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O pacote bilionário anunciado pelo governo argentino para impulsionar a economia do país irá 
influenciar diretamente os preços de trigo no mercado brasileiro. A previsão dos produtores é a 
de que a cotação da commodity, que já está depreciada, atinja patamares ainda menores, 
inviabilizando a comercialização. 
 
Entre as medidas adotadas pelo governo da presidente Cristina Kirchner está a redução do 
imposto de exportação, denominados de retenciones (retenções, em português), para o trigo 
de 28% para 23%.  
 
"A Argentina sempre vai ser nosso eterno incomodo. Por mais que haja uma redução de safra 
no país a concorrência deles nos incomoda muito por conta da nossa falta de competitividade 
nos custos de produção", afirmou Hamilton Jardim, presidente da Comissão de Trigo da 
Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). 
 
Segundo Jardim, a Argentina usa o trigo como moeda de troca para pagar a chamada "linha 
branca" — eletrodomésticos na sua maioria — que eles compram do Brasil para equilibrar a 
balança comercial do país. 
 
A notícia, recebida com surpresa, por Jardim é um balde de água fria nos produtores gaúchos 
que ainda comemoravam a redução de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre o trigo do estado, dos 12% atuais para 2%, para o Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Gerais . 
 
A situação de boa parte dos triticultores brasileiros é dramática. Com os moinhos abastecidos 
resta apenas a ajuda do governo, por meio dos leilões, para que a comercialização do produto 
não fique totalmente paralisada. "O produtor tem que vender em dezembro para pagar os 
custos da lavoura de inverno e também precisa pelo menos se reembolsar do valor investido 
para conseguir custear a safra de verão", disse Jardim. 
 
Ainda segundo Jardim, os armazéns no Sul estão lotados de trigo e produtores que têm 
emergência em colocar dinheiro em caixa chegam a negociar o grão a R$ 18,10 por saca. No 
período de decisão de plantio, em meados de agosto, o trigo custava R$ 35 por saca, em 
média. 
 
Além do trigo, o pacote argentino prevê a redução da retenção do milho de 25% para 20%. 
Ainda que o país não concorra com o milho nacional no mercado interno, a medida pode 
diminuir a demanda internacional. 
 
No Paraná, onde a colheita de trigo foi antecipada e teve preços um pouco melhores, é o 
resultado das vendas do milho que preocupa o produtor. Com um custo de produção local de 
R$ 17,70 por saca, em média, e preço na praça em torno de R$ 14 por saca, a receita local 
com a commodity não deve nem pagar o custeio. 
 
"Se fosse colher o milho hoje iria vender para pagar o banco e não sobraria nada", disse 
Gabriel Jort, produtor da cidade de Campo Mourão (PR). "Quem conseguir pagar a safra e ficar 
com a `palha' já está bom", completou o agricultor que nessa semana liquidou o estoque de 
trigo para colocar dinheiro em caixa.  
 
Para Odacir Kein, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), a 
mudança tributária na Argentina não deve preocupar o produtor e a concorrência com o país 
vizinho ocorrerá por meio da biotecnologia. "A nossa disputa com a Argentina não pode ser 
tributária, tem que ser de produtividade", avaliou. No entanto, Klein destaca que o produtor 
brasileiro não pode ter a ilusão de que os preços nos próximos meses ficarão acima dos atuais. 
 
Na Argentina, entidades representativas dos produtores não se animaram com o anúncio do 
governo local. Eduardo Buzzi, presidente de la Federação Agraria Argentina (FAA), chamou a 



medida de insignificante e disse que não terá impacto junto ao setor produtivo. Carlos Garetto, 
presidente da Coninagro também considera a medida insuficiente. 
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