
Governo quer enxugar mercado de café

A
tentativa de elevar os preços da saca de café no
país, o governo brasileiro pretende retirar do
mercado interno cerca de 10 milhos de café na
safra 2009/10, o que significaria retirar cerca de

25% da produção total prevista que é de cerca de 40
milhões de toneladas.

O movimento foi iniciado em julho com a retirada
de cerca de 3 milhões de sacas em quatro leilões, com
o preço da saca em torno de R$ 303,20. O preço ficou
acima do que os produtores consideram o custo de
produção, cerca de R$ 300,00. No mercado, a saca
vem sendo vendida a R$ 275,00 em média, e devido
a isso que o governo decidiu interferir, no intuito de
melhorar os preços do mercado.

A tendência é que as 7 milhões de sacas restantes
sejam leiloadas através da modalidade AGF (Aquisições
do Governo Federal). Também dará prosseguimento
à conversão da dívida dos cafeicultores em produto.
Estimativas preliminares apontam que o desembolso
do governo deverá ficar em R$ 1,1 bilhão.

O governo quer aumentar os estoques do produto
que na safra passada quase zeraram. A preocupação
é como estas medidas do governo irão impactar nas
exportações do grão. Com uma safra menor, a retirada
de sacas do mercado para repor estoques, deve
prejudicar as vendas externas.

SÉTIMA ESTIMATIVA DE SAFRA
De acordo com o IBGE, em sua sétima

estimativa, a safra nacional de cereais, leguminosas
e oleaginosas deverá ficar em 134,4 milhões de
toneladas, o que significaria uma redução de
7,9% em relação á safra passada. Do resultado da
pesquisa anterior para esta, houve uma melhora
de 0,8% nas estimativas, em virtude da revisão em
algumas culturas, como na 2a safra de milho no
Mato Grosso, Goiás e Paraná, entre outras. A área
colhida deve ficar em 47,2 milhões de hectares, com
a soja, o milho e o arroz representando 81,3% da área
plantada. Das três, apenas o milho terá decréscimo
na área, em cerca de 4,6%.

RESULTADO DA AGROINDÚSTRIA
No primeiro semestre a agroindústria brasileira

apresentou retração de 5,4% em sua produção,
obtendo melhor desempenho do que a indústria geral
que mostrou queda de 13,4%. Os destaques negativos
foram as quedas nos ramos de inseticidas, herbicidas
e outros defensivos, com queda de 27%. O ramo
madeira também registrou retração significativa:
21,7%. A melhora do ramo agricultura durante o
segundo trimestre minimizou as perdas.
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