
Renda agrícola deve crescer 16% em 2008  
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A renda gerada pelos 20 principais produtos agrícolas cultivados no país deve crescer 16% em 
2008, segundo estimativa divulgada ontem pelo Grupo de Acompanhamento Conjuntural de 
IBGE, Ipea e Ministério da Agricultura. Ao mesmo tempo, essa receita concentrará a riqueza do 
campo nos produtores de soja, milho e cana.   
 
A receita agrícola recorde de R$ 160,6 bilhões esperada para este ano deve superar em 9,3% 
o melhor resultado da série histórica, registrado em 2003, de R$ 147 bilhões. Os dados da 
projeção indicam um aumento da concentração da renda na produção de soja, milho e cana, 
que passaria de 53,9% para 55%.   
 
Principal commodity agrícola do país, a soja concentra 27% da renda rural e deve fechar o ano 
com um faturamento de R$ 43,5 bilhões, resultado 30,6% superior aos R$ 33,3 bilhões 
consolidados no ano passado. Em nota, o coordenador-geral de Planejamento Estratégico do 
Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, atribuiu a expansão à combinação de melhores 
preços e maiores quantidades do grão, estimada em 60,05 milhões de toneladas no ano-safra 
2007/08. Em 2003, a soja concentrou 30,5% da renda agrícola, gerando R$ 45 bilhões aos 
produtores.   
 
A pesquisa estima que as lavouras de milho devem ser responsáveis por R$ 25,5 bilhões da 
renda dos 20 produtos. O segmento deve ter um salto recorde de 30,2% em relação a 2007. A 
produção doméstica recorde e o aumento dos preços internacionais do grão, que passaram a 
balizar o milho nacional, explicariam a excepcional performance.   
 
Mesmo com uma retração de 11%, a renda gerada pela cana-de-açúcar deve bater em R$ 
19,3 bilhões e manter-se próxima do melhor resultado histórico, registrado no ano passado, de 
R$ 21,6 bilhões.   
 
Na análise dos dados, dois produtos surpreendem pela estimativa de um salto espetacular. A 
pesquisa indica uma forte recuperação da renda do café, cuja receita deve registrar expansão 
superior a 48%, passando de R$ 10,3 bilhões para R$ 12,4 bilhões. O resultado ficará, porém, 
abaixo da performance de 1999 e 2000. Vilão da recente inflação de alimentos, o feijão 
também terá um forte avanço, segundo os especialistas. Está projetada uma elevação de 82% 
na renda do segmento, o que deve empurrar a receita de R$ 4,8 bilhões para R$ 8,7 bilhões, 
um recorde histórico para a atividade. Os produtores de laranja também devem ter renda 11% 
superior a 2007, chegando a R$ 9,6 bilhões. No lado das perdas, estão o algodão, cuja receita 
deve cair 7,7%, para R$ 4,1 bilhões, e a uva (45%, para R$ 1,2 bilhão).   
 

 
 

 
Leia mais: 
 



Soja, milho e trigo caem em Chicago  
Fernando Lopes 
 
"Salva" na terça-feira pelas notícias climáticas desfavoráveis às lavouras americanas, a soja foi 
tragada pelo pessimismo em relação ao comportamento da economia mundial e registrou forte 
queda ontem na bolsa de Chicago. O mesmo pessimismo voltou a contaminar o mercado de 
milho na bolsa, enquanto as cotações do trigo foram pressionadas sobretudo pela expectativa 
de crescimento da oferta mundial.   
 
Os contratos da soja em grão com vencimento em novembro, que hoje ocupam a segunda 
posição de entrega em Chicago (normalmente a de maior liquidez), fecharam a US$ 11,78 por 
bushel, em baixa de 23 centavos de dólar (1,92%). Os ganhos obtidos da semana passada 
para cá evaporaram, e os papéis passaram a acumular quedas de 11,03% em setembro e de 
2,99% neste ano. Nos últimos 12 meses, ainda há alta de 28,32%, segundo o Valor Data.   
 
Renato Sayeg, da Tetras Corretora, afirma que o nervosismo continua no mercado 
internacional e acredita que, nesse contexto, a volatilidade continuará forte. Mas ele nota que, 
sobretudo por causa da entressafra, os preços do grão em celeiros brasileiros importantes, 
como o Mato Grosso, estão firmes e cada dia mais descolados das curvas de Chicago.   
 
Na bolsa americana, o milho para dezembro (segunda posição) encerrou a sessão de ontem a 
US$ 5,3675 por bushel, em queda de 7,75 cents, enquanto o trigo também para dezembro 
perdeu 4,75 cents e fechou a US$ 7,2575.   
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Preços iniciam setembro em baixa no campo em SP  
 
Pressionados no mercado internacional, os grãos iniciaram setembro em queda também no 
campo de São Paulo e tiveram influência relevante para a variação negativa de 4,4% do índice 
de preços recebidos (IqPR) pelos produtores agropecuários do Estado na primeira 
quadrissemana do mês. O indicador é pesquisado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), 
vinculado à Secretaria de Agricultura paulista.   
 
Das três principais commodities agrícolas negociadas no exterior, o trigo foi a que registrou a 
maior baixa estadual no período em questão. Seus produtores receberam 32,31% a menos, 
ante as quedas de 11,05% e 9,66% constatadas por quem vende milho e soja, 
respectivamente. Analistas ressalvam que o mercado para a soja em grão segue firme em 
outras praças do país (ver matéria acima).   
 
Entre os 14 produtos vegetais pesquisados pelo IEA, as retrações de trigo, milho e soja só 
perdem para as dos voláteis tomate para mesa (58,88%) e batata (34,74%). Mas também 
houve baixas para banana nanica (9,97%), feijão (6,89%), laranja para mesa (2,75%), 
amendoim (1,56%), algodão (1,39%) e café (0,36%). Subiram apenas o arroz (2,74%) e a 
cana (0,18%). Na média, a desvalorização dos vegetais foi de 5,7% na primeira 
quadrissemana do mês.   
 
No grupo de produtos de origem animal - que, em média, recuou 1,2% no intervalo -, caíram 
a carne suína (7,66%), o leite B (5,32%), os ovos (4,68%), o leite C (3,37%) e a carne bovina 
(0,56%), conforme o levantamento do IEA. A carne de frango foi na contramão e teve alta de 
2,51%.   
 



 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B11. 


