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Os dados da última estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 
2007/08 de grãos mostram que mesmo com a queda de 20% na produção da primeira safra 
do feijão, o volume total do grão deverá ser de 3,4 milhões de toneladas, 2,3% superior ao do 
ano passado em virtude da recuperação dos preços nos últimos meses. A instituição aponta os 
problemas climáticos entre agosto e setembro e os preços baixos no período como os 
principais fatores para a redução da área plantada. O recuo foi de 4,2%, passando de 4 
milhões de hectares em 2007 para 3,91 milhões de hectares neste ano.  
 
No total, são esperados 142,4 milhões de toneladas de grãos, um aumento de 8,1% ou 10,6 
milhões de toneladas em relação à safra anterior. A soja e o milho são os principais 
responsáveis pelo aumento da produção, responsável por 71% da produção total em razão das 
boas condições climáticas e da alta tecnologia empregada.  
 
Eledon Oliveira, gerente de levantamento de safra da Conab, explica que o feijão conseguiu 
recuperar parte das perdas na segunda safra por causa da elevação dos preços. "Na primeira 
não estavam tão baixos. Mas a estiagem e o frio acabaram atrapalhando e elevaram as 
cotações, estimulando o plantio na segunda safra", analisou. Ele acredita em uma tendência de 
queda nos próximos meses por causa da boa remuneração que a cultura está proporcionando, 
o que naturalmente causa proporciona um aumento na próxima safra.  
 
A primeira safra é considerada por analistas a mais importante porque é composta pelo tipo 
carioca e preto, os mais consumidos na região sudeste, e responde por cerca de 45% da 
produção nacional. Neste ano, segundo a Conab, foram colhidos 1,26 milhão de toneladas. De 
acordo com a Safras & Mercado, em agosto, a saca (60 quilos) do tipo carioca no mercado 
atacadista era cotada a R$ 97,53.  
 
"Os problemas com o clima durante o plantio postergaram a primeira colheita até março e 
fizeram com que as cotações disparassem", analisa Rafael Poerschke, analista da Safras & 
Mercados. Ele acrescenta que a redução da área também foi motivada pela concorrência com 
as outras culturas, que proporcionavam maior rentabilidade à época.  
 
Em janeiro, segundo o analista, o preço médio da saca do tipo carioca foi de R$ 242,69. O pico 
ocorreu entre os dias 23 e 24, quando a saca chegou a ser negociada por R$ 297,50. 
"Dezembro passou praticamente sem nenhuma oferta no mercado. Com isso, os preços 
dispararam", avalia Poerschke.  
 
Mesmo com o início da segunda e terceira safras, que se misturam entre maio e junho, a 
cotação média da saca do tipo carioca está em R$ 161,62. "A forte especulação de que o 
Paraná sofreria com geadas manteve a alta", analisou. O analista é um pouco mais 
conservador e acredita que os preços não cairão muito na próxima safra. "Os preços mínimos 
ficaram abaixo dos R$ 90,00 esperados pelos produtores. Isso pode provocar uma migração 
para outras culturas e uma nova redução de área no próximo ano".  
 

 
Leia mais: 
 
Agricultura familiar produz 30% 
 
Do 142,42 milhões de toneladas da safra atual de grãos anunciados nesta ontem pela Conab, a 
agricultura familiar é responsável pela produção de 30% da soja, 40% do milho, 80% do feijão 
e cerca de 25% do arroz. Isso quer dizer que, de todos os grãos cultivados no Brasil, mais de 
um terço do total são colhidos por este grupo de trabalhadores.  
 
Para o diretor de Logística e Gestão Empresarial da estatal, Sílvio Porto, a agricultura familiar 
tem se mostrado cada vez mais estratégica, principalmente nesse momento, em que o país 
precisa produzir mais alimentos para combater a alta dos preços no mercado e a insegurança 



alimentar. "No caso da Conab, os produtos comercializados por meio do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), têm-se mostrado fundamentais para dar sustentação ao trabalhador rural 
e também para atender às comunidades pobres", explica.  
 
Nordeste  
 
A produção da safra de grãos 2007/2008 do Nordeste fechará o período com 12,6 milhões de 
toneladas, 28,9% a mais que na safra passada. O crescimento é o maior do País, de acordo 
com a Conab, o percentual é oito vezes maior que o crescimento obtido na região Sul. A área 
de plantio corresponde a 17,4% das lavouras de grãos cultivadas no Brasil. O aumento na 
produção levou a um crescimento de apenas 2% da área cultivada.  
 

 
Leia mais: 
 
Geada afetou safra de milho do Brasil 
 
A safra de milho do Brasil, país que é o terceiro maior produtor mundial do grão, crescerá 
menos do que se previa anteriormente após geadas terem danificado algumas lavouras do sul 
do país no mês passado, disse o governo.  
 
Os produtores de milho do Brasil colherão 57,5 milhões de toneladas do grão este ano, volume 
inferior a uma estimativa de junho passado, de 58,4 milhões de toneladas, disse hoje em 
comunicado a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). A produção avançará a partir 
do recorde de 51,4 milhões de toneladas alcançado no ano passado.  
 
As baixas temperaturas registradas em meados de junho no Paraná, o maior Estado produtor 
de milho do Brasil, causaram expressivos danos às lavouras da segunda safra dessa cultura, 
segundo informou a Conab. Os produtores do Estado colhem cerca de um terço de seu milho 
entre junho e julho, durante o inverno do Hemisfério Sul.  
 
A produção de soja do Brasil, que é o segundo maior produtor mundial da commodity, caiu 
para 59,84 milhões de toneladas, comparativamente à previsão feita pela estatal no mês 
passado, de 59,85 milhões de toneladas, segundo a revisão feita pela a Conab na sua décima 
previsão de safra. A produção dessa cultura, porém, deverá aumentar ligeiramente com 
relação ao recorde do ano passado, de 58,4 milhões de toneladas. A Conab deverá fazer ainda 
mais duas estimativas de safra relativas ao ano safra 2007/08.  
 
Combate à inflação  
 
O atendimento das regiões Norte e Nordeste com estoques de milho foi ressaltado pelo 
presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Wagner Rossi. "Estamos 
atendendo o norte de Minas, o Espírito Santo e o oeste de Santa Catarina por meio da venda 
em balcão, contratos de opção oferecidos e também pelo Prêmio de Risco de Opção Privada 
(Prop), que ajuda o comprador a equalizar as dificuldades com transporte".  
 
No caso do trigo, Wagner Rossi acredita que o estímulo à produção está dando resultado. "Nós 
deveremos ter expressivo crescimento na área de trigo o ano que vem.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 jul. 2008, Agronegócio, p. C8. 


