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A GAZETA

Plano Nacional tem como meta minimizar os 
problemas de armazenamento de grãos e fibras

Wisley Tomaz
Da Redação

Asafra brasileira de soja 2012/2013 te-
ve o lançamento inédito em Sorriso
com a participação do ministro da

Agricultura Pecuária e Abastecimento, Mendes
Ribeiro Filho, que durante o evento se compro-
meteu em incluir as demandas regionais de Ma-
to Grosso no Plano Nacional de Armazenagem
(PNA), lançado em julho, pela presidente Dilma
Rousseff. O Plano tem como objetivo estabele-
cer diretrizes para uma melhor distribuição geo-
gráfica e ampliação do parque de armazenagem
no país. A intenção é contemplar a armazena-
gem relacionada a todas as cadeias produtivas,
sendo desenvolvido em duas etapas, a primeira
de grãos e fibras e a segunda para os demais
produtos, cujas demandas encontram-se em fa-
se de levantamento junto as Câmaras Setoriais. 

O governo federal solicitou junto à Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato
Grosso (Famato) sugestões para inclusão no Pla-
no Safra 2012/2013, inclusive informações de
armazenagem para o PNA. O que fez com que a
Famato, por meio do Instituto Matog-grossense
de Economia Agropecuária (Imea) realizasse um
estudo da realidade atual do Estado e dos produ-
tores em termos de armazens. De acordo com a
analista de Agricultura da Famato, Karine Go-
mes Machado, entre as readequações que foram
solicitadas pela Federação junto ao governo fe-
deral depois deste levantamento, a mais impor-
tante está no Programa de Incentivo à Irrigação
e à Armazenagem (Moderinfra), onde está a
maior urgência. Isso porque hoje por meio dele

os produtores têm crédito de R$ 1.3 milhões de
limite por propriedade, sendo que o ideal é R$ 2
milhões, com uma linha de financiamento com
prazos maiores para investimentos. “O ideal é
uma linha de crédito fixa, que dure todo o ano
safra”, avalia Karine Gomes. 

O Plano Nacional de Armazenagem (PNA)
sairá do papel até o final deste ano. O Grupo
de Trabalho (GT), criado pela Portaria n. 379
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) já realizou cinco reuniões pa-
ra discutir as metas e as estratégias para o de-

senvolvimento do plano. O GT é constituído por
representantes dos setores público e privado,
sob a coordenação do Mapa e tem como cola-
boradores entidades representativas dos seg-
mentos da indústria, exportadores, cooperati-
vas e armazenadores. 

De acordo com o coordenador-geral de In-
fraestrutura Rural e Logística da Produção do
Mapa, Carlos Alberto Batista, o PNA tem como
objetivo geral estabelecer diretrizes para uma
melhor distribuição geográfica e ampliação do
parque de armazenagem no país. O coordenador

diz ainda que o país tem um déficit de capacida-
de estática de armazenagem. A disponibilidade
não atende o vertiginoso crescimento da produ-
ção e a demanda por esse serviço. Por isso, o
Plano vai apresentar medidas que possam solu-
cionar os gargalos da armazenagem. O Governo
Federal deve implementar políticas de incentivo
e programas de financiamento para que a inicia-
tiva privada possa se instalar em diferentes re-
giões. A demanda por armazenagem é maior no
segmento de grãos e fibras, como milho, soja, ar-
roz, feijão e o algodão.

Gargalo no campo
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Armazenagem registra
déficit histórico

Da Redação

OPlano Nacional de Armazenagem de pro-
dutos agrícolas do Brasil visa corrigir um
déficit histórico da capacidade de arma-

zenar de produtos como soja e milho, segundo o
ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, devendo
apresentar seus primeiros resultados já no ano
que vem. Na avaliação de Ribeiro, toda a crise que
o país enfrentou até agora foi por falta de arma-
zenamento de muitos e muitos anos. Já que com
maior capacidade de armazenagem os produtores
podem, por exemplo, aproveitar os melhores mo-
mentos do mercado para comercializar o seu pro-
duto. Além disso, problemas como os registrados
em Mato Grosso, onde o milho por vezes é arma-
zenado a céu aberto, poderiam ser evitados.

O ministro revelou também que está provi-
denciando algumas licitações emergenciais de
projetos, no âmbito do plano nacional. Tanto,

que ele está conversando com governadores pa-
ra tentar lidar com o problema. Segundo ele o
governador de Mato Grosso, por meio da Fama-
to, fez um levantamento do que precisaria para
ter armazenagem para toda a sua produção. O
ministro admitiu ainda a possibilidade de ven-
der armazéns em áreas que não há um aprovei-
tamento pleno, para aplicar os recursos em re-
giões com maior demanda. 

De acordo com o economista Daniel Latorra-
ca, gestor do Imea, a safra mato-grossense de
grãos 2012/13 tem indicativos de recordes de fal-
ta de infra-estrutura de armazenagem, com déficit
de estocagem de mais de 17,42 milhões de tone-
ladas. Sendo necessário investimentos de cerca
de US$ 1,7 bilhão, ou mais de R$ 3 bilhões para
mudar esta realidade. Conforme o levantamento
do Imea, a capacidade atual de armazenamento
comporta 28,21 milhões de t. Sendo que a capaci-
dade estadual hoje deveria ser de 45,64 milhões

de t para dar amplo acondicionamento à safra
2012/13 estimada em 38,03 milhões de t que, su-
plementada em 20%, exige capacidade estática
de mais 45 milhões. 

A Aprosoja Brasil projeta para a temporada
2012/13 uma produção de 83 milhões de t em
27,5 milhões de hectares plantados, números que
se confirmados garantirão incremento de 14% e
10%, respectivamente, sobre o ciclo anterior.
Conforme o presidente da Aprosoja Brasil, Glau-
ber Silveira, é esperado que o clima ajude o país a
atingir as projeções, passando os Estados Unidos,
maior produtor mundial de soja, o que dará mais
visibilidade ao Brasil. Contudo, ele diz ainda que a
armazenagem é a maior preocupação, caso a sa-
fra recorde se confirme. “Se Mato Grosso tem
atualmente déficit de 20%, imagina com 5 mi-
lhões de t a mais desta safra?” Silveira acredita
que alternativas emergenciais devem ser utiliza-
das. (WT)

Primeiros resultados devem
ser percebidos em 2013

- Levantamento e diagnóstico da
situação atual de armazenagem no
Brasil

- Avaliação da capacidade estáti-
ca, distribuição geográfica, por enti-
dade, localização e proprietário.
Papel do setor público, do setor priva-
do e das cooperativas, Cadastro
Nacional de Unidades
Armazenadoras, Sistema Nacional de
Certificação de Unidades
Armazenadoras. Interface do setor de
armazenagem com o de transportes.

- Avaliação econômica do setor
- Projeção de demanda futura

baseada em uma modelagem macro-
econômica do País, especialmente
para o setor agrícola e de indústria.
Levantamento das fontes de financia-
mento existentes. Abordagem sobre a
indústria brasileira de armazéns,
máquinas e equipamentos. Política
Agrícola e a armazenagem.

- Propostas de atuação institu-
cional e para a área de infraestrutura

- Propostas de diretrizes para as
políticas públicas agrícolas e para o
setor de armazenagem, propostas de
incentivo ao financiamento da con-
strução de unidades armazenadoras,
propostas para localização das
unidades, modelo de monitoramento e
controle baseado na avaliação de
cenários, comparação do setor de
armazenagem nacional com as práti-
cas adotadas em países que são
referências no setor.

Objetivos
específicos
do Plano

Atividade se consolida em MT

Celso Júnior/AE

Soja armazenada em silo.
Déficit de capacidade é

grande e também
compromete a

competitividade dos
produtos agrícolas


