 
será escoado através da ajuda 
do governo. Considerando os 
estoques em 19,32 milhões de 
toneladas, estimados em abril 
pela Conab para a temporada 
2016/2017, serão necessárias 
a intervenção na comercializa-
ção de dez milhões de toneladas 
para trazer os estoques à média 
histórica.

Outro ponto importante está 
relacionado ao clima favorável 
este ano e que deverá garantir 
boas produtividades na segunda 
safra. De qualquer maneira, es-
tamos no período de ocorrência 
de geadas, cujas notícias sem-
pre trazem algum reflexo para 
o mercado do milho.

No mercado futuro da B3, os 
contratos com vencimentos em 
maio/17 fecharam cotados em 
R$28,10 por saca (28/4). Para 
setembro/17, o mercado sinali-
za uma saca de R$27,09 em São 
Paulo, o menor preço para o se-
gundo semestre. Veja a figura 3.

Considerações finais
Por fim, em função do au-

mento dos estoques, da produ-
ção maior e da demanda fraca, 
principalmente para exporta-
ção, o mercado poderá apresen-
tar movimentos que merecem a 
atenção tanto do consumidor de 
milho, como do agricultor que 
ainda não negociou a produção.

Para o consumidor, deixar 
para a última hora para comprar 
não é um bom negócio, pois de-
pendendo dos fatores citados o 
mercado poderá ganhar certa 
sustentação.

Para o agricultor, atenção às 
oportunidades de venda que po-
dem aparecer em curto e médio 
prazos.
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