
s números do Departamento
de Agricultura dos Estados Uni-
dos, USDA, indicam para o pe-
ríodo 2007/08 um incremento

de 17 milhões de toneladas na produção
mundial, subindo de 593 para 610 mi-
lhões. Isso não significa que o próximo
período será menos tumultuado em ter-
mos de oferta e demanda. "Os estoques
iniciais recuaram 24 milhões, compara-
dos a 2006, quando, mesmo com o au-
mento de produção do cereal, a oferta
mundial ainda será baixa", ressalta Élcio
Bento, especialista da consultoria Safras
& Mercados.

A produção mundial em 2006/07 foi
de 593 milhões de toneladas, que soma-
dos aos estoques de 149 milhões chega-
ram a 742 milhões de toneladas. "Mas
o cenário atual indica que mesmo com

735 milhões de toneladas - 610 milhões
da produção e 124 milhões dos estoques
- resultante do incremento expressivo na
produção mundial, a oferta global recuará
7 milhões de toneladas em relação ao ano
anterior", explica ele.

No último levantamento do USDA,
o consumo mundial era de 620 milhões
de toneladas na temporada 2007/08, três
milhões a mais do ano anterior. O cresci-
mento demográfico e da economia global
e, principalmente, a produção de biocom-
bustíveis estão entre os fatores elevadores
do consumo. Nos EUA, com a produção de
etanol à base de milho, haverá um aumen-
to de 34% na procura do trigo para ração
animal. Segundo estimativas, até 2017, a
Europa deve ter 10% de seus combustíveis
produzidos à base de trigo, o que acabará
potencializando a alta nos EUA.



Produção brasileira
Em 2006, a safra brasileira atingiu 2,25

milhões de toneladas e as importações em
grão ficaram em 7,16 milhões. Para Élcio
Bento, isso revela que a farinha estrangei-
ra corresponde a 7,7% do total da oferta
e que, descontado as sementes e o que se
destina à ração animal, restam disponíveis
para a indústria 8,5 milhões de toneladas,
elevando o percentual da farinha para
8,6%. No Paraná, os moinhos processa-
ram cerca de 800 mil toneladas, frente ao
ingresso de 176 mil toneladas de farinha.
Este número representa 22% da moagem
interna ou 28% do consumo paranaen-
se, estimado em 630 mil toneladas, o que
evidencia a dificuldade do setor moagei-
ro do estado.

A polêmica do trigo dentro do Merco-
sul coloca o Brasil numa posição compli-
cada, em que qualquer atitude assume um
caráter antagônico. No acordo do bloco,
não há regra que impeça a Argentina de
tarifar a exportação de seus produtos. "Se
o trigo e a farinha não fossem tarifados,
chegariam mais acessíveis ao Brasil e, nes-
se caso, a produção nacional seria invia-
bilizada, pois o produto entraria abaixo
do custo operacional da lavoura", afirma
o analista. "O problema é que a diferença
tributária na Argentina estimula a moagem
naquele país e trava a moagem brasileira,
afetando de imediato as indústrias e de-
pois os triticultores, que já têm seu mer-
cado reduzido

em função da importação de grãos."
Bento aponta que a capacidade instalada
dos moinhos argentinos é de 8,5 milhões
de toneladas, frente a um consumo domés-
tico de 5 milhões. "Isso significa um saldo
exportável de 3,5 milhões de toneladas."


