
I
ais do que uma cena insóli-
ta, as imagens divulgadas pa-
ra o mundo, em meados de
setembro, deram uma boa

idéia do cenário atual no mercado. Trata-se
da massa de italianos que tomou as ruas, no
dia 13 de setembro, no chamado "protesto
do macarrão". O movimento foi promovi-
do por associações de consumidores italia-
nas em repúdio aos aumentos de preços de
produtos derivados do trigo.

Devido às incertezas no abastecimen-
to, muitos países produtores travaram as
vendas, o que provocou a disparada na
cotação da commodity, que já atinge pa-
tamares históricos. "Os números da ofer-
ta e demanda mundial do cereal influen-



ciam as cotações das Bolsas norte-america-
nas de Kansas e de Chicago (CBOT), que
são as balizadoras de preços do mercado
mundial", afirma Élcio Bento, analista de
mercado de trigo da Safras & Mercados, de
Porto Alegre, RS.

Em 30 de agosto último, as cotações
atingiram níveis recordes, quando a CBOT
fechou a US$ 7,70/bushel (US$ 283/to-
nelada) e Kansas a US$ 7,21/bushel (US$
265/tonelada). Somando-se os prêmios
de US$ 3,67/tonelada para o trigo soft
da CBOT e de US$ 29,39/tonelada para
o grão hard (duro) de Kansas, o primeiro
chega ao Golfo do México ao preço FOB
de US$ 286,00 a tonelada e o segundo a
US$ 288,99.

A retomada dos preços que tornou es-
ta safra tão lucrativa se deveu a um cená-
rio repleto de oscilações na produção em
diversos países e no consumo mundial.
A estiagem nos Estados Unidos e Austrá-
lia durante esta safra reduziu a produção
refletindo-se negativamente nos estoques
mundiais, cujo volume vem baixando a ca-
da ano. A última safra mundial até regis-
trou um aumento da produção. No Brasil,
por exemplo, a estimativa do Ministério
da Agricultura é a safra alcançar 4 milhões
de toneladas - um extraordinário aumen-
to de 77,7% em relação a ano passado -,
correspondendo a 40% da demanda na-
cional. O problema é que o incremento

mundial não foi suficiente para atender
o consumo, que apresentou um aumento
ainda mais expressivo. O principal moti-
vo do desequilíbrio foi, mais uma vez, o
fator China.

O crescimento econômico do país asi-
ático, na estratosférica casa dos 10% nos
últimos anos, impulsiona seu volume de
importações, sobretudo de grãos, maté-
rias-prima de produtos que vão à mesa,
dos quais são processados óleos e farinhas.
Sob esta conjuntura, os estoques mundiais
de trigo atingiram os níveis mais baixos
dos últimos 20 anos. Segundo os últimos
números do Departamento da Agricultu-
ra dos Estados Unidos, USDA, os estoques
recuarão para 114 milhões - 10 milhões de



toneladas a menos do ano passado. O in-
dicador mais claro do aperto do quadro é
a relação estoque/consumo. "Em 2005/06,
era de 20%. Hoje, é estimado em 15%, um
recorde de baixa", diz Élcio Bento.

O viés de alta das cotações só perderá
força entre o final de setembro e, no máxi-
mo, até março de 2008, pressionado pela
sazonalidade da oferta, conforme o ana-
lista. "De momento, o triticultor tem tudo
para ter uma safra muito boa. Se souber
escalonar as vendas, o retorno finalmen-
te será atrativo", diz. Segundo ele, o Brasil
deve trazer da Argentina entre cinco e seis
milhões de toneladas, dependendo da dis-
ponibilidade - e é este justamente este o
motivo do mais recente confronto comer-
cial entre os dois países.

No Brasil, a si-
tuação teve dois re-
flexos: um positivo,
segundo a perspec-
tiva dos produto-
res, devido.à ele-
vação dos preços;
entretanto, para a
indústria nacional,
que depende da im-
portação de prati-
camente 60% do
consumo brasilei-
ro, o quadro tem-
se mostrado caóti-
co. Netes ano, a Ar-
gentina aumentou
em 126% as expor-
tações de trigo em
grão para países da
África, Ásia, Oriente

Médio e América Central. Enquanto isso,
o Brasil, principal comprador argentino,
ficou com o aumento de apenas 7,3%. O
levantamento foi realizado pela Associa-
ção Brasileira da Indústria do Trigo, Abi-
trigo, junto à Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Alimentos de Argen-
tina, SAGPyA

"A Argentina, como membro do Mer-
cosul, deveria privilegiar os embarques
para o Brasil, mas não é isso que vem
ocorrendo", critica Samuel Hosken, pre-
sidente da Abitrigo. Agravou ainda mais
as relações comerciais o fato de a Argen-
tina suspender, em março, as exportações
do grão para o Brasil, alegando proteção
do mercado interno. "Se somos parceiros
no Mercosul e temos necessidade do trigo

Do lado argentino, o governo vem atu-
ando, desde a safra anterior, para impedir
que a elevação do mercado internacional
pressione a inflação no país. A estratégia
adotada pelo governo argentino recaiu so-
bre a diferenciação na alíquota de exporta-
ção do grão e da farinha. A matéria-prima
das indústrias nacionais tem um imposto
de exportação de 20%, enquanto a farinha
sai do parceiro do Mercosul taxada em ape-
nas 10%, gerando um subsídio ao produto
acabado da Argentina de 10%.

Para tomar o cenário ainda mais in-
certo, o Ministério de Comércio Interior
da Argentina cogitou em elevar o imposto
de exportação do grão entre 10% e 20%,
mas sem repassar o índice para a farinha,
que seria mantido em 10%. Como reflexo,
ampliaria ainda mais o ingresso da farinha
importada que, atualmente, já chega a pre-
ços 30% inferiores, em média, aos pratica-
dos pelas moageiras do Brasil. Caso essa a
Argentina concretize esta proposta, os pro-
dutores da região Sul do Brasil seriam os
mais afetados. "Isso devido à proximidade
com a fronteira, o que facilitaria o trans-
porte da farinha prejudicando a agroindús-

da Argentina, por que exportar mais para
outros e deixar o Brasil sem trigo?", ques-
tiona Samuel Hosken.

Com os estoques zerados, a Argentina
está negociando a cotação da nova safra en-
tre US$ 290 e US$ 300 a tonelada. "Estas
cotações tornam o trigo argentino o mais
acessível do mundo neste momento. No
entanto, maiores altas estão previstas em
função do mercado americano", ressalta
Élcio Bento. Segundo ele, a produção ar-
gentina em 2007/08 deve ficar em torno
de 14 milhões de toneladas, com um saldo
exportável entre 8,5 e 9 milhões. "Com boa
procura internacional, o cereal argentino
continuará a sair para outros destinos, o
que levará o Brasil a comprar trigo no He-
misfério Norte", acredita ele.

A conjunção desses fatores adversos
leva apreensão às indústrias. "Existem
moinhos que compraram antes da alta e
formaram estoques, suprindo a demanda
até o final do ano; esses conseguem com-
petir com a farinha importada, em termos
de preços", afirma Élcio Bento. "Já as mo-
ageiras sem estoques passam por sérias
dificuldades e estão comprando apenas
'da mão para a boca', esperando a reto-
mada-da oferta." Segundo ele, os preços
seguirão firmes até meados de outubro,
quando começam a ingressar as safras ar-
gentina e gaúcha. A briga, porém, não se
restringe somente à lei da oferta e procu-
ra pelo grão.



tria e o produtor regional", afirma Flávio
Turra, gerente técnico-econômico da Or-
ganização das Cooperativas do Estado do
Paraná, Ocepar. "A oferta levará a indústria
brasileira a pagar um preço menor ao triti-
cultor, já que será mais vantajoso importar
a farinha do que comprar o grão nacional.
Os reflexos da medida, segundo Fávio Tur-
ra, atingiriam as cooperativas que atuam
com a cultura, reduzindo sua competitivi-
dade. "O governo federal deveria estabele-
cer uma cota de importação ou uma tari-
fa que compensasse a vantagem que está
sendo obtida na origem", diz.

Entre a cruz e a espada, Sebastian Sar-
rido é argentino, mas também é diretor da
empresa brasileira Farisur, importadora de
pré-mistura e farinha. Ele acaba penden-
do para a Argentina. "Tudo não passa de
uma manobra especulativa da indústria
brasileira", desdenha Sarrido. "O Brasil
está levantando uma polêmica para a qual
não há nenhuma resolução definitiva da
Argentina."

Conflito interno
Diante desta queda-de-braço no front

do Mercosul, a saída para o setor moageiro
nacional foi buscar o trigo em outros pa-
íses. Neste caso, porém, os importadores
reclamam da oneração tarifária. "A suges-
tão de equilibrar o mercado com a entrada
de trigo dos Estados Unidos e do Canadá,
com redução da TEC, não é vantagem, pois

a TEC para o Mercosul é de
0%, já para fora do bloco
chega a 10%", afirma Cláu-
dio Zanão, presidente da
Associação Brasileira das
Indústrias de Massas Ali-
mentícias, Abima. Entida-
des ligadas à indústria es-
tão pressionando o gover-
no federal para que reduza
ou isente a tarifa.

Os moinhos brasileiros
têm tecnologia e capacidade
de industrialização, de acor-
do com Samuel Hosken, da
Abitrigo. "Mas se não houver redução da
TEC e a opção de compra de outros países,
nossa malha industrial poderá ficar ociosa
por falta de matéria-prima. Isso pode afetar
diretamente o setor de panificação", afirma.
O problema é que, mesmo dentro do Brasil,
cada uma das cadeias produtivas tem expec-
tativas que acabam se conflitando. Assim, a
proposta não é bem vista pelos triticultores
nacionais, pois ela pode abrir o comércio
para produtos altamente subsidiados, cau-
sando uma concorrência desigual.

Na opinião de especialistas, o Brasil
poderia taxar a farinha importada. A me-
dida, porém, não seria bem vista porque o
governo brasileiro vem lutado na Organi-
zação Mundial do Comércio, OMC, contra
as barreiras e subsídios no mercado agríco-
la; logo, impor a tarifa contraria tais prin-
cípios. "Seria uma atitude antagônica taxar
um produto fundamental para a segurança
alimentar e estratégico para o controle da
taxa de inflação", pondera Élcio Bento.

nha e restringir a exportação do grão bene-
ficiará o triticultor brasileiro, pois elevará
a cotação interna do cereal, estimulando o
agricultor. Sarrido bate pesado. "Todo es-
te alarde não passa de uma tentativa dos
moinhos brasileiros em quererem regular
o mercado nacional da farinha."

Eliseu de Paula, presidente da Coope-
rativa Agroindustrial de Rolândia, Carol,
do Paraná, acredita que a medida argenti-
na seja apenas uma ação política momen-
tânea, mas ela serve de alerta para o setor
no Brasil. "A entrada da farinha vai forçar
a padronização da indústria brasileira, on-
de os moinhos terão que buscar a tecnifi-
cação para melhorar sua competitividade".
A cooperativa possui 7,8 mil associados
voltados à produção de cereais, álcool e
açúcar, café, sucos e carne. Destes, 1,2 mil
têm o trigo como a principal cultura de
inverno, produzindo 200 mil toneladas/
ano. De acordo com o presidente da Ca-
rol, o atual cenário não intimida a coope-
rativa, que está iniciando a construção de
um moinho orçado em 30 milhões. "Sem-
pre teremos trigo, inclusive com qualida-
de semelhante à dos produtos argentino,
americano e canadense, graças aos inves-
timentos de empresas e centros de pesqui-
sas", afirma Paula.

Silvio Farnese, coordenador geral da
Secretaria de Política Agrícola do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Mapa, acredita que, com a altera-
ção da alíquota, a Argentina privilegiou a
farinha e o resultado será um ingresso na
ordem de 800 mil toneladas ao mercado
brasileiro, cerca de 10% do consumo. "De
imediato, a indústria nacional vai reduzir
a capacidade operacional, o que pode pro-
vocar demissões e, futuramente, atingir o
produtor devido à redução na demanda",
ressalta Farnese. "A alta mundial no pre-
ço da commodity fará com que o próprio
mercado se auto-regule, não havendo a
necessidade de intervenção do governo,
uma vez que a cotação ultrapassou o pre-
ço mínimo estabelecido."

De acordo com os dirigentes, a medida
trará poucas vantagens para o consumidor
e será altamente prejudicial aos triticulto-
res, que há anos não têm uma boa renta-
bilidade em função da política cambial e
de fatores climáticos. "Zerar a tarifa e trazer
trigo não reduz o preço para o consumi-
dor. O lucro ficará com os panificadores",
critica Hamilton Guterres Jardim, presi-
dente da Comissão do Trigo da Federação
da Agricultura do Estado do Rio Grande
do Sul, Farsul.

Para Sebastian Sarrido, da importadora
Farisur, o produto argentino não é o res-
ponsável pelo atual cenário tritícula brasi-
leiro. "Hoje, a Argentina participa em com
menos de 5% das importações brasileiras
de farinha de trigo, o que é uma quantida-
de muito irrisória. Mesmo que os argenti-
nos quisessem exportar mais, não teriam
condições, pois não há volume suficiente
do produto", ressalta. Na sua opinião, a in-
tenção do país vizinho em exportar a fari-
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