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Com o preço das commodities em queda, os setores público e privado ampliam os 
investimentos no setor de armazenagem. Depois de divulgar aumento de 9,1% na estimativa 
da safra de grãos, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anuncia para o segundo 
semestre um pacote de investimentos para a construção de silos graneleiros. Os novos 
complexos armazenadores, que terão um aporte de R$ 84 milhões, estarão distribuídos em 
estados estratégicos, no Nordeste e em Minas Gerais, cada um com capacidade de até 50 mil 
toneladas. Além de melhorar a logística nessas regiões, o objetivo do governo é regular o 
preço de mercado desses produtos.  
 
De acordo com Rogério Colombini, diretor da estatal, além desse investimento, 30 unidades 
passarão por reformas e receberão novos equipamentos.  
 
Mesmo com os fundamentos do mercado favoráveis, a cotação do café não avança e este é o 
grão que hoje gera maior preocupação do ponto de vista dos estoques, já que os produtores 
continuam à espera de preços melhores.  
 
Segundo a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (CASEMG), hoje a 
capacidade estática dos armazéns da associação gira em torno de 48% porque os produtores 
da região estão comercializando os outros grãos, mas, com a entrada da nova safra de café, 
este número deve crescer consideravelmente. Minas será o único estado fora do Nordeste a 
receber investimento público em silos graneleiros no curto prazo.  
 
A maior região produtora de café não é a única a registrar um aumento da demanda por 
armazéns. Em São Paulo, a Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas (Cocapec) 
inaugurou no último fim de semana mais um armazém na sede da entidade.  
 
Com 1,8 mil cooperados, a associação, localizada na região da Alta Mogiana, prepara-se para 
receber nesta safra 1 milhão de sacas de café, aproximadamente. Este volume deixará a 
Cocapec com uma grande fatia do mercado regional tanto em armazenagem quanto em 
vendas de insumos agrícolas.  
 
Com o investimento, a sede da associação ampliará a capacidade de estocagem de 180 mil 
sacas para 320 mil sacas. Segundo Anselmo Magno Di Paula, gerente de Café da Cocapec, nos 
últimos quatro anos a cooperativa investiu cerca de R$ 10 milhões em logística para 
armazenamento e beneficiamento. "Se a cooperativa não der condições para o produtor 
guardar esse produto, ele acabará vendendo-o por preços baixos no mercado", afirmou. 
 
 
Leia mais: 
 
Após 12 anos, São Paulo volta a exportar carne para Europa 
Érica Pólo 
 
Na próxima lista de fazendas que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
deverá entregar aos representantes europeus, no final de agosto, com o objetivo de obter o 
sinal verde para fornecer carne ao bloco, já deverão constar propriedades paulistas. A 
afirmação é do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, João 
Sampaio, que hoje terá em mãos novas estatísticas sobre o número de fazendeiros de São 
Paulo interessados em voltar a comercializar bovinos do tipo exportação aos frigoríficos 
fornecedores do bloco.  
 
Atualmente, São Paulo soma 1.053 propriedades do grupo Eras (Estabelecimentos Rurais 
Aprovados, o novo Sisbov), proprietários de 101 das quais manifestaram, até o último dia 15, 
o interesse em que as fazendas passem por vistoria do conselho estadual. O conselho é 
composto por quatro técnicos da Delegacia Federal de Agricultura do Mapa, em São Paulo, e 
por três técnicos da Secretaria de Agricultura do estado. As reuniões do conselho ocorrem 



duas vezes por mês, conta Sampaio, de maneira a que as propriedades que estejam com tudo 
funcionando à risca, dependendo de quando for feita a vistoria, possam rapidamente estar 
inclusas na lista do Mapa a ser entregue aos europeus posteriormente. "O Mapa entrega uma 
nova listagem a cada final de mês", conta o secretário de São Paulo.  
 
"A intenção é vistoriar vinte propriedades a cada semana. Qualquer produtor que tenha uma 
propriedade Eras pode solicitar a visita", acrescenta. A expectativa da Secretaria é de que o 
estado volte o quanto antes a ocupar o antigo status de maior exportador para a região, o que 
ocorria até antes do embargo, em 2005, por conta de foco de febre aftosa detectado no 
Centro-oeste do País. Na ocasião, a União Européia parou de importar carne bovina in natura 
do Brasil. No ano seguinte ao embargo, lembra Sampaio, muitos estados recuperaram a 
autorização para exportar, exceto São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. "O estado era 
considerado um corredor de exportações, comprava muito do Mato Grosso do Sul, então 
continuou impedido de fornecer carne aos europeus", lembra.  
 
Na região paulista, não há registro de gado atingido pela febre aftosa há doze anos. O estado 
retomou o direito de exportar à Europa a partir do mês de julho deste ano, junto com o 
Paraná.  
 
Mercado 
 
A receita paulista resultante das exportações de alguns dos principais cortes nobres comprados 
pelos europeus era significativa.  
 
Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o País exportou o equivalente a US$ 443,8 milhões 
desses determinados cortes em 2004, e a participação dos paulistas foi de US$ 297,4 milhões 
no montante. No ano seguinte, a receita do País com vendas dos mesmos cortes foi de US$ 
569,2 milhões, e São Paulo respondeu por fatia de US$ 351,1 milhões. Os dados consideram 
os cortes mais importados pelo bloco entre janeiro e setembro. Em setembro de 2005 houve o 
embargo por conta do foco de aftosa, dizem consultores.  
 
Para José Vicente Ferraz, diretor do Instituto AgraFNP, pode ser que haja inversão de 
tendências de preços tanto dos cortes nobres quanto da arroba do boi no mercado interno, se 
houver habilitação de número significativo de fazendas paulistas aptas a exportar à Europa 
outra vez. "Pode haver disputa entre os consumidores europeus e brasileiros, mas não acredito 
que o número seja significativo a curto prazo", diz. Número significativo para o País todo seria 
de mil fazendas habilitadas, na opinião do especialista, mas hoje a lista soma 159 em todo o 
Brasil, segundo o Mapa. 
 
Leia mais: 
 
Safra de milho e de soja americana será menor 
Bloomberg 
 
Os agricultores norte-americanos deverão colher safras de milho e de soja inferiores às 
previstas pelo governo do país, uma vez que o clima seco predominante em agosto prejudicou 
as plantações do centro-oeste, já atingidas pela enchente em junho, disse a empresa de 
comercialização e informações Professional Farmers of America (Pro Farmer). 
 
A produção norte-americana de milho deste ano vai totalizar 12,152 bilhões de bushels 
(308,66 milhões de toneladas), 1,1% a menos que os 12,288 bilhões de bushels (312,12 
milhões de toneladas) estimados pelo Departamento de Agricultura (USDA, pelas iniciais em 
inglês) no último dia 10 de agosto, disse a Pro Farmer, na última sexta-feira.  
 
A produção de soja será de 2,93 bilhões de bushels (79,72 milhões de toneladas), 1,4% 
inferior à estimativa governamental, de 2,973 bilhões de bushels (80,9 milhões de toneladas). 
 



A Pro Farmer formulou seu prognóstico depois de organizar uma turnê de quatro dias entre os 
campos do centro-oeste dos EUA, semana passada.  
 
Os participantes do circuito viajaram mais de 40.225 quilômetros pelos Estados de Ohio, 
Indiana, Illinois, Iowa, Minnesota, Dakota do Sul e Nebraska. Estes sete estados responderam 
por mais de 70% da produção norte-americana de milho e soja do ano passado.  
 
Os Estados Unidos colheram 13,074 bilhões de bushels (332,08 milhões de toneladas) de 
milho no ano passado e 2,585 bilhões de bushels (70,34 milhões de toneladas) de soja. O país 
é o maior produtor e exportador mundial de ambos esses grãos. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23, 24 e 25 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B3. 


