
Preços
oscilantes,
relação difícil
com indústria,
problemas
climáticos.
Afinal, plantar
trigo no País
é um bom
negócio?
EDUARDO SAVANACHI

A
s notícias de quebra na safra
de trigo na Argentina, somada
à decisão do governo brasilei-
ro de manter a Tarifa Externa

Comum (TEC) de 10% para impor-
tações do cereal de países de fora do
Mercosul, pareciam ser um prenun-
cio para um novo período de bonança
na triticultura brasileira. Mas o que
parecia bom na teoria, na prática não
vem se concretizando e, ao que tudo
indica, a rotina de problemas que
safra sim, outra também, prejudica a
cultura no País deve ser mantida
neste ano. Para se ter uma idéia, de
acordo com levantamento da agência
Safras & Mercado, no Estado do Rio
Grande do Sul, responsável por
cerca de 40% da produção brasilei-
ra, os preços no primeiro semestre
ficaram cotados na média de R$
460 a tonelada, uma queda de 36%
em relação ao mesmo período do ano
passado. "Com os preços internacio-

nais em queda e com o câmbio abaixo
de R$ 2,00 por dólar, o espaço para
recuperação no mercado interno é
pequeno", avalia o consultor da
Safras & Mercado, Elcio Bento. Com
isso, a estimativa de produção bra-
sileira é de 5,715 milhões de tone-
ladas, uma redução de 5% em
relação à safra anterior.

Um cenário que não é novo para
o trigo. Falta de infraestrutura,
dificuldades de comercialização e
problemas climáticos há tempos
emperram a atividade no País. A
ironia nesse setor é tanta que justa-
mente o Brasil, maior potência
agrícola do mundo, é o maior com-
prador de trigo do planeta. Só para
a próxima safra, o País deve impor-
tar cerca de 5,3 milhões de tonela-
das. Nem a taxação de 10% no trigo
importado de países de fora do
Mercosul parece trazer uma luz no
fim do túnel. Isso porque os moi-



nhos brasileiros ainda
possuem estoque sufi-
ciente para suprir a
demanda pelos pró-
ximos meses. "Além
disso, o Brasil sofre
concorrência dentro
do Mercosul. O Para-
guai, por exemplo,
dispõe de 600 mil tone-
ladas para exportação e
a logística faz este produ-
to ser atrativo para os moi-
nhos", conta Bento.

Para o produtor Irineu Kloss, que
há cerca de 15 anos insiste no plantio
de trigo em sua propriedade de 85
hectares, no município de Apucarana
(PR), o grande problema é a falta de
políticas especificas. "Hoje não
temos um seguro agrícola eficiente,
condizente com os riscos da cultura,
nem garantia de preços mínimos.
Nós plantamos no escuro", conta o

produtor, que prevê uma produção
de 115 toneladas nessa safra, uma
redução de 17% em relação à safra
anterior. "Se tivéssemos um pouco
mais de estrutura poderíamos suprir
a demanda do País. Acho que no
fundo ainda acredito que isso venha
a acontecer", pondera.

Outro aspecto que emperra a pro-
dução é a dificuldade para a comer-

cialização do produ-
to brasileiro. Segun-
do o presidente da
comissão de trigo
da Federação de
Agricultura do Rio
Grande do Sul
(Farsul), Hamilton
Jardim, como a
industria prioriza a
importação do cere-
al, os triticultores
ficam sem ter para
quem vender seu

produto. "Só no Rio Grande do Sul,
temos cerca de 500 mil toneladas
de trigo para colocar no mercado",
revela Jardim, que explica que, como
a atividade é de alto risco, produto-
res não investem em tecnologia e
com isso prejudicam a qualidade do
produto. "Com isso, o produtor não
vende, tem prejuízo e não investe.
É uma bola de neve", diz. •
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