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A perda da receita na venda de grãos, em especial milho e trigo, deve limitar a expansão da 
próxima safra brasileira, mas os bons preços da soja irão alterar o mix da produção e garantir 
a manutenção ou ainda algum acréscimo do volume total. 
 
De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes (Abrasem) metade da 
oferta de sementes de soja para a safra 2010/2011 foi vendida, enquanto no mesmo período 
do ano passado apenas 35% haviam sido comercializados. 
 
O primeiro relatório da Safras & Mercado para a próxima safra aponta um crescimento de 4% 
na área de oleaginosas e um aumento firme na produção, com volume de 66,1 milhões de 
toneladas, superando em 12% os 59,3 milhões de toneladas da última temporada. "A soja 
deve imperar, tomando área das demais culturas de verão, inclusive a do algodão", afirma o 
relatório. Os cereais, no entanto, teriam novo ano de recuo na área, com retração de 5%, 
segundo o levantamento, incluindo quedas expressivas no milho, no trigo e no feijão. 
 
A safra de trigo 2009, que nem terminou de ser colhida, também começa a gerar reflexos 
sobre a safra do próximo ano. O excesso dos estoques mundiais do cereal mantém o preço do 
produto em patamares baixos. No Brasil os problemas climáticos se agravam e os produtores 
dessa cultura poderão ter nova queda da rentabilidade. Segundo Elcio Bento, analista da 
Safras, o trigo que está sendo colhido depois do início da atual temporada de chuvas está com 
excesso de umidade, o que pode comprometer o uso do cereal para os moinhos. "Olhando pra 
previsões de clima, certamente será uma safra de baixa qualidade e bem inferior aos números 
estimados preliminarmente", avaliou Bento. Ele destacou ainda que o produtor que tiver 
prejuízo certamente irá bem mais devagar no próximo ano. 
 
Para piorar a situação do triticultor, a cultura que costuma ser alternativa à produção de trigo 
é o milho, que também está com preços baixos. 
 
Sem conseguir sustentação para as cotações do grão e com boa parte da safra colhida ainda 
nos armazéns, os produtores de milho são os mais pessimistas em relação a um novo plantio. 
De acordo com levantamento feito pela Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), 
no Paraná, maior produtor nacional de milho, as primeiras intenções de plantio demonstram a 
possibilidade da área plantada com milho recuar 20%. "O plantio poderá ser o menor das 
últimas décadas, atingindo aproximadamente 1 milhão de hectares apenas", avalia Edson 
Alves Novaes, gerente de estudos técnicos e econômicos. A possibilidade de uma forte 
retração da safra de milho já surtiu efeito sobre os contratos mais longos. O vencimento de 
maio de 2010, por exemplo, está oscilando acima de R$ 22 por saca. Segundo estudos da 
Faeg, os negócios na BM&F/Bovespa para 2010 estão bem acima da paridade nos portos. 
 
A salvação da lavoura 
 
Impulsionada pela soja, a previsão total para a safra 2009/2010 no Brasil ainda é altista, para 
a maior parte dos analistas. Mesmo com uma retração de área prevista em 1%, para 46,1 
milhões de hectares, a produção deve alcançar 139,7 milhões de toneladas, 6% superior aos 
132,4 milhões da revisada safra de 2009, de acordo com estimativa da Safras.  
 
A agilização no acesso ao crédito também começa a influenciar a temporada de aquisição de 
insumos a previsão da Associação Nacional Para Difusão de Adubos (Anda) é de que as vendas 
totais de 2009 terminem em equilíbrio com as do ano passado. O Banco do Brasil informou que 
do início de julho ao final de agosto aplicou R$ 6,4 bilhões em operações de crédito rural, um 
aumento de 143%.  
 
Na última sexta-feira o governo anunciou nova ajuda para o escoamento da produção, o que 
irá ajudar os produtores a se rentabilizarem. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
irá dispor, neste mês, de R$ 366,4 milhões para serem aplicados na compra de produtos por 
meio de Contratos de Opção e Aquisições do Governo Federal (AGF). São R$ 281 milhões para 



Contratos de Opção de 926 mil toneladas de milho e R$ 31 milhões para a compra de 51,6 mil 
toneladas de arroz. O restante, R$ 85,4 milhões, vai para AGF de trigo, feijão, milho, sorgo e 
sisal. No total, serão adquiridas 162 mil toneladas de produtos. 
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