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SE O FENÔMENO climático "La Nina"
não atrapalhar muito, a nova safra brasi-
leira de grãos, que já está começando a
ser colhida no Centro-Sul do País, de-
verá render aos produtores uma receita
recorde em 2008, segundo estimativas
de técnicos do Ministério da Agricul-
tura. O número projetado é de RS
140,5 bilhões, 13% além do valor re-
gistrado na última colheita. O aumento
no preço das commodities e a boa pro-

rio da Agricultura são feitas com base
nas projeções de safra do IBGE e os va-
lores são deflacionados pelo IGP-DI da
FGV

Mas alguns economistas especiali-
zados em agricultura acham que os nú-
meros oficiais estão subestimados. Um
deles é André Pessoa, da Agroconsult,
uma consultoria que realiza anualmente
o chamado Rally da Safra, uma expedi-
ção de aproximadamente 70 agrônomos

dutividade poderão resultar, neste ano
agrícola, numa colheita de 139,3 mi-
lhões de toneladas, segundo a Conab,
ou de 135,7 milhões pelos dados do
IBGE. Pelos cálculos da Conab, a safra
será 5,8% acima do volume colhido em
2 0 0 6 / 0 7 ( 1 3 1 , 7 milhões). Já pelo
IBGE, a produção aumenta 2, l % sobre a
de 2007 (l33,2 milhões).

Se esses cálculos de produção e
renda se confirmarem, os produtores
terão o melhor rendimento da história.
O melhor resultado antes veio em
2003, quando a receita obtida foi de R$
133,4 bilhões. As previsões do Ministé-

e consultores que vai a campo percor-
rendo 20 mil quilômetros neste período
crítico para as lavouras. Eles levantam in-
formações ir? loco sobre as condições de
plantio e desenvolvimento, ocorrência
de pragas e doenças. A expedição tem
três equipes técnicas que visitam os
principais pólos produtivos em nove es-
tados que cobrem 92% da área plantada
de soja e 74% da área de milho no País.

Em algumas regiões, como no Mato
Grosso, a colheita da soja já foi iniciada.

"Em geral, estamos vendo que
houve um atraso generalizado no plan-
tio, de 30 a 40 dias em relação a 2007.

Mas há regiões como o sudoeste de
Goiás onde de 20% a 30% da produção
já foi colhida", disse Pessoa a Foco num
dos intervalos do rally. A razão do atraso
foi a falta de chuvas na época certa para
o plantio, geralmente fim de setembro e
começo de outubro. "Apesar disso, as
condições das lavouras estão muito boas
pelo que vimos até agora", afirmou. Em
fevereiro a consultoria projetava colheita
de 139,3 milhões de toneladas,5,4%
maior que a última. Urna expansão
garantida, segundo a Agroconsult, "pela
normalização das chuvas em janeiro em
todo País e o controle da ferrugem
asiática no Centro-Oeste.

Mesmo que tudo sinalize um bom
ano, os produtores provavelmente não
podem soltar rojão e comemorar uma

margem de lucro sem igual. O grande
problema, segundo Alexandre Men-
donça de Barros, da MB Agro, foi a dis-
parada nos custos de produção, que afe-
tou as margens significativamente.

Mesmo assim, pelos dados oficiais,
a renda agrícola obtida com a soja será
o grande destaque desta safra, com
projeções de receita de RS 37,7 bi-
lhões, 20,4% a mais que na última co-
lheita. Nas últimas dez safras a soja foi
a lavoura que produziu o maior valor.
O País deverá produzir, segundo a Co-
nab, 58,2 milhões de toneladas do
grão, 0,4% menos que em 2006/07. A
Tetras Corretora, contudo, acredita que
a produção brasileira de soja não será
inferior a 61 milhões de toneladas e o
Departamento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos (USDA) prevê 62 milhões
de toneladas.

Entre os melhores rendimentos, o
milho fica em segundo lugar, com pre-
visão de receita de R$ 2,4 bilhões em
2008, 34% a mais. Cana-de-açúcar deve
perder receita, devido aos fracos preços
pagos pelo etanol, ficando em terceiro.
O total estimado é de RS 17,7 bilhões,
12,5%rnenorqueem2007. [M.S.)
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