
 
Alta da tarifa do trigo americano influencia pouco o consumo 
Carolina Alves 
 
Produto que mais afeta os americanos na lista de retaliação não altera consumo brasileiro de 
derivados 
 
Dentre a lista de 102 produtos americanos que sofrerão retaliação brasileira por conta do 
contencioso do algodão, o trigo é um dos que mais chamam a atenção. A Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) anunciou na última segunda-feira (8) que a taxa de importação do produto 
oriundo dos Estados Unidos subirá de 10 % para 30 %. 
 
Porém, a decisão do Brasil em levar adiante o direito de retaliação aos Estados Unidos, 
concedido pela Organização Mundial do Comércio (OMC), não significa que haverá prejuízos 
para a cadeia de produção de devirados do trigo, como o pão, alimento indispensável na mesa 
do brasileiro. De acordo com Alexandre Pereira, presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Panificação e Confeitaria (Apic), a medida não impacta o segmento e nem o 
consumidor final. 
 
"Não temos tradição de importar o trigo dos EUA", explica. Do total de trigo utilizado no Brasil, 
50% provêm da produção interna e a outra metade de importações, que somaram US$ 1,2 
bilhão em 2009, segundo dados do Ministério do Comércio Exterior (MDIC). O principal 
fornecedor é a Argentina, com cerca de 90% de participação, enquanto Estados Unidos, 
Canadá e países da União Européia ficam com os 10% restantes. 
 
No ano passado, o Brasil importou apenas 2% do produto americano, enquanto em 2008 a 
participação era de quase 10% do total. "Naquele ano, o país recorreu mais ao trigo dos 
Estados Unidos porque a safra argentina sofreu de longa estiagem, afetando as exportações", 
diz Pereira. Os EUA respondem por 9% das exportações mundiais do produto. 
 
Em 2010, o cenário de importações brasileiro de trigo deve voltar ao patamar anterior à seca 
Argentina, pois não há previsão de que a safra do país seja prejudicada nos próximos dois 
anos. "No caso mais extremo, em que o crescimento econômico eleva significativamente a 
demanda por trigo, a própria Argentina pode suprir. Se não, há outras fontes, como a Rússia, 
que é responsável por 8% da produção mundial, atrás apenas dos EUA", afirma Ernesto 
Lozardo, professor de economia internacional da FGV. Ele lembra, ainda, que entre 1999 e 
2000, por conta de uma crise forte na produção argentina, o governo brasileiro contornou o 
problema aumentando a adição de farinha de milho e mandioca na composição do pão. 
 
O economista não acredita, porém, que o parceiro de Mercosul se aproveite da queda de 
demanda pelo trigo americano e eleve os preços de seu produto no Brasil. "O maior benefício 
que a Argentina terá será englobar o mercado americano daqui", analisa. 
 
A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) divulgou uma nota de 
descontentamento quanto à adição do trigo em grão na lista de retaliação. "O trigo americano 
tem sido uma fonte de suprimento relevante para os moinhos brasileiros toda vez que a 
produção nacional ou argentina não são suficientes. Assim, a elevação da tarifa de importação 
para 30% poderá ter um impacto sobre os preços dos derivados do trigo, especialmente 
massas e pão, particularmente para uma região de renda mais baixa", anunciou.  
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