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A reforma da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) será o primeiro passo do pacote 
do governo para estimular a produção de alimentos básicos no país. O objetivo do governo é 
elevar a oferta de arroz, feijão, milho, mandioca e trigo na próxima safra, que começa em 1º 
de julho deste ano. A medida amenizaria eventuais impactos da alta dos alimentos básicos nos 
índices de inflação. Na hora de decidir qual cultura plantará, o produtor leva em conta os 
preços garantidos pelo governo em caso de excesso de oferta no mercado.   
 
A proposta da nova política, entregue ontem ao ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, 
consiste na criação de dois níveis de preços para as aquisições diretas feitas pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). De quebra, a nova política embutiria mais benefícios aos 
pequenos produtores rurais. Pelo texto, o governo pagaria um adicional em até 20% dos 
limites individuais por produtor. Um exemplo é a proposta para estimular o cultivo de feijão, 
primeiro "vilão" da recente alta de preços que tem preocupado a equipe econômica do 
governo.   
 
O plano inicial prevê a aquisição de 20% do limite para o feijão - ou 30 sacas - a R$ 80 por 
unidade. O restante seria comprado a R$ 60 por saca. A medida beneficiaria a agricultura 
familiar, que normalmente comercializa volumes menores da produção. Ao mesmo tempo, 
estimularia os médios e grandes produtores com um mix de cotações mais favorável em 
pequenos volumes e garantiria preços mais remuneradores em grandes volumes. Atualmente, 
o preço mínimo da saca de 60 quilos de feijão está fixado em R$ 47.   
 
Seria um reajuste considerável, na avaliação de fontes do governo. Algumas fontes temem 
dificuldades de comprovação das vendas à Conab, a sobreposição com o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e o baixo percentual (20%) beneficiado pela nova política de 
preços mínimos. Haveria, ainda, resistências políticas a um favorecimento da agricultura 
familiar.   
 
Os planos incluem uma política de diferenciação de preços, além do adicional de 20%, para a 
produção de arroz em Goiás e Tocantins; sorgo no Nordeste; e milho no Piauí e Maranhão. Os 
produtores dessas regiões teriam benefícios extras. O reajuste dos preços mínimos auxiliaria o 
arroz no Sul. Neste caso, o limite seria de 200 toneladas por beneficiário. Seriam pagos R$ 
25,80 por saca para 40 toneladas e R$ 22 para as demais 160 toneladas.   
 
Para o milho, o governo avalia um limite individual de 5 mil sacas, com preços de R$ 19 por 
saca de 60 quilos para o Nordeste e R$ 12,40 para Mato Grosso. No caso da farinha de 
mandioca, a idéia é estimular aquisições a R$ 23 por saca de 50 quilos no Sul do país e a R$ 
25 no Nordeste - com adicional de 10% sobre os preços máximos e mínimos da PGPM.   
 
O governo avalia estímulos extras de 10% nos preços da fécula de mandioca no Paraná e Mato 
Grosso do Sul, além da farinha no Nordeste. O objetivo seria evitar o avanço da cana-de-
açúcar sobre a produção de mandioca nessas regiões.   
 

 
 

Leia mais: 
 
Governo vai voltar a comprar milho  
Vanessa Jurgenfeld 



O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Wagner Rossi, disse ontem 
que o governo deve entrar no mercado a partir de junho ou julho, durante a safrinha de milho, 
para fazer compras diretas gradativas do grão para garantir a oferta no mercado de balcão que 
atende pequenos produtores com limite de 27 toneladas cada - ao longo do ano.   
 
Rossi afirmou que o objetivo é adquirir até 300 mil toneladas de milho , um volume que, na 
sua visão, garantirá o abastecimento dos pequenos produtores de tradicionais regiões 
deficitárias, com produção menor do que o seu consumo, como Norte e Nordeste do país, 
norte de Minas Gerais, Espírito Santo e oeste de Santa Catarina "As compras serão gradativas 
porque não podemos ser agentes de aumento de preços no mercado", disse, acrescentando 
que ocorrerão em três ou quatro meses.   
 
As compras para garantir os estoques para pequenos produtores eram feitas pelo governo em 
períodos de milho em abundância no mercado e em momentos em que os preços no mercado 
estavam abaixo do mínimo. Neste ano, porém, a compra terá que ser realizada mesmo em um 
mercado de preços altos, assim como ocorreu em 2002, quando a demanda por milho também 
estava aquecida.   
 
Os estoques estratégicos de milho do governo são hoje mínimos, em torno de 160 mil 
toneladas, que foram adquiridas há cerca de cinco anos. Segundo Rossi, o que está definido é 
apenas compra de 300 mil toneladas. Uma recomposição maior do estoque só será feita 
quando o preço baixar, o que não deve ocorrer em 2008.   
 
Durante a manhã de ontem, na 13ª Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e 
Suínos, em Florianópolis, a informação de técnicos do governo de que a Conab poderia entrar 
no mercado comprando milho causou preocupação, já que isso poderia ocasionar alta de 
preços, sobretudo se houver compras de grandes volumes. "Se tem risco de faltar milho e o 
preço já está alto, colocam mais um grande comprador?", questionou Rubens Valentini, 
presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e presidente da Câmara 
Setorial, que defende que o governo passe a importar milho para recompor seus estoques, 
assim como quer o setor privado.   
 
Representantes do setor de aves e suínos elencaram ontem nove ações que entendem como 
necessárias para garantir o abastecimento de milho no mercado nacional. Na lista do setor 
estão o registro das exportações de milho no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC), paridade tributária do milho que é exportado e aquele que é vendido no 
mercado nacional - o importado não paga ICMS e o imposto incide no mercado doméstico, nas 
compras interestaduais - e ações junto à CTNBio para liberação de milho transgênico para uso 
na ração, com uma paridade com a União Européia nos genes permitidos.   
 
Valentini disse que o registro no MDIC, como já ocorre com a soja, vai ajudar o setor e o 
governo a saberem se vai haver falta de milho no futuro. Permitirá ainda que o setor saiba da 
comercialização para exportação antes do seu embarque efetivo, diferentemente do que ocorre 
hoje. "Quando chegou em agosto e setembro de 2007, a gente descobriu que já se tinha 
exportado 7 milhões de toneladas de milho, o país poderia chegar a 10 ou 11 milhões de 
toneladas exportadas no ano e poderia faltar milho no Brasil. E aí foi aquela correria. Só teve 
milho porque a safra foi boa", comentou. Segundo ele, o registro vai servir de 
acompanhamento. "Se souber que está havendo possibilidade de falta, o próprio governo vai 
ter que tomar uma atitude".   
 
Sobre milho transgênico, o setor vai pedir que haja distinção do milho para ração e aquele que 
vai ser usado para plantar, seguindo a paridade com a União Européia nos genes permitidos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2008, Agronegócios., p. B16 

 


