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Aconteceu no dia 07 de fevereiro a primeira reu-
nião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do 
Milho e Sorgo. O representante da ACEMAT, Celso 
Esper e o diretor de Relações Institucionais da ACE-
BRA, Roberto Queiroga estiveram presentes. 

 
Iniciando as apresentações a conjuntura do setor 

foi apresentada pelo analista de mercado da CO-
NAB, Thomé Guth. Segundo os dados mostrados, 
com o incremento das exportações mundiais e con-
sumo o grande volume de estoque de passagem, 
que já vinham alto nos anos anteriores, está dei-
xando a situação confortável. “Aumentando conse-
quentemente a disputa entre os players de mercado 
no cenário internacional”, afirmou Guth. Dentro dos 
principais produtores mundiais, os Estados Unidos 
produziram 384 milhões de toneladas, a Argetina 
produziu 33,5 milhões de toneladas. “Vale lembrar 
que a Argentina enfrentou alguns problemas com 
chuva, mas como a safra ainda está em andamento 
ainda é cedo para afirmar qual será o tamanho de 
uma possível quebra na estimativa de produção.”

 
Sobre o mercado interno, Guth garantiu que no 

Mato Grosso, o plantio já chegou em 26,69%, já no 
Rio Grande do Sul, 25% das lavouras já foi colhida, 
ajudando a exercer uma pressão baixista sobre o 
preço. “Estamos observando que alguns produtores, 
preocupados com a necessidade de abrir espaços 
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nos armazéns para recebimento da soja, ofertaram 
um volume maior de milho no mercado”, assegurou. 
Ao que tudo indica, a safra tende a superar as ex-
pectativas, vez que não indícios de riscos climáticos 
até o momento, o que pode exercer uma pressão de 
baixa ainda maior sobre os preços. 

 
O diretor do Departamento de Comercialização e 

Abastecimento (SPA/MAPA), José Maria dos Anjos, 
debateu com os presentes sobre políticas públicas. 
“Orçamento nós temos. Para formação de estoque 
são R$ 1.7 milhão e para garantia e sustentação de 
preços, que é para PEP, Pepro e equalização de preço, 
temos R$ 600 milhões na agricultura empresarial”, 
informou. Sobre a questão de apoio aos produtores, 
José Maria explicou que já estão sendo realizadas 
reuniões com o Ministério da Fazendo sobre o as-
sunto. “Já estivemos no Ministério duas vezes, além 
disso, já discutimos uma proposta com a Conab. 
Mesmo que mais à frente não haja necessidade de 
fazer PEP e Pepro, nós estamos negociando o lan-
çamento de contratos de opção para volume de até 
três milhões de toneladas.” 

 
Dentro dos debates sobre as políticas agrícolas, Ro-

berto Queiroga exprimiu que cada vez que o gover-
no intervém com o Pepro, principalmente, os cere-
alistas são afetados negativamente. “Concorremos 
com entes como as cooperativas que tem acesso ao 
programa, enquanto os cerealistas não. As coope-
rativas são pessoa jurídica assim como as cerealis-
tas e a melhor situação para o produtor rural é que 
cada vez mais pessoas briguem pelo seu produto. 
Oferecendo melhor serviço e preço. Quando a in-
tervenção é feita de forma não isonômica faz mais 
estrago que a seca”, alertou.

 
A próxima reunião da Câmara de Milho e Sorgo 

está prevista para acontecer no dia 21 de junho.


