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Pressionado pela escassez mundial de alimentos e insumos agrícolas o governo brasileiro já 
sinaliza que irá redirecionar os investimentos para o aumento da produção de grãos em 
detrimento da política de biocombustíveis.  
 
Ontem o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, declarou que está trabalhando no 
estímulo à produção de alimentos e adiantou que há quatro produtos considerados mais 
sensíveis, que terão tratamento mais específico: feijão, arroz, trigo e milho. 
 
Segundo Stephanes, o Brasil tem potencial para elevar sua produção agrícola para 6% ao ano 
e o governo colocará crédito à disposição dos produtores para que a produção cresça nesses 
níveis . 
 
Em contrapartida, o ministro da agricultura pediu cautela aos produtores independentes de 
cana-de-açúcar e aos usineiros, no que se refere ao aumento da produção de cana no País. "As 
perspectivas são positivas, mas o mercado não é tão elástico como se imagina", disse. 
 
A preocupação com o desequilíbrio entre oferta e demanda de alimentos é agravada pelo pela 
alta no preço dos agrotóxicos, fertilizantes e suplementos minerias que, na avaliação de 
Stephanes, poderá ser um limitador para o aumento da produção de alimentos na próxima 
safra. Em razão disso, o Ministério da Agricultura (Mapa) está elaborando uma proposta a ser 
encaminhada à Câmara de Comércio Exterior (Camex) para a inclusão de dois tipos de 
matéria-prima usados na produção de fertilizantes na lista de exceção da Tarifa Externa 
Comum (TEC). São eles: ácido fosfórico e fosfato de cálcio, que são taxados, respectivamente, 
em 4% e 10% nas compras feitas de países de fora do Mercosul. 
 
A informação é do diretor de assuntos comerciais da Secretaria de Relações Internacionais do 
Agronegócio, Benedito Rosa do Espírito Santo. Segundo ele, a inclusão ameniza o quadro de 
escassez interna de fertilizantes. 
 
Alimentos x etanol 
 
A certificação do etanol, medida que poderia facilitar a aceitação mundial da capacidade do 
Brasil em expandir as lavouras de cana e grãos, ainda está passando por ajustes. Um dos 
principais fatores é justamente a nova agenda que se formou a partir da crise mundial de 
alimentos. 
 
De acordo com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o projeto de certificação já foi 
finalizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro), mas permenece o debate entre produtores e indústria.  
 
"O setor privado não aprovou porque entende que os aspectos econômicos não foram 
contemplados no projeto", afirmou Rodrigues. 
 
Marcio Nappo, consultor para assuntos ambientais da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar 
(Unica), entidade que representa o setor privado, explica que hoje há um número considerável 
de iniciativas e ficaria muito difícil para o produto conseguir se certificar em todos esses 
mercado. "O custodisso é inviável, inviabiliza a própria exportação", disse.  
 
Nappo também acredita ser necessário oferecer um preço diferenciado ao produtor que atenda 
às regras de sustentabilidade. "Ele terá um custo adicional e por isso precisa ter um ganho 
como o acesso à grandes mercados que diluiria esse custo tendo um volume maior para 
exportação". 
 
Em um dia pautado por demostranções internacionais de apoio ao etanol brasileiro, produtores 
pediram ao governo que inclua a cultura na Política Geral de Preços Mínimos (PGPM). Eles 
alegam que o pagamento que recebem de R$ 35 por tonelada, em média, não cobre o custo 



de produção, da ordem de R$ 50 por tonelada. "Hoje o setor está a deriva, não é assistido 
nem pelo governo nem pelo setor privado. Tem que haver uma regulamentação, não podme 
continuar construindo usina sem mercado", afirmou Edison Ustulin, presidente da Comissão 
Nacional de Cana-de-Açúcar da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Esses 
produtores independentes representam 25% da cana esmagada no País, o que equivale a 455 
mil barris por dia. Além da garantia do preço mínimo eles pleiteiam a unificação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), que em alguns estados chega 
a 30%. 
 
Sobre uma possível competição entre o setor graneleiro e sucroalcooleiro na demanda de 
recursos para expansão Ustulin avalia que haverá um equilíbrio. "Um não vai tomar lugar do 
outro, exixtem muitas áreas a serem exploradas". "Se o governo sinalizar para o produtor de 
grãos com políticas públicas, seguro rural e garantir uma política de preço mínimo atrativa o 
setor responde rapidamente", destacou. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B3. 
 


