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Os produtores brasileiros estão obtendo a maior safra de grãos da história quase 140 milhões 
de toneladas mas, apesar de estarem em plena colheita, os preços atuais são os mais altos 
nos últimos quatro anos ou até da história, em reais, dependendo do cereal. Em dólar são 
cotações nunca antes vistas para o período (março), ou as mais altas em três décadas - 
conforme o produto.  
 
"Estão em alta porque no plano externo muito desses produtos estão se valorizando na esteira 
da onda especulativa ou por fatores de demanda. Com exceção do feijão", explica o 
economista Fábio Silveira, da RC Consultores. Para o diretor da Safras & Mercado, Flávio 
França Júnior, o mercado internacional é o responsável pelas cotações mais elevadas dos 
grãos, diante de um quadro fundamental de estoques apertados, aliado à especulação. O 
gerente de Agroenergia da AgraFNP, Fábio Turquino Barros, explica que o aumento da 
demanda tanto para a alimentação humana e animal, quanto a "reprogramação de áreas em 
países", por conta do uso dos grãos para a produção de combustíveis, além de safras com 
problemas climáticos (2005 até 2007) explicam os estoques mais baixos dos cereais.  
 
A economista Amarayllis Romano, da Tendências, lembra, no entanto, que apesar dos 
patamares elevados para o período, boa parte da safra foi negociada antecipadamente, a 
valores inferiores aos atuais. "Em termos de rentabilidade, a grande questão é o custo dos 
insumos e fretes, que é um preço no mercado internacional", afirma. Segundo ela, em muitos 
casos, a valorização dos insumos superou 100% em 12 meses, o que não ocorreu com os 
grãos.  
 
Feijão na liderança  
O maior patamar de preços entre os produtos colhidos atualmente é o do feijão. O grão é 
cotado a R$ 130 a saca (60 quilos) no Paraná. O mais alto da história, no período, havia sido 
em 2003, quando chegou a R$ 98,31 a saca (em valores deflacionados). Ou seja, 32,2% 
superior ao recorde anterior para março. Importante ressaltar que ao produtor, o pico da série 
histórica da consultoria foi em fevereiro deste ano, quando chegou a R$ 183 a saca. Isso 
porque a colheita da primeira safra encontra-se em 65% da produção estimada. O analista 
Rafael Poerschke, explica que o preço alto, em março, ocorre devido à diminuição da área no 
primeiro plantio - uma vez que as duas colheitas anteriores os produtores tiveram "perda 
financeira" e ao atraso da entrada da safra, por causa de problemas climáticos que retardaram 
o plantio.  
 
Preços históricos também estão sendo registrados na soja, em março: US$25 a saca (60 
quilos), na média do País. Muito superiores ao "boom" registrado em 2004 quando chegou a 
US$ 17 a saca, no mercado interno, de acordo com a Safras & Mercados. "Em dólar é recorde 
absoluto", diz França Júnior. Em reais, os valores estão próximos àquela época, com a 
diferença que o câmbio era de R$ 2,90 e atualmente está em torno de R$ 1,70. Em março 
daquele ano, a média do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade 
de São Paulo (Cepea/USP) era de R$ 50,88 a saca (deflacionada). Atualmente é de R$ 47,47. 
O diretor da Safras & Mercado lembra que aquele preço de 2004 era mais remunerador que o 
atual em função da inflação, do câmbio e, principalmente, dos custos. "São os maiores preços 
em dólar, nos grãos em geral, mas cadê a euforia do produtor?", pergunta Barros (ver matéria 
abaixo).  
 
Para o milho, os valores são os maiores em 30 anos e os estoques mundiais, os menores em 
25 anos. Apesar de a colheita já ter alcançado 31%, de acordo com a Safras & Mercado - ante 
aos 46,1% no mesmo período do ano passado -, os preços são altos para o período. A média 
do mês, de acordo com o Cepea/USP, é de R$ 27,77 a saca.  
 
"Patinho feio" entre os grãos, o arroz também registra patamares mais elevados dos últimos 
anos. Os níveis atuais, na média de março, só perdem para os registrados em 2005: R$ 23,40 
a saca (50 quilos) para R$ 25,22 (deflacionados). O analista da Safras & Mercado, Élcio Bento, 
lembra que, neste caso, há o fator interno e o externo. Apesar da produção maior - estimada 



em 12,1 milhões de toneladas - haverá redução de estoque, pois o consumo ficará em torno 
de 13 milhões de toneladas. Quando à questão externa, os preços atuais são os maiores desde 
1989. Na Tailândia - país que baliza o mercado internacional - a tonelada do produto é 
negociada a US$ 483. No ano passado, era US$ 319. Bento lembra que, assim como em 
outros grãos, houve redução dos estoque mundiais - são os menores desde 1984. Segundo 
ele, isso ocorre porque o crescimento da produção da Ásia não segue o ritmo de aumento do 
consumo. Com isso, a relação estoque e consumo, que chegou a 37,5% na temporada 
2001/02, agora atinge o patamar de 17,09%. Naquela época, de estoques mais elevados, o 
produto era negociado a US$ 177 a tonelada. 
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