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O produtor Paulo Bertolini, de Castro (PR), fixou entre 10% e 15% da sua previsão de colheita de 
milho em dezembro. E, hoje, diz "graças a Deus" por ter sido apenas este volume. Na safra 
passada, metade tinha o preço definido antecipadamente. Mas, desta vez, ganhou quem esperou 
para vender após a colheita. Segundo levantamento exclusivo da AgraFNP, em novembro, a 
rentabilidade média esperada do grão no Paraná era de 38% e em Goiás, 21%. Hoje, a 
consultoria projeta 42% e 30% , respectivamente. Isso porque os preços atuais estão superiores 
aos da época da intenção do plantio, apesar da produção recorde (ver matéria abaixo).  
 
Para a safrinha, a estimativa da AgraFNP também é positiva: 26% no Sul e 7% no Centro-Oeste. 
Mas os valores podem ser ajustados até a "boca da safra". Os cálculos da empresa para a 
primeira safra são baseados nos custos praticados antes da colheita e os preços atuais.  
 
Em alguns casos, dependendo da ocasião da venda, a rentabilidade pode ser ainda maior que o 
estimado pela consultoria. Bertolini, por exemplo, está comercializando o grão hoje por R$ 25 a 
saca (60 quilos) - quando o custo médio estimado foi de R$ 16. Mas ele reclama que os custos da 
próxima safra serão altos - fertilizantes passaram de R$ 800 para R$ 1,7 mil a tonelada - o que 
podem comprometer a renda futura. Por isso, o produtor paranaense diz que deve comercializar a 
safra conforme a necessidade de caixa.  
 
Em Pato Branco (PR), o agricultor Eucir Brocco vendeu 30% da safra antecipadamente a R$ 20 a 
saca. Hoje, está vendendo o milho a R$ 24 a saca e, com o preço bem acima do custo (R$ 15 a 
saca), já comercializou 90% da safra. "Foi um ano atípico", diz.  
 
O sócio-diretor da Céleres, Leonardo Sologuren, diz que os grãos estão muito "caros" de forma 
geral. "Estamos passando por um processo de inflação global dos alimentos", afirma. E ressalta 
que, mesmo com a colheita, os preços não caíram como seria a tendência. Em fevereiro, por 
exemplo, o milho era vendido a R$ 23 a saca em Cascavel e hoje está R$ 25.  
 
"Quem não fez venda antecipada se deu bem", afirma o analista Fábio Turquino Barros, da 
AgraFNP. Ele lembra que, no caso do milho, é menos comum a comercialização antes do plantio 
ou fixação do preço. A estratégia tem sido muito usada, nos últimos dois anos, sobretudo para a 
safrinha - cujo percentual elevado é destinado à exportação.  
 
Barros acrescenta ainda que os preços dos insumos subiram, mas que não impactam no cálculo 
da rentabilidade atual - apenas da safra futura. Ele também diz que a rentabilidade da safrinha 
geralmente é menor porque a produtividade cai em relação à primeira safra. No entanto, ressalva 
que tudo pode mudar, uma vez que a estimativa é de uma colheita recorde para a segunda safra.  
 
Os consumidores do grão estão otimistas com a safrinha. E acreditam que, se for confirmada, o 
preço cai. "Se confirmarem esses números, fica mais fácil para o produtor de frango, pois estamos 
pagando muito caro", afirma Érico Pozzer, presidente da União Brasileira da Avicultura (UBA). 
Opinião semelhante tem o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), 
Rubens Valentini. "Em termos globais, a produção brasileira vai ser suficiente. A grande dúvida é 
a exportação. Mas, com certeza, safrinha é o fiel da balança".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7, 8 e 9 mar. 2008, Opinião, p. A3. 


