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Como as granjas pagam o mesmo pelo milho comum, grão modificado domina oferta 
 
Apesar de a grande maioria dos agricultores do país nunca ter comercializado milho 
transgênico, os produtores não esperam dificuldades ou barreiras para colocar seus grãos no 
mercado. "Praticamente todos os produtores do Triângulo Mineiro estão plantando alguma 
área com milho transgênico, e as empresas não terão opção", diz o agricultor Jorge Verde, que 
no ano passado já plantou 50% da área com o grão transgênico e diz ter entregue a produção 
à granja Planalto, de Uberlândia (MG), sem problemas. 
 
Na realidade, o que dá segurança aos agricultores é que o maior destino de seu milho é a 
produção de ração animal, que já utiliza farelo de soja transgênica na mistura. Só faz sentido 
arcar com os custos de segregar grãos transgênicos e não transgênicos no caso dos alimentos 
humanos, em especial dos de alto valor agregado. Isso porque um frango alimentado com 
milho transgênico não precisa ter esta informação na embalagem, ao contrário de um óleo de 
soja transgênica, por exemplo. 
 
Também não houve demanda específica por milho não transgênico ou o oferecimento de 
prêmios adicionais para este tipo de grão. "Algumas empresas dizem querer milho não 
transgênico, mas não oferecem prêmio e não vão ter o produto", afirma um agricultor do 
Triângulo Mineiro. "Mesmo o prêmio oferecido na soja não transgênica também é muito 
pequeno e não oferece vantagem", afirma Ernesto Goo Koike, que administra uma fazenda na 
região. 
 
Considerando a ausência de prêmios, as demandas do mercado de alimentação animal e o fato 
consumado que já é a produção de milho transgênico na região, os agricultores estão 
confiantes de que não encontrarão problema para vender os grãos modificados. "No ano 
passado alguns produtores até enfrentaram certa dificuldade, mas neste ano não haverá como 
a indústria evitar o milho transgênico porque produtor está vendo suas vantagens em 
comparação com o refúgio", afirma Verde.  
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