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Todos os anos ao iniciar o plan-

tio da nova safra de trigo, o

produtor nacional é obrigado

a conviver com o fantasma climático

e a volatilidade nas cotações do grão

que, na maioria das vezes, levam a

um conhecido resultado: prejuízo.

Para a temporada 2009/10, muitos

triticultores, entusiasmados com a

redução da safra argentina, pensam

em quebrar este paradigma, pois pela

regra, o cenário aponta para alta nas

cotações do grão no mercado interno.

Entretanto, especialistas alertam que

mesmo com a escassez do cereal no

Mercosul, a tendência é de baixa nos



mesmo mercado, R$ 770,00 a tonela-

da com o câmbio a R$ 1,71. Porém,

os preços nacionais eram garantidos

pelas cotações mundiais em níveis re-

cordes, com Chicago a US$ 10.93 o

bushel", aponta Bento.

Segundo ele, entendendo a dinâ-

mica da formação dos preços no mer-

cado brasileiro, fica fácil de entender

os reflexos de uma eventual isenção

da Tarifa Externa Comum, TEC, so-

bre as cotaçães. "Em 23/06 deste

ano, o trigo hard (panificação) norte-

americano, era cotado a US$ 246.00

a tonelada no Golfo do México. Mais

o frete de US$ 35.00, ele chegaria

ao Porto de Santos a US$ 281.00

a tonelada. Sobre este valor, incide

a TEC de 10% (US$ 28.10), mais o

imposto do Adicional sobre o Frete

para Renovação da Marinha Mercan-

te, AFRMM, de 25% sobre o frete

(US$ 8.80). Assim, com as demais

taxas, o cereal chegaria aos moinhos

paulistas ao redor de US$ 345.00 a

tonelada ou R$ 683,00 ao câmbio

de R$ 1,98", contabiliza o analista,

acrescentando que para chegar ao

mesmo preço na indústria paulista, o

produtor paranaense, poderia vender

a R$ 606,00 a tonelada. "Esta é a

paridade de importação, bastante aci-

ma do mercado atual de R$ 540,00.

Frente às mesmas cotações, apenas

retirando a TEC e o AFRMM, o ce-

real chegaria aos moinhos paulistas

a R$ 610,00 a tonelada. Neste caso,

o produtor paranaense teria que ven-

der a R$ 535,00 para abastecer o

mesmo mercado, abaixo da cotação

atual. Assim, seria mais interessante

comprar no Hemisfério Norte, o que

bloquearia eventuais recuperações no

mercado doméstico, apesar da escas-

sez de oferta no Mercosul", aponta.

De olho no mercado mundial

- cada vez mais atento ao mercado

mundial, o produtor brasileiro sabe

que embora a queda na safra argenti-

na, as expectativas não são nada ani-

madoras, pois já aprendeu a prever

os capítulos desta novela, que não é

e nunca foi dirigida pela lei da oferta

e demanda no Mercosul. "Até pensei

em ganhar dinheiro, mas agora vejo

que a realidade é outra. Não adianta

preços. O motivo é o aumento na ofer-

ta mundial e a queda do dólar, baliza-

dor das cotações no mercado mundial,

o que estimula a indústria moageira

a buscar o grão em países fora do

Mercosul, mesmo que seja mantida a

Tarifa Externa Comum, TEC, nas im-

portações.

De acordo com o analista da Sa-

fras & Mercados, Elcio Bento, o ponto

de partida de qualquer análise sobre o

mercado nacional é o fato dos preços

domésticos serem formados de fora

para dentro, assim a cotação para o

produtor nacional dependerá do valor

da importação. "Os agentes nacionais

da comercialização são meros pas-

sageiros do mercado internacional.

Passageiros estes, de um trem argen-

tino - principal fornecedor - que anda

sobre os trilhos do mercado mundial,

balizado pelas bolsas norte-america-

nas e dependentes do comportamento

cambial", explica o especialista. Ele

cita como exemplo, as cotações no

mercado paranaense em outubro de

2002, que giravam em R$ 680,00 a

tonelada, sustentadas pela taxa cam-

bial de R$ 3,81. "O trigo de Chicago,

naquele momento, era cotado a US$

3,93 o Bushel, já em março de 2008,

as cotações brasileiras atingiram, no



a Argentina deixar de produzir se a

cotação do dólar estiver baixa, pois o

Mundo é um grande produtor de tri-

go, assim vai entrar o grão de fora do

Mercosul e vai "anarquizar" o mer-

cado interno", reclama Jéferson Sa-

ggiorato, produtor de trigo em Mato

Castelhano, no Norte gaúcho.

Com 150 hectares semeados,

Saggiorato busca utilizar o que há

mais moderno em tecnologia de culti-

vo, pois segundo ele, além do clima e

do preço, os produtores lutam contra

o maior gargalo da cultura: a baixa

produtividade. "Em média, produzo

2.400 quilos por hectare, mas teria

que colher acima de 3.000 quilos para

ter um retorno satisfatório", revela o

produtor.

Segundo ele, os custos de produ-

ção, sem contabilizar a mão de obra,

o maquinário e a terra, giram em R$

700,00 por hectare, o equivalente a

29 sacas ao preço atual de R$ 24,00.

"Se o governo comprar pelo preço de

R$ 31,00 a saca - como tem sinali-

zado - e o clima favorecer, há boas

expectativas de ganhar dinheiro, caso

contrário, é prejuízo na certa", conta-

biliza Saggiorato.

De acordo com Elcio Bento, a

tendência é que ocorram janelas po-

sitivas para a comercialização na pró-

xima temporada, que inicia em agos-

to, pois nos três países fornecedores

do Mercosul (Argentina, Paraguai e

Uruguai) o montante exportável recu-

ará de 4,5 milhões de toneladas da sa-

fra 2008/09 para 3,5 milhões, o que

poderá trazer momentos de maior li-

quidez. "A dica é escalonar as vendas

e aproveitar os momentos de maior

liquidez, evitando a espera do pico

máximo dos preços. Se o mercado

nacional estiver ativo, com boas co-

tações, a dica é não esperar, pois será

momentâneo. Quem deixou de vender

no ano passado a R$ 750,00 a tone-

lada, esperando ganhar R$ 800,00

poderá ter dificuldades para vender a

R$ 550,00", alerta Bento.

"Ainda tenho trigo estocado do

ano passado, pois quis especular por

melhores preços por causa da quebra

na safra argentina, mas não contava

com a queda do dólar", revela Sag-

giorato, acrescentando que o Brasil

só não é autossuficiente por falta de

interresses públicos. "Se o governo

não ajudar, o produtor sozinho não

tem condições, porque a indústria

moageira não está preocupada com o

preço pago ao triticultor", denuncia

Saggiorato.

Entraves - para o presidente do



Sindicato das Indústrias do Trigo do

Paraná, Sinditrigo, Marcelo Vosnika,

o grande problema são os elevados cus-

tos da produção nacional, o que torna

justa a briga do produtor por melho-

res preços. "No entanto, a indústria

não pode pagar um preço elevado se lá

fora o grão é mais barato. Se agirmos

assim, a indústria quebra", justifica

Vosnika. Segundo ele, outro entrave

é o monopólio da cabotagem, que difi-

culta o escoamento dos atuais estoques

do Rio Grande do Sul para o Nordeste.

"Fica mais barato importar dos Es-

tados Unidos que buscar no porto de

Rio Grande", revela o presidente do

Sinditrigo, acrescentando que com ou

sem a tarifação sobre a importação,

as indústrias continuarão importando

e repassarão os custos ao consumidor.

Segundo o Departamento de

Agricultura dos Estados Unidos,

USDA, a safra mundial 2009/10 atin-

girá 656,06 milhões de toneladas, e

mesmo com um recuo na produção dos

principais países, o quadro de oferta e

demanda iniciará com um volume adi-

cional de 49 milhões de toneladas, o

que fará com que a oferta global salte

de 933 para 943 milhões de tonela-

das. Já na demanda, as projeções in-

dicam uma retração de 5 milhões de

toneladas, destinadas à ração animal

e as exportações. "Estima-se os esto-

ques mundiais em 182,65 milhões de

toneladas, ante 169 milhões do ano

anterior, um adicional de 15 milhões

de toneladas, elevando a relação es-

toque/consumo de 27% para 29%, o

que comprova que pelos fundamentos,

não há espaço para recuperação das

cotações", ressalta Bento.

A próxima safra Argentina, se-

gundo o USDA, deverá atingir 8,5

milhões de toneladas, com as exporta-

ções na ordem de 5,5 milhões. Já no

Brasil, haverá um aumento de 4% na

área plantada, atingindo 5,8 milhões

de toneladas, com as importações

previstas em 5,7 milhões e estoques

finais em 1,05 milhão de toneladas.

Otimismo com a nova safra -

com as lavouras já em fase de flora-

ção e formação do grão, os produtores

do Paraná estão otimistas com a nova

safra. De acordo com o engenheiro

agrônomo e produtor em Cascavel,

Modesto Félix Daga, o incremento da

área semeada na região, em compara-

ção a última safra, chega a 15%. "No

Estado, houve um aumento na ordem

de 8%, que não se deve ao preço, e

sim à estiagem do ano passado, que
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atrasou o plantio de soja e dificultou a

entrada do milho safrinha, assim mui-

to produtores optaram por ampliar as

lavouras com trigo", destaca o produ-

tor.

Com 370 hectares em pleno

desenvolvimento, Daga, que também

assessora outros 25 triticultores, so-

mando oito mil hectares, ressalta que

não existe mais amadorismo no setor

e que todos os produtores investem

pesado em tecnologia, objetivando

não apenas o fator quantitativo, mas

principalmente, qualitativo da cultu-

ra volta à panificação para obter lu-

cro. "Não podemos analisar apenas a

oferta mundial, pois há um custo de

logística na importação e se o gover-

no manter a tarifação sobre o grão

importado e pagar o preço mínimo

estipulado, já está bom", destaca o

produtor.

A expectativa dos produtores

é que o governo compre a produção

pelo preço mínimo garantido de R$

530,00 a tonelada para formar es-

toques. "Com uma produtividade de

2.500 quilos por hectare, teríamos

que vender a saca a R$ 37,00 para

cobrir os custos. Se nossas estimati-

vas de colhermos 47 sacas por hectare

se confirmarem e o governo cumprir

com o preço mínimo de R$ 31,00 a

saca, cobriremos nossos custos de

produção", contabiliza o produtor.

Isenção para o macarrão - de

acordo com o presidente da Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de

Massas Alimentícias, Abima, Cláudio

Zanão, a crise internacional do trigo,

vivida em 2008, sobretudo com o au-

mento das importações da China e da

índia, forçou o governo brasileiro a

lançar o programa de apoio aos tri-

ticultores com garantias do preço mí-

nimo, elevando a produção nacional

de 3,82 milhões de toneladas da safra

2007/08, para 6,03 milhões na tem-

porada 2008/09, frente a um consu-

mo anual de 10 milhões de toneladas.

"Foi aí que ressurgiu o sonho da auto-

suficiência. Entretanto, é importante

salientar que ela não é a solução para

o descompasso da cadeia, pois o trigo

nacional não possui todos os fatores

qualitativos exigidos pela indústria

alimentícia, o que exige a importação

do cereal de países como a Argentina,

Canadá e Estados Unidos para equi-

librar a qualidade final da farinha",

revela o diretor da Abima.

Segundo ele, o governo tem

feito sua parte, pois retirou a TEC

em 2008, frente à escassez do grão

argentino e manteve em 2009 para

apoiar o setor nacional. "Outra me-

dida importante, foi a isenção do PIS/

Confins, o equivalente a 9,25%, o que



segurou o aumento nos preços para o

consumidor", comenta.

No entanto, a Abima revela a

desvantagem na compensação do im-

posto, já que o governo isentou a fari-

nha, mas manteve o tributo no macar-

rão. "Nossa solicitação, é que haja a

isenção também no macarrão, assim

como há no arroz e no feijão, pois ele

está presente diariamente no prato do

consumidor e, não dá para taxar a co-

mida em um país onde há pessoas com

dificuldades no acesso à alimentação

básica. Retirando o PIS/Confins do

macarrão, elevaria o consumo, movi-

mentando toda a cadeia produtiva",

ressalta Zanão, acrescentando que

mesmo com uma redução de 4,5%

no volume de vendas de macarrão em

2008, o setor faturou 10% a mais em

comparação a 2007.

Para o presidente da Associação

Brasileira da Indústria de Panifica-

ção, Abip, Alexandre Pereira, a crise

no abastecimento não deve atingir o

setor, que prevê um crescimento de

13% em 2009. "Os estoques do go-

verno, de certa forma, tranqüilizam a

indústria. A questão é que apenas uma

parte do cereal é apta para a panifi-

cação, pois o Brasil conta ainda com

grandes regiões produtoras de trigo

de baixa qualidade para esta finali-

dade", justifica Pereira, apontando

que a Abip vem se empenhando, não

apenas em dirimir entraves políticos e

econômicos junto às autoridade, mas,

principalmente, no sentido de reforçar

a capacidade tecnológica e gerencial

das padarias por meio do Programa

de Apoio à Panificação e do Progra-

ma Empreendedor.

Eduardo Caierão, pesquisador

da Embrapa Trigo, contesta as afir-

mações da indústria, garantindo que

seja qual for a demanda da indústria -

trigo pão, trigo brando, trigo branque-

ador, trigo melhorador - há cultivares

com boas características qualitativas

disponíveis no mercado. Porém, se-

gundo ele, isso não significa que re-

sultará em um trigo de qualidade, já

que este fator depende do ambiente.

"A interação climática é significativa,

principalmente no Rio Grande do Sul

e Santa Catarina, onde o excesso hí-

drico na primavera, associado ou não

a fungos da espiga, reduz a qualidade

do grão", explica o pesquisador.

Giberela - dentre os problemas

que surgem com as chuvas, segundo

os produtores, o principal é a Gibere-

la. "Mesmo com o tratamento, as per-
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das chegam a 40%, pois os fungicidas

controlam apenas 25% da doença",

comenta Saggioratto.

Segundo a Embrapa, se até al-

gum tempo atrás existiam poucas

cultivares da classe pão no Estado

gaúcho, hoje, são praticamente 50%

dos disponíveis. "Cada variedade lan-

çada incorpora novas resistências às

principais doenças como; ferrugem e

manchas foliares, Giberela e Oídio",

explica Caierão, acrescentando que

outro problema que dá margem à

reclamação da indústria é a falta de

segregação do grão de qualidade nas

cooperativas e cerealistas, que mistu-

ram toda a produção, resultando em

um lote sem aptidão qualitativa. "A

falta de segregação ocorre principal-

mente no Rio Grande do Sul, defende

o presidente do Sinditrigo do Paraná.

"Falta segregar a produção, pois o

trigo nacional tem qualidade. O difícil

é manter um controle estável sobre a

uniformidade dos lotes em função da

dimensão do País. Nos Estados Uni-

dos, se eu comprar hoje ou daqui a dez

anos, a qualidade é a mesma", ressal-

ta Vosnika.

Quanto às limitações que impe-

ram a autossuficiência, o pesquisa-

dor da Embrapa revela que não são

de ordem agronômica e sim, passam

diretamente por políticas governa-

mentais. "O produtor só precisa de

um "empurrãozinho", pois ele tem

experiência, maquinaria apropriada

e vontade de trabalhar", enfatiza o

pesquisador.

De acordo com Vosnika, o Brasil

pode sim ser autossuficiente, porém é

preciso solucionar a questão da logís-

tica envolvendo a estocagem, o preço

ao produtor e a cabotagem. "Temos

três meses de colheita. No restante da

temporada, a produção ficaria arma-

zenada até a próxima safra. A questão

é saber quem pagaria por esta arma-

zenagem? Os moinhos não pagariam!

Muito menos o produtor", questiona o

dirigente da Sinditrigo. CO
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