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O crescimento da produção agrícola, consequencia do bom momento dos grãos, impulsionou a 
expansão da armazenagem privada no País. Assim, se depender dos investimentos das 
empresas, nesta colheita o produtor não precisará deixar a safra ao relento. A expectativa do 
mercado é de que até 2009 mais 14 milhões de toneladas serão acrescidas à capacidade de 
estoque atual de grãos no setor privado, que hoje é 117 milhões de toneladas. No entanto, se 
os dados preliminares do recadastramento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
estiverem corretos, a capacidade atual já deve superar a safra, somando 140 milhões de 
toneladas - para uma colheita de 136,3 milhões de toneladas.  
 
O recadastramento, em andamento, aponta para um número entre 20% e 30% maior, 
segundo Milton Liberdoni, superintendente de Armazenagem e Movimentação de Estoques da 
companhia. "Já recadastramos os armazéns credenciados em seis estados. Somente em Santa 
Catarina, encontramos uma capacidade instalada 25% maior que a oficial até então", relata. O 
diretor da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), Sérgio Mendes, pondera, 
no entanto, que há regiões bem servidas de armazéns e outras onde há grande déficit.  
 
Pelas estimativas do diretor-adjunto da Câmara de Máquinas e Implementos Agrícolas da 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Amílcar Rostro 
Júnior, neste ano o setor privado aumentará os investimentos entre 30% e 40%. Deste total, 8 
milhões de toneladas devem ser concluídos ainda em 2008.  
 
Empresa de soja  
Tradings de grãos, sobretudo de soja, são um dos segmentos que estão investindo fortemente 
em estocagem. Na atual safra, cuja colheita iniciou em janeiro, a franco-brasileira Agrenco já 
está com uma capacidade de originação de grãos 38% maior que a instalada na safra anterior, 
segundo Luiz Gustavo Pereira da Silva, diretor de Originação e Logística da companhia.  
 
Foram investidos US$ 20 milhões no Brasil para ampliar de 4,7 milhões de toneladas para 5,7 
milhões de toneladas. O aumento de 1 milhão se distribuiu pelo Rio Grande do Sul, onde a 
companhia dobrou a capacidade instalada para 1 milhão de toneladas e na Bahia, onde a 
empresa ainda não tinha armazéns e, nesta safra está preparada para receber cerca de 500 
mil toneladas. Também foi duplicada a capacidade na Argentina e no Paraguai para 1,5 milhão 
de toneladas, países onde a Agrenco tinha até a safra passada entre 700 mil e 800 mil de 
capacidade instalada de armazéns. "Até 2010, queremos dobrar a capacidade na Bahia, onde 
estudamos a instalação de uma processadora e a construção de um terminal portuário", 
justifica Luiz Gustavo Pereira da Silva, diretor Originação e Logística da Agrenco. 
 
A Caramuru Alimentos também está recebendo grãos com capacidade de armazenagem 15% 
maior nesta safra. Foram aplicados R$ 15 milhões no aumento de 1,9 milhão para 2,2 milhões 
de toneladas em Mato Grosso e em Goiás. "Ano após ano o País não tem dado foco na 
exportação de industrializados. Por isso, estamos trabalhando para organizar a logística de 
exportação de grãos", explica Cesar Borges de Souza, vice-presidente da Caramuru, empresa 
que atua fortemente verticalizada no processamento de soja e milho. O aumento da 
armazenagem da Caramuru ocorreu com uma unidade nova em Canarana (MT), com 60 mil 
toneladas de capacidade, e na ampliação dos armazéns já existentes em Água Boa (MT), em 
mais 40 mil toneladas, e Pederneiras (SP), com 30 mil toneladas a mais. Cerca de três quartos 
da soja comprada pela Caramuru são do estado de Goiás. "Esses municípios estão dentro do 
nosso sistema de transporte via hidrovia que, este ano deve movimentar 900 mil toneladas, 
ante os 600 mil toneladas da safra passada", diz Borges.  
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