
Estoque de grãos terá 6 milhões/t  
Fabíola Salvador  
 
Lula anuncia amanhã plano para quadruplicar estoques na tentativa de conter alta de preços  
 
O governo decidiu quadruplicar os estoques oficiais de grãos para ter um novo instrumento 
contra a alta do preço dos alimentos no mercado interno. A meta, constante do Plano de Safra 
Agrícola e Pecuário 2008/2009, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia amanhã em 
Curitiba e ao qual o Estado teve acesso, é elevar os estoques de 1,5 milhão de toneladas, 
volume atual, para 6 milhões de toneladas em 2009.  
 
O governo aposta na elevação da produção nacional de alimentos para atravessar o atual 
período de agravamento da inflação mundial. O estoque total será o maior desde 2006, 
quando os armazéns públicos armazenavam cerca de 4 milhões de toneladas de grãos.  
 
A maior parte do novo estoque 4,1 milhão de toneladas será de milho. O produto é 
considerado estratégico do ponto de vista do controle dos índices de inflação, já que o grão é 
matéria-prima da avicultura, da suinocultura e da pecuária de corte e de leite.  
 
A medida demandará R$ 3,8 bilhões em recursos do governo. Para garantir a compra e a 
recomposição dos estoques, o governo fará leilões neste ano, antes do período de plantio da 
safra, em setembro. Nesses leilões, o governo sinalizará aos agricultores o preço de venda de 
determinados produtos. Assim, o produtor terá mais segurança em relação aos preços. 
Normalmente, as cotações caem nos períodos de colheita. 
 
Além de recompor os estoques, a medida visa garantir a comercialização da safra a preços 
compatíveis com os custos de produção.  
 
A falta de estoques públicos de grãos impediu que o governo interferisse de forma mais efetiva 
no mercado para frear a escalada dos preços dos alimentos este ano. A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) tem em seus armazéns apenas 1,4 milhão de toneladas de arroz, 
cereal que está sendo vendido em leilões.  
 
No total, a agricultura empresarial vai contar com R$ 65 bilhões na safra 2008/09, R$ 7 
bilhões a mais que o previsto no plano anterior. Outros R$ 13 bilhões serão destinados à 
agricultura familiar, em um programa a ser anunciado na quinta-feira, somando um total de 
R$ 78 bilhões. 
 
O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, avalia que a liberação dos recursos, aliada à 
alta dos preços dos produtos agrícolas no mercado internacional, vai resultar em incremento 
de 5% a 6% na safra agrícola do próximo ano. “Um aumento extraordinário, considerando o 
histórico de crescimento do setor”, avaliou ele, na semana passada.  
 
Do total previsto, R$ 10 bilhões irão para os programas de investimento. Na safra atual, 
2007/08, foram disponibilizados R$ 9,050 bilhões para essas linhas. Do volume previsto para a 
safra 2008/09, R$ 6,5 bilhões serão disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). O restante, R$ 3,5 bilhões, sairá do caixa dos Fundos 
Constitucionais.  
 
Além disso, por causa do aumento dos custos de produção, o governo vai elevar os limites 
individuais de financiamento para a próxima safra. O enfoque do Plano de Safra é estimular a 
produção de quatro produtos “sensíveis”: arroz, feijão, milho e trigo. No caso do arroz e do 
feijão, o limite individual vai passar de R$ 300 mil por produtor para R$ 400 mil. Esse valor 
vale para lavouras de sequeiro. Para arroz, feijão e trigo irrigados e para o milho o limite vai 
passar de R$ 450 mil para R$ 550 mil.  
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R$ 3,8 bilhões é quanto o governo deve investir na compra de grãos para aumentar os 
estoques, que, hoje, somam 1,5 milhão de toneladas 
 
4,1 milhões de toneladas de milho devem ser compradas pelo governo na safra 2008/2009 
para tentar controlar os índices de inflação 
 
R$ 13 bilhões serão destinados para o financiamento da agricultura familiar na safra que vem 
 

 
Leia mais: 
 
Agricultores fazem festa para anúncio de medidas  
Evandro Fadel  
 
Se depender dos produtores rurais filiados à Federação da Agricultura do Estado do Paraná 
(Faep) e da vontade dos governos federal e estadual, será uma grande festa o anúncio do 
Plano de Safra Agrícola e Pecuário 2008/09, amanhã, em um centro de eventos recém-
inaugurado no campus da Universidade Positivo (Unicenp), em Curitiba. 
 
Dos 1.300 lugares pelo menos 800 devem ser ocupados por médios e grandes produtores do 
Estado. O evento está marcado para as 10 horas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve 
voltar logo depois para Brasília. 
 
Apesar de o plano do governo também prever recursos para a agricultura familiar e assentados 
da reforma agrária, os representantes desses setores devem ficar fora da festa. Até ontem, o 
Movimento dos Sem-Terra (MST), que reúne assentados, e a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep), associação de pequenos agricultores familiares, não 
haviam se mobilizado para ocupar um espaço no centro de eventos. 
 
O vice-presidente da Fetaep e diretor de Política Agrícola do órgão, Mário Plefk, disse que não 
houve mobilização da categoria para o evento. A previsão é que a festa curitibana contemple 
mais os empresários, enquanto os pequenos agricultores tornem-se o foco principal em evento 
no dia seguinte, em Brasília. “Como não é um lançamento da agricultura familiar não estamos 
nos mobilizando.” 
 
Plefk acredita que o volume destinado à agricultura R$ 13 bilhões familiar poderia ser maior. 
“Os grandes necessitam de recursos, mas os pequenos também produzem alimentos básicos”, 
afirmou. “Mas, de qualquer forma, estamos satisfeitos.” O principal objetivo do novo plano é 
ampliar a oferta de alimentos no mercado interno, numa tentativa de controlar a alta de 
preços. 
 
Acredita-se que com os R$ 65 bilhões destinados à agricultura empresarial será possível 
ampliar em 5% a 6% a produção na safra 2008/09 ante a atual, estimada em 142,6 milhões 
de toneladas. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Edílson Guimarães, 
apresenta hoje, em Curitiba, detalhes do novo plano. 
 
Na semana passada, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, havia citado que dois itens 
do plano devem beneficiar ainda mais os agricultores. Um deles é a criação de uma linha de 
crédito para recuperação de áreas degradadas e melhoria de pastagens, com taxa de juros de 
5,5% ao ano. Essa linha deve receber recursos que totalizam R$ 1 bilhão do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O segundo é um programa de modernização da 
pequena propriedade, com juros de 2% ao ano. 
 

 
Leia mais: 
 
Para analistas, plano só funciona a longo prazo  
Jacqueline Farid  
 



Representantes do setor dizem aumento de safra não é garantia de controle de preços  
 
As medidas para o setor agrícola que serão lançadas pelo governo amanhã só terão efeito 
sobre a safra e, em conseqüência, sobre os preços caso sejam de longo prazo e incluam 
iniciativas de sustentação de preços e redução de juros para financiamento aos produtores, 
avaliam representantes do setor. Paralelamente, especialistas em inflação acreditam que 
medidas para aumento de safra, embora importantes, têm efeito limitado e imprevisível sobre 
os preços. 
 
Para o ex-ministro da Agricultura e consultor do Friboi, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, as 
medidas têm de estar concentradas no trigo e no arroz, produtos “muito sensíveis” e que estão 
pressionando a inflação. O arroz acumula reajuste de 25,75% e está entre as quatro maiores 
pressões de alta no IPCA em 2008, assim como o pão francês, influenciado pelo preço do trigo, 
que tem aumento acumulado de 19,38%.  
 
Além disso, segundo o ex-ministro, “não devem ser adotados mecanismos de curto prazo”. 
Segundo ele, a agricultura responde bem a incentivos e normalmente os resultados vêm na 
safra seguinte ao anúncio de medidas mas, sem iniciativas de longo prazo, os ganhos 
desaparecem rapidamente. A nova safra começa a ser plantada em setembro. A safra 2008, 
que alcançará 142,6 milhões de toneladas, a maior do País, não está ajudando a conter a 
inflação dos alimentos, com alta de 6,4%, pelo IPCA, no acumulado do ano até maio. 
 
A assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Rosemary Santos, diz 
que, no caso de trigo, arroz e feijão, culturas voltadas ao mercado interno, a produção não 
cresce mais porque faltam incentivos. “A política de sustentação de preços é fundamental e 
tem de se estender por cinco safras, pelo menos.” Ela adianta que, pelas informações de que 
dispõe do novo plano de safra, a iniciativa tem a desvantagem de ser uma política de curto 
prazo, “para uma safra só”.  
 
“A expectativa é que (o plano) não vai atender às necessidades do setor”. Para ela, iniciativas 
que incluam sustentação de preço e crédito seriam “injeção na veia” para o setor, que 
responderia rapidamente com aumento na safra.  
 
O Brasil é, tradicionalmente, importador de trigo e, de janeiro a maio deste ano, as 
importações do produto cresceram 46% ante igual período do ano passado. A safra prevista 
em 2008, de 4,6 milhões de toneladas, está em torno de metade do consumo nacional, ainda 
que seja 12,4% superior ao ano passado, segundo estimativa do IBGE. “Trigo e arroz são 
produtos extremamente sensíveis, é preciso políticas especiais, também na comercialização”, 
afirmou Pratini de Moraes.  
 
O ex-diretor de política monetária e chefe do departamento de economia da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), Carlos Thadeu de Freitas, disse que “aumentar a safra é uma boa 
medida, mas não vai influenciar necessariamente os preços”. Ele partilha da corrente que vê, 
como únicas armas para conter a inflação, no momento, o aumento dos juros e a restrição ao 
crédito.  
 
O economista da PUC-RJ, Luiz Roberto Cunha, também afirmou que “aumentar a safra sempre 
ajuda”, mas que é bom lembrar que “os preços das commodities são formados lá fora”. Ele 
argumentou, que, além dos alimentos, a hora é de “rezar pelo preço do petróleo”. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jul. 2008, Economia & Negócios, p. B4. 


