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CTIA se reúne em Brasília para debater safra 2016/17 e
cenário do setor de insumos
No dia 18 de julho aconteceu a 85ª reunião da
Câmara Temática de Insumo Agropecuária, realizada em Brasília. Foram debatidos temas como o cenário macro setorial, dados conjunturais do setor e
instrumentos de financiamento para o agronegócio
brasileiro. Esta foi a primeira reunião presidida por
Eduardo Daher.
Dando início à pauta, o sócio-diretor da MacroSector Consultores, Fabio Silveira, fez uma apresentação
sobre o cenário macro setorial. “A economia brasileira só não aponta para um panorama mais grave em
função do desempenho favorável das exportações
e a retomada não irá acontecer sem uma dinâmica
firme do agronegócio”, assegurou. Segundo Silveira, em outras crises econômicas o setor externo era
sempre um ponto de estrangulamento, porém desta
vez não. “O Brasil está conseguindo atravessar uma
crise com reservas bastante elevadas e com superávit
comercial que deve beirar $ 45 bilhões de dólares.
O que ajuda muito para que haja a recuperação da
economia mais adiante.” Em relação às exportações,
Fabio Silveira afirmou que “em volume, independente de preço, já mostram algum fortalecimento”.

Moraes expôs que custeio sempre foi objeto de uma
atenção muito particular por parte do Ministério da
Agricultura e da Fazenda. “O custeio é como se fosse
sangue na veia do produtor. Não pode ser comprometido e então é feito um esforço muito grande para
assegurar de forma completamente adequada e correspondente à demanda o produtor rural a disponibilização dos recursos para o custeio”, garantiu. Em
relação aos investimentos na safra 2016/17, houve
uma redução na disponibilidade de recursos para inSeguindo, o Departamento de Crédito E Estudos vestimento de 38% para 34%. “Acredita-se que nesse
Econômicos (DCEE/SPA/MAPA), Antônio Luiz Macha- ambiente que estamos enfrentando não haverá uma
do de Moraes, trouxe a atualização sobre as pers- retomada dos investimentos agropecuários.”
pectivas/realidades do atual sistema de crédito rural
para a safra 2016/17. No que se refere a investimen- Júlio Brito, coordenador-geral de Agroquímicos e
tos na safra 2015/16, houve uma queda muito acen- Afins (CGAA/DFIA/MAPA), fez um relato das ações de
tuada. “Eu destacaria a queda em programas priori- desburocratização implementados pelo MAPA a fim
tários e é lamentável que tenha havido essa queda de otimizar a análise de registro agrotóxico. Ocorrecomo, por exemplo, o ABC com 44%, o Inovagro com ram também a apresentação dos dados conjunturais
47% e o Programa de Armazenagem com 63%. No e a atualização do GT PL 5476. A próxima reunião
total 29% de queda nos investimentos”, lamentou. está prevista para acontecer no dia 15 de agosto.
Um dado que, segundo Moraes, pode ser positivo é
o aumento na aplicação e recursos livres. “Essa foi a
intenção quando se criou os títulos do agronegócio e
também com o direcionamento da LCA.”
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