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Ag ro n e g ó c i o s

Dívidas agrícolas Linha beneficiará
produtores de Norte e Nordeste

CMN aprova
R$ 2 bi para
renegoc iações
Edna Simão, Tarso Veloso e
Murilo Rodrigues Alves
De Brasília

O Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) criou ontem uma li-
nha de crédito especial para rene-
gociação de dívidas dos produto-
res rurais do Norte e Nordeste
com dificuldades de honrar seus
compromissos. A linha terá uma
disponibilidade total de até R$ 2
bilhões dos fundos constitucio-
nais de financiamento do Nor-
deste (FNE) e do Norte (FNO).

A medida beneficiará os agri-
cultores que não haviam partici-
pado de renegociações anterio-
res e que sofreram com a forte
estiagem registrada no início do
ano na região Nordeste e com
enchentes no Norte do país.

De acordo com o secretário-
adjunto de Política Agrícola do
Ministério da Fazenda, João Ra-
belo, poderão ser renegociadas
apenas dívidas de investimento
e custeio contratadas até 30 de
dezembro de 2006. O valor má-
ximo das dívidas é de R$ 100
mil, desde que elas estejam em
situação de inadimplência em
30 de junho de 2012.

“O objetivo é trazer de volta à
adimplência e ao crédito a popu-
lação agrícola que foi prejudica-
da com as intempéries climáticas
e aumentar a produção nesses lo-
cais. Por terem perdido a produ-

ção os produtores estão sofrendo
com a falta de crédito”, explicou
o secretário João Rabelo.

A medida permite que cada to-
mador poderá obtenha um cré-
dito de até R$ 200 mil. O prazo de
amortização é de até dez anos e a
contratação pode ser feita até 31
de dezembro de 2013. Os encar-
gos financeiros variam de acordo
com o tipo de produtor rural.

Os agricultores familiares en-
quadrados no Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf), paga-
rão juros que variam de 0,5% a 2%
ao ano. Produtores menores e co-
operativas terão taxas efetivas de
5% ao ano, pequenos produtores
de 6,75% ao ano, médios produ-
tores de 7,25% ao ano e grandes
produtores de 8,5% ao ano.

Os bons pagadores de cidades
da região do semiárido nordes-
tino terão bônus de adimplência
de 25% sobre os encargos finan-
ceiros e de 15% sobre o valor
principal de cada parcela das
operações de até R$ 35 mil.

Já os mutuários dos demais
municípios da área de atuação
do FNE e FNO terão um bônus
de 15% sobre os juros e de 10%
sobre o principal de cada parce-
la paga. Quando a operação for
de até R$ 35 mil, o pagamento
mínimo é de 2% do valor a ser re-
negociado. Nos demais casos, a
amortização mínima é de 5%.

Pesca ganha plano oficial e linha do BNDES
Tarso Veloso, Bruno Peres, Yvna
Sousa e Alessandra Saraiva
De Brasília e do Rio

Na mesma cerimônia em que a
presidente Dilma Rousseff lançou o
Plano Safra da Pesca e Aquicultura,
realizada ontem em Brasília, o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) anun-
ciou outro aguardado incentivo à
produção nacional de pescados em
cativeiro: a criação de uma linha de
R$ 500 milhões, válida até 2017, pa-
ra tentar fomentar o segmento.

O Plano Safra da Pesca e Aqui-

cultura pretende gerar investi-
mentos de R$ 4,1 bilhões até 2014.
O objetivo do programa é dobrar a
produção de pescado no Brasil pa-
ra 2 milhões de toneladas por ano
(contra 1,2 milhão de toneladas
em 2010) e reduzir a importação,
que há dois anos chegou a 34,2%
do que foi consumido no Brasil.

“Vamos tornar nossa indústria
da pesca muito mais competitiva
e, também, aumentar a renda das
famílias de pescadores, porque
muitas delas ainda vivem na po-
b r e z a”, disse a presidente Dilma
Rousseff no lançamento do plano.

Anunciada ontem pelo BNDES,
a linha de financiamento à aqui-
cultura poderá ser acessada por
empresas produtoras e processa-
doras de pescados e produtoras
de ração. Os interessados podem
captar recursos do programa via
BNDES Finem, nas modalidades
de apoio direta, indireta não au-
tomática e mista; e por meio do
BNDES Automático, na forma de
apoio indireta automática.

A linha do banco estatal englo-
bará dois subprogramas, o Proa-
quicultura-Produção e o Proa-
quicultura-Giro. O primeiro dis-

ponibilizará recursos para obras
civis, montagens, instalações,
aquisição de móveis e utensílios
e de máquinas e equipamentos,
entre outros. O valor mínimo pa-
ra este subprograma será de R$ 3
milhões, com prazo de financia-
mento de até 144 meses e carên-
cia de um a 36 meses. No Proa-
quicultura-Giro, o capital de giro
das empresas aquícolas é apoia-
do de forma isolada. O valor má-
ximo para este programa até 50%
da receita operacional bruta
anual, observado o limite de R$
40 milhões a cada 12 meses
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Ucrânia agita mercado global de trigo
C e re a i s
Assis Moreira
De Genebra

A Ucrânia confirmou na segun-
da-feira que vai suspender suas ex-
portações de trigo a partir de 15
de novembro, o que ampliou a
pressão “a l t i s t a” sobre as cotações
internacionais do cereal, mas a
FAO, agência da ONU para agricul-
tura e alimentação, minimizou o
impacto real dessa restrição sobre
os preços globais dos alimentos.

Para justificar a proibição, as
autoridades ucranianas argu-
mentaram que a colheita foi du-
ramente afetada por uma estia-
gem pelo terceiro ano seguido e
que não havia outra saída para
evitar uma explosão nos preços
domésticos de pães e massas e
problemas sociais no país.

A Ucrânia é um dos dez maio-

res exportadores de trigo do
mundo. Sua capacidade de expor-
tação, estimada em 4 milhões de
toneladas por ano, foi revisada
para 5,3 milhões de toneladas
nesta safra 2012/13, o que reduzi-
ria o abastecimento interno. Des-
de meados do mês passado, tra-
dings se anteciparam à suspensão
e o ritmo de embarques dobrou.

O Egito, maior importador glo-
bal de trigo, foi o primeiro país a
reagir à proibição, considerando
que a credibilidade ucraniana no
mercado internacional de grãos fi-
cará afetada. A Ucrânia garante que
vai respeitar os contratos de entre-
ga já assinados. Já o comissário eu-
ropeu de Agricultura, Dacian Cio-
los, conclamou o país a voltar atrás
e evitar medidas que elevem os pre-
ços internacionais e causem mais
turbulências nos fluxos comerciais.

Para a União Europeia, a proi-
bição vai “acrescentar tensão des-

necessária nos mercados agríco-
las internacionais, e os que mais
vão sofrer são os mais pobres do
m u n d o”. A FAO sustenta que a
Ucrânia dá uma “mensagem erra-
d a” ao mundo com a proibição,
mas avalia que a ação não fará
grande diferença para o abasteci-
mento global da commodity.

Por um lado, porque Ucrânia
não é um exportador tão impor-
tante assim; e de outro, porque já
era de conhecimento no merca-
do que o país não teria muito a
exportar depois da estiagem, co-
mo observou a analista de preços
da FAO, Concepcion Calpe.

O braço da ONU está revisando
suas projeções sobre a produção
de trigo e constatou que a produ-
ção de fato não é suficiente para
atender ao consumo, mas que os
estoques são confortáveis o sufi-
ciente para evitar impactos signifi-
cativos nos mercados — ainda que

esses estoques tendam a ficar em
níveis ligeiramente inferiores.

O maior problema, diz Concep-
cion, é que os mercados reagem no
curto prazo e a volatilidade de pre-
ços cresce. A oferta de trigo atual-
mente é reduzida por causa da fraca
colheita na Rússia, das perspectivas
ruins para as próximas produções
na Austrália e pela “t r a n s f e r ê n c i a”da
demanda de milho para trigo nos
por causa da pior seca nos Estados
Unidos em mais de 50 anos.

O aperto nos estoques de trigo
foi confirmado pelo Departamen-
to de Agricultura dos EUA (USDA),
que aponta quedas na produção
na Rússia (1 milhão de toneladas),
na Austrália (3 milhões) e na
União Europeia (800 mil). Na se-
gunda-feira, na bolsa de Chicago,
houve alta moderada das cotações
por conta da Ucrânia, mas realiza-
ções de lucro influenciaram a que-
da registrada ontem (ver gráfico)

C o n t exto

Em levantamento divulgado ontem, o
Conselho Internacional de Grãos (IGC),
revisou sua estimativa para a produção
mundial de trigo para 655 milhões de
toneladas nesta safra 2012/13, 2 milhões

a menos que o previsto em setembro e
volume 5,6% inferior ao de 2011/12. O
comércio do cereal na atual temporada
foi mantido em 132 milhões de toneladas,
13 milhões a menos que no ciclo anterior.

Apesar de açúcar e álcool,
lucro da Bunge sobe 112%
Balanço
Fernanda Pressinott
De São Paulo

Apesar do resultado operacio-
nal negativo do segmento de açú-
car e bioenergia, a americana
Bunge conseguiu no terceiro tri-
mestre do atual ano fiscal superar
o desempenho de igual período
do ano anterior. A múlti divulgou
lucro líquido atribuído aos acio-
nistas de US$ 297 milhões nos três
meses encerrados em 30 de se-
tembro, aumento de 112%. Nos
nove meses do ano fiscal, no en-
tanto, o resultado líquido alcan-
çou US$ 663 milhões, 3,6% abaixo
dos US$ 688 milhões de igual in-
tervalo do exercício anterior.

O prejuízo operacional de açú-
car e bioenergia no trimestre foi de
US$ 47 milhões, ante o resultado
também negativo de US$ 43 mi-
lhões de um ano atrás. No acumu-

lado dos nove meses, o prejuízo é
de US$ 108 milhões nesse segmen-
to, ante o desempenho igualmente
negativo de US$ 23 milhões do
mesmo período do exercício pas-
sado. “O desempenho de todos os
segmentos foi significativamente
mais forte. Entretanto, a divisão de
açúcar e bioenergia ficou abaixo
do potencial”, afirmou o presiden-
te da Bunge, Alberto Weisser.

A boa notícia veio do segmento
“a g r o n e g ó c i o”, onde está a opera-
ção de trading da múlti. O resulta-
do operacional dessa área no tri-
mestre cresceu 172%, para US$ 406
milhões, e nos nove meses do ano,
atingiu US$ 989 milhões, 40% aci-
ma dos US$ 706 milhões do mes-
mo intervalo do ano anterior.

O Ebit da companhia no trimes-
tre foi de US$ 441 milhões, cresci-
mento de US$ 250 milhões ante
um ano atrás. Nos nove meses do
exercício, o Ebitda atingiu US$ 982
milhões, 11,4% de aumento.
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”Somente o segmento de açúcar e bioenergia ficou abaixo do esperado”, afirmou o CEO da Bunge, Alberto Weisser

ANTONIO CRUZ/ABR

“Vamos tornar nossa indústria da pesca muito mais competitiva e, também, aumentar a renda das famílias de pescadores”, disse a presidente Dilma Rousseff
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Grãos
Multigrain registra
prejuízo em 2011
A M u l t i g ra i n , trading de grãos
controlada pela japonesa Mitsui,
registrou no exercício encerrado
em dezembro de 2011 prejuízo
líquido de R$ 48,2 milhões, ante o
resultado também negativo de
R$ 53,3 milhões, em 2010. O lucro
bruto de R$ 25,8 milhões foi 78%
abaixo do registrado ano anterior.
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Fe r t i l i z a n t e s
Lucro da Potash cai
22% no 3o trimestre
A canadense Pot a s h , uma das
maiores empresas de fertilizantes
do mundo, encerrou o terceiro
trimestre de seu atual exercício
com lucro de US$ 645 milhões,
queda de quase 22% sobre os
US$ 826 milhões do mesmo
período do ano-fiscal anterior.
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