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A reunião bilateral entre Brasil e Argentina realizada ontem, em Brasília, marcou o anúncio 
oficial da liberação de novas licenças a partir de segunda-feira do trigo argentino. A 
expectativa é de que sejam comercializadas pelo país vizinho 400 mil toneladas por mês para 
um total disponível estimado por analistas de 2 milhões de toneladas. Deste volume, o 
mercado brasileiro deve ficar com menos de 1 milhão de toneladas, devido a outros 
compromissos já firmados pelos argentinos. A inconstância nas exportações fez com que o 
governo brasileiro isentasse em fevereiro a Tarifa Externa Comum (TEC), que é de 10%, para 
a importação de um milhão de toneladas de fora do Mercosul até julho, com o objetivo de 
conter uma possível pressão inflacionária nos preços dos derivados da farinha de trigo.  
 
A estimativa da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) é de que os moinhos 
estão abastecidos até a primeira quinzena de maio. Os cálculos de Luiz Martins, presidente do 
conselho deliberativo da associação, apontam uma demanda da indústria de 3 milhões de 
toneladas até novembro, período em que a safra Argentina chega ao mercado. "Por esse 
motivo pedimos a isenção da TEC para a compra desse total em outros mercados", reivindica.  
 
Segundo Élcio Bento, analista da Safras & Mercado, essa demanda pode chegar a 2 milhões de 
toneladas. "Nesse mesmo período do ano passado, o Brasil precisou comprar 1,6 milhão do 
hemisfério Norte".  
 
Mas, para os representantes dos produtores rurais, a isenção da TEC poderia desestimular 
ainda mais o cultivo. "Isso pode atrapalhar a meta do governo federal de atingir a produção de 
60% da demanda até 2012", explica Tarcísio de Mineto, analista da Federação das 
Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (Fecoagro).  
 
Opinião semelhante é a de Flávio Turra, gerente técnico da Organização das Cooperativas do 
Estado do Paraná (Ocepar). "É preciso incentivar a comercialização das 400 mil toneladas 
disponíveis no Sul do País. Para isso, é preciso um melhor planejamento em logística e 
tributação", explica o gerente da Ocepar.  
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