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Adair Sobczak

Mesmo diante de um cenário

de incertezas, o triticultor

nacional - principalmente

da região Sul - não tem outra saída

senão apostar no cultivo, pois além de

ser tradicional, é o de maior e.xpressivi-

dade na rotação de culturas de inverno.

Entre as ferramentas que podem

auxiliar na redução dos fatores de ris-

co da atividade, especialistas apontam

para a gestão dos custos e adoção de

cultivares aptas às características cli-

máticas específicas, desenvolvidas por

institutos de pesquisa como a Embrapa

e com excelentes resultados no contro-

le fitossanitário, o que tem elevado os

aspectos quantitativos e qualitativos

da produção. Já os produtores criticam

a falta de estímulo do governo para

produção, além de falta de políticas de

garantia de preço e seguro agrícola.

De acordo com o analista da Sa-

fras & Mercados, Elcio Bento, a tem-

porada 2009/10 (agosto de 2009 a

julho de 2010) tem sido bastante com-

plicada para o setor produtivo devido

a fatores climáticos e a redução de

preços. A estiagem atrasou o plantio,

principalmente no Paraná. Já na hora

da colheita, o excesso de chuvas afetou

a produtividade e, sobretudo, a quali-

dade de grão.
uNo Paraná, a estimativa inicial

apontava para uma produção de 3,5

milhões de toneladas. No entanto, fo-

ram colhidos 2,5 milhões de toneladas,

sendo que quase 1 milhão com baixa

qualidade. No Rio Grande do Sul, a

quebra na quantidade foi pequena, mas

na qualidade, boa parte da produção

foi atingida", afirma.

Para entender melhor o contexto

em que está inserido o ano comercial

2009/10, segundo Bento, é interes-

sante voltar à temporada anterior. Ele

aponta que na safra 2008/09, o país

iniciou com apenas 415 mil toneladas

em estoques. No entanto, este pequeno

volume foi acompanhado da maior sa-

fra pós-desregulamentação do merca-

do (1990), com seis milhões de tonela-

das. Assim, subtraindo os demais usos,

os moinhos brasileiros receberam uma

oferta de trigo nacional corresponden-

te a 5,513 milhões de toneladas.

"Este alto volume de produção

foi motivado por cotações de até R$

800 a tonelada (Paraná) no momento

do plantio. Porém, houve dificuldade

para a comercialização. Com a Ar-

gentina restringindo as exportações
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"No Paraná, a estimativa inicial apontava para
uma produção de 3,5 milhões de toneladas.

No entanto, foram colhidos 2,5 milhões de toneladas"
Elcio Bento - Safras & Mercados

no primeiro semestre, o governo bra-

sileiro decidiu pela isenção da Tarifa

Externa Comum (TEC), de 10% e do

Adicional sobre o Frete para a Renova-

ção da Marinha Mercante (Afrmm), de

25% sobre o valor do frete, para trigo

extra-Mercosul. 0 resultado disso foi

um ingresso adicional de 1,2 milhão

de toneladas dos Estados Unidos e do

Canadá", explica.

Cotações - 0 analista comenta

que quando o Brasil iniciava a expres-

siva colheita, foi surpreendido pela cri-

se financeira de setembro de 2008, que

derrubou as cotações internacionais.

Desta forma, sem espaço para vender

em outros mercados e com um volume

exportável que ainda alcançava quase

quatro milhões de toneladas, a Argen-

tina forçou o mercado brasileiro.

"Em termos de variáveis forma-

doras de preços (câmbio e mercado

internacional), as cotações nacionais

ainda teriam suporte para recupera-

ção, pois no final de 2008, a queda das

cotações no mercado global foi anulada

no âmbito doméstico pela desvaloriza-

ção do real. A relação cambial R$/US$

subiu de 1,6 antes da crise para até 2,5

pós-crise. Assim, os preços mais baixos

no mercado internacional tornavam-se

caros para o abastecimento brasileiro

e mesmo assim, o acúmulo sazonal de

oferta gerado pela isenção da TEC e

do AFFRM, pela presença vendedora

agressiva dos parceiros do Mercosul e

a maior produção nacional, achatavam

as cotações, o que obrigou o governo

a entrar no mercado, com leilões de

Prémio para Escoamento do Produto

(PEP), e Contratos de Opção de Ven-

da", analisa.

De acordo com Bento, com o in-

gresso da safra 2009/10, as cotações

intensificaram a queda. A produção de

4,9 milhões de toneladas se juntou aos

estoques de 1,9 milhão. Este alto vo-

lume de passagem se deve ao volume

de importação na temporada anterior,

mesmo com boa oferta interna.

"Porém, a safra brasileira pade-

ceu com adversidades climáticas, em

especial no Paraná. Por isso, estima-se

que dos 4,9 milhões de toneladas co-

lhidos, cerca de 1,6 milhão não tenha

qualidade para moagem e terá como

destino o mercado de ração. Assim,

descontando 400 mil toneladas para

sementes, a oferta interna é de 2,9

milhões de toneladas, mais os esto-

ques iniciais, ou seja, 4,892 milhões

de toneladas. Com isso, a necessida-

de de importação será próxima a 6,2

milhões de toneladas (em grão e fari-

nha)", aponta.

Este volume de importação é bem

maior da oferta existente nos três paí-

ses do Mercosul (Argentina, Paraguai

e Uruguai), prevista em 3,65 milhões

de toneladas, o que obrigará a impor-

tação do restante do Hemisfério Norte.

"Em tese, este seria um fator de

alta para os preços no Brasil, pois o

custo de importação extra-Mercosul é

maior, pela TEC, pelo AFRMM e pelo

frete maior. Contudo, o que se verifica

até o momento é que o custo de se com-

prar nos Estados Unidos e ou Canadá

é inferior ao da indústria nacional

comprar ao preço mínimo estabelecido

pelo governo nas regiões produtoras",

aponta.

Segundo ele, as perspectivas para

o produtor em 2010 frente aos preços

não são animadoras. "Mais uma vez,

a decisão dos produtores em relação

ao plantio dependerá dos incentivos a

serem garantidos pelo governo. Pro-

va disso é que, sem a intervenção do

governo, o mercado internacional,

juntamente com o câmbio, continua

pressionando as indicações de preços
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no Brasil. No Paraná, os vendedores

pedem pelo tipo 1 em torno de R$ 470

por tonelada. A indústria fala em R$

420. Diante desta disparidade, o mer-

cado segue travado. No Rio Grande do

Sul, indicações nominais a R$ 400 na

compra e R$ 420 na venda, com indi-

cações de compradores a R$ 410 no

CIF para os moinhos", comenta.

Redução - De acordo com o pre-

sidente do Sindicato da Indústria do

Trigo no Estado do Paraná (Sinditri-

go), Marcelo Vosnika, a área plantada

no Estado deverá sofrer uma redução

de 11%, segundo indicam as estimati-

vas oficiais do Departamento de Eco-

nomia Rural (Deral), da Secretaria de

Agricultura e do Abastecimento do Pa-

raná. "No entanto, se considerarmos

a quebra da safra passada, esperamos

uma colheita praticamente igual à

temporada 2009, próxima de 3,2 mi-

lhões de toneladas", aponta Vosnika.

Frente a questão das importa-

ções, o presidente do Sinditrigo re-

vela que tudo dependerá de taxa de

câmbio, que em 2009 era favorável à

importação em comparação ao preço

mínimo nacional. "Para este ano, não

podemos garantir que esta situação

continuará. 0 que podemos afirmar é

que com o câmbio de 2009, o preço

mínimo transformava o trigo nacional

no produto mais caro do mundo (preço

FOB) em dólares para grãos da mesma

qualidade", afirma.

Segundo ele, a alegação de que

a indústria prefere o trigo importado,

não procede para os moinhos para-

naenses, pois são grandes comprado-

res do trigo nacional, já que possuem

grandes vantagens de logística frente

ao importado.

"0 grande problema desta ques-

tão, não é querer ou não o produto im-

portado, mas sim, reside no fato de os

produtores nacionais colherem todo o

trigo em três meses e os moinhos, mo-

erem o ano todo. Desta forma, não te-

mos espaço e nem recursos para adqui-

rir toda a produção, mesmo no Paraná,

que tem um trigo de qualidade similar

ao importado", justifica Vosnika.

Para Elcio Bento, uma das rei-

vindicações do Ministério da Agricul-

tura para motivar o plantio na próxima

safra é a elevação da Tarifa Externa

Comum (TEC). "Isto poderá garantir

alguma melhora para as cotações do-

mésticas. Sem isso e sem a realização

de leilões, não há suporte para recupe-

ração no curto prazo", alerta o ana-

lista.

Para ele, a ampliação do plantio

dependerá da política para o cereal

que vem sendo discutida pelo governo,

cuja intenção é debater uma política

nacional envolvendo a criação de pre-

ços mínimos para o triticultor, seguro

para a safra, condições de crédito e ta-

rifas de importação de países fora do

Mercosul.

"Atualmente, a TEC é de 10% e

pode ser elevada para beneficiar a pro-

dução nacional, cujo objetivo é atingir

pelo menos cinco milhões de toneladas.

A demanda restante deverá ser suprida

pela importação de países do Merco-

sul. Em caso de falta do produto tanto

no Brasil quanto no Mercosul, o go-

verno poderia abrir cotas de importa-

ção (com tarifas menores) para regu-

larizar a oferta no mercado interno",

comenta.

Em relação ao mercado Brasil—

Argentina, o presidente do Sinditrigo

comenta que o País vizinho está pro-

duzindo cada vez menos trigo, o que é

bom para o produtor brasileiro. "Meu

receio é quando a Argentina voltar
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para uma produção de até 18 milhões

de toneladas. Aí sim, teremos um gran-

de problema", alerta, revelando que

outra grande entrave para a indústria

nacional e que está sendo discutido, é

o monopólio da cabotagem, que acaba

encarecendo o frete do grão, principal-

mente da região Sul, para o- Norte e

Nordeste.

"Isto é um absurdo. Fica mais

barato trazer o trigo de qualquer outra

parte do mundo para estas regiões, do

que buscá-lo no Rio Grande do Sul",

denuncia.

Para a Safras & Mercados, 2010

será mais um ano de preços pressiona-

dos pelas cotações internacionais, com

excesso de trigo no mundo e pelo câm-

bio no Brasil. "Os preços são formados

de fora para dentro, assim, a cotação

que o trigo importado chega aos moi-

nhos brasileiros é que determinará

quanto o produtor nacional poderá pe-

dir pelo seu produto", revela.

Frente à expectativa de área a

ser semeada, Bento aponta que isso

dependerá, em grande parte, do Plano

Safra. Já o preço mínimo pode ser con-

siderado bom, com a tonelada do tipo

1 (brando) a R$ 441; tipo pão a R$

530 e tipo melhorador a R$ 555, o que

torna o plantio atrativo.

"As medidas anunciadas têm que

dar segurança de que este preço será

garantido. 0 clima é sempre uma in-

cógnita, por isso, os pontos das polí-

ticas em relação ao seguro - que em

minha opinião deve ser regional, pois

em um mesmo Estado há diferenças

de variedades e produtividades - são

importantes", afirma, comentando que

a área plantada não sofrerá grandes

alterações em relação ao ano passado.

"Sem modificações no mercado

internacional e no câmbio, este será

mais um ano em que o preço alvo será

o mínimo do governo. Se o custo mé-

dio do produtor ficar abaixo destes

referenciais, acredito que o trigo con-

tinuará sendo a melhor alternativa de

inverno", finaliza Bento

Epidemia - De acordo com o

pesquisador e chefe geral da Embrapa

Trigo, Gilberto Cunha, a safra passada

foi marcada por uma condição de am-

biente desfavorável, especialmente no

Paraná, onde houve uma forte epide-

mia de brusone, doença de ocorrência

esporádica e típica da região tropical

que atingiu principalmente o norte do

Paraná, além de São Paulo e o Brasil

Central, Minas Gerais, Goiáse Distrito

Federal.

Text Box
Anúncio
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A ampliação do plantio dependerá da política
que vem sendo discutida pelo governo

u[\lo Rio Grande do Sul, também

houve muita chuva na primavera, mas

a produção não foi tão comprometi-

da, demonstrando a robustez-da nova

tecnologia para produção de trigo em

regiões úmidas, em termos de genéti-

ca de cultivares e manejo de cultivo",

revela.

Segundo ele, há alguns anos nes-

tas condições de ambiente, o desastre

seria grande, com rendimentos baixís-

simos, o que não ocorreu em 2009, de-

monstrando a evolução em tecnologia

na produção de trigo.

0 pesquisador aponta que a

Embrapa tem desenvolvido um pro-

grama de melhoramento genético,

cujo objetivo principal é a criação de

cultivares adaptadas às condições es-

pecíficas de ambiente, com padrões

2009. A resistência genética às prin-

cipais doenças que afetam o trigo no

Brasil e a melhoria em qualidade tec-

nológica são prioridades em todos os

programas de melhoramento genético,

públicos e privados em andamento no

País", afirma.

Para a safra 2010, Cunha apon-

ta que em função da perda da inten-

sidade do El Nino, a expectativa é

de uma primavera menos úmida, em

especial na região Sul, mais próxima

dos padrões climáticos normais, o que

tende a favorecer a produção de trigo e

demais cultivos de inverno destinados à

produção de grãos.

0 pesquisador comenta que a

melhor estratégia à disposição dos

produtores para minimizar os riscos de

natureza climática é a diluição destes

de qualidade tecnológica orientados

para o mercado.

"A nossa evolução em genética

para rendimento e qualidade, dos anos

1990 até o agora, é algo que se desta-

ca. E o resultado disso pode ser confe-

rido em anos nada favoráveis para a

produção de trigo no Brasil, como em

riscos pela diversificação de épocas de

semeadura, dentro do período indicado

pelo zoneamento agrícola e o uso de

cultivares que se diferenciam em ciclo.

"É importante o uso de tecnolo-

gia sob orientação técnica especializa-

da. 0 planejamento da lavoura começa

pela escolha das áreas menos sujeitas à

ocorrências de geadas intensas - como

é o caso de baixadas -, seguir a rotação

de culturas, optar por cultivares adap-

tadas à região e com características de

qualidade tecnológica demandada pelo

mercado, bem como, acompanhara la-

voura de perto para as intervenções de

manejo voltadas ao controle de pragas

e doenças. Além da fertilização nitro-

genada no momento de maior eficiên-

cia de resposta", orienta.

No Sul do Brasil, a cultura do

trigo não está relacionada apenas à ex-

ploração económica, mas possui tam-

bém papel fundamental na rotação de

cultura. Na opinião de Cunha, há ou-

tras opções, como a cevada, a canola,

o triticale e as aveias, mas, nenhuma

destas tem o potencial de ocupação de

área na mesma escala do trigo, além

de ele não exigir investimentos em ati-

vos específicos para a produção.

"A mesma estrutura de máquinas

e equipamentos usados nos cultivos de

verão são empregados na produção de

trigo. Isso, fundamentalmente, ajuda a

diluir os custos fixos do produtor e agre-

ga renda numa época do ano em que há

necessidade de cobertura do solo e as

opções económicas são poucas", ressal-

ta, afirmando que por isso é fundamen-

tal para o Brasil produzir trigo.

"Este é um cereal estratégico

para o mundo. Precisamos consolidar

uma triticultura nacional competitiva

em escala mundial. Avançamos muito

em domínio tecnológico, construindo

uma agricultura tropical efetivamen-

te competitiva. Não foi diferente com

o trigo, sendo notáveis nossos avanços

em tecnologia de produção, através de

ganhos em produtividade e qualidade

tecnológica, apesar de ainda sermos

importadores deste cereal", aponta.(D
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POLÍTICA

Para produtor, trigo é tratado
como moeda de troca nas

negociações com o Mercosul
u0 trigo é uma cultura que deveria ser tratada

como assunto de segurança nacional pelo governo bra-

sileiro, pois é a base da alimentação da população des-

de os tempos da história antiga", comenta o engenheiro

agrónomo e produtor em Cascavel, PR, Modesto Félix

Daga.

Segundo ele, o hábito alimentar do povo brasi-

leiro de menor poder aquisitivo sofreu uma mudança

na década de 80. "0 prato básico, que era o feijão e

o arroz, foi substituído pelos alimentos à base de trigo

(massas, macarrão, pão e tc . ) e a estratégia de abas-

tecimento do grão tornou-se fundamental para toda a

população brasileira", aponta.

De acordo com o produtor, o consumo brasileiro,

entre farinhas e sementes, situa-se na faixa de 10 a 11

milhões de toneladas anuais. Porém, a produção brasi-

leira tem oscilado entre 2,5 milhões a 5,5 milhões de

toneladas, o que representa um déficit médio de 6 a 7

milhões de toneladas/ano.

"Por que isto acontece? Nosso país tem solos

adequados para produção, com infraestrutura (pessoal,

máquinas e equipamentos) para tornar-se autossufi-

ciente. Mas isto só não acontece porque o trigo é tra-

tado por nossos governantes como moeda de troca nas

negociações com o Mercosul. Não é levado em conside-

ração que toda a cadeia produtiva gera emprego, im-

postos, renda, mantém o homem no campo e viabiliza

a propriedade quando tratada como cultura dentro do

sistema produtivo, podendo até gerar divisas se houver

excedente", afirma Daga.

Estratégias - Na opinião do produtor, é necessá-

rio que o governo estabeleça preços mínimos e compre

o grão quando o mercado não comporta, fazendo esto-

que, estratégias de segurança.

"É preciso reformular o seguro agrícola de pro-

dução, fazendo com que as seguradoras considerem

as perdas de produção e qualidade, garantindo valor

condizente com os custos de produção, incluindo como

eventos indenizáveis, pragas e doenças sem métodos

difundidos de controle ou profilaxia", revela, acres-

centando que é preciso que o governo adote políticas

de proteção para a produção nacional, tributando os

subsídios que os países fornecedores fazem para suas

produções dentro do Mercosul e fora do Mercosul, e

que também, regularize o sistema de transporte da

produção entre os Estados brasileiros, especialmente

o marítimo, além de atuar efetivamente sobre os moi-

nhos, impondo controle e obrigatoriedade da aquisição

do produto nacional.

"Estas medidas sustentariam e viabilizariam a

permanência do produtor na atividade agrícola, permi-

tindo a adoção da rotação de cultura e o planejamento

da propriedade na questão da fertilização, no controle

de pragas e doenças, ervas daninhas e manter ou am-

pliar o emprego da mão-de-obra", comenta Daga.

Segundo ele, apoiando a produção nacional, mo-

vimentaria a aquisição de insumos, máquinas e equi-

pamentos, estimularia investimentos na área de arma-

zenagem, geraria uma segunda fonte de renda, já que,

hoje, apenas as culturas de verão são viáveis, além da

diluição dos custos fixos e das depreciações. Entre as

consequências haveria mais geração de impostos e mo-

vimentaria o sistema financeiro com o crédito rural e o

seguro agrícola.

Também estimularia o avanço em pesquisas na

área de sementes e defensivos agrícolas e na área de

prestação de serviços agronómicos especializados.

"Outro fator importante é que equilibraria a produção

dos demais cereais entre oferta e demanda, evitando os

excedentes que estamos presenciando. A condição do

trigo como assunto de segurança nacional evitaria os

aviltamentos dos preços da farinha e, especialmente,

do pão de cada dia, dando segurança e confiança para

o povo brasileiro", justifica.

Text Box
Fonte: Panorama Rural, São Paulo, ano 12, n. 134, p. 34-41, abr. 2010.




