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APRESENTAÇÃO 

A recente evolução dos preços do trigo, causada pela irregularidade na oferta 
mundial, ameaça os índices inflacionários do país. Com a redução de área na 
safra 2012/13 no Brasil e com a quebra de safra mundial, o abastecimento 
nacional foi comprometido e estimulou-se a importação do cereal.  

A redução de área da safra anterior, que no Paraná resultou na menor área 
cultivada desde os anos oitenta, segundo a Companhia Nacional de 
Abastecimento – Conab vem ocorrendo há algumas safras e pode se tornar 
recorrente nas safras futuras frente aos desafios enfrentados pela triticultura 
nacional.  

A situação atual, com preços elevados, demonstra que o momento é de reflexão 
para triticultura nacional e demais culturas de inverno. O setor produtivo espera 
a definição de uma política pública de apoio permanente e decisiva em favor da 
cultura nacional, objetivando-se garantir o abastecimento nacional e eliminar a 
dependência externa do produto. 

Entre os desafios para ampliação da produção nacional os principais são os 
elevados custos de produção, com preços médios recebidos pelos produtores 
abaixo do preço mínimo estabelecido na Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM) e abaixo do custo de produção. 

Nesse sentido, o setor produtivo apresenta, através deste documento, as 
propostas de ações e políticas públicas que suportem e estimulem a produção 
nacional das culturas de inverno no curto e principalmente no longo prazo. 

Para que os investimentos na produção nacional continuem é necessária a 
definição antecipada de uma política de apoio a cultura, principalmente de uma 
política de apoio à comercialização do produto. 
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1. APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PREÇO MÍNIMO   

Com exceção da safra atual, historicamente os baixos preços de 
comercialização, a falta de liquidez e os elevados custos de produção são 
desafios para manutenção e ampliação da produção nacional de trigo. Por isso, 
a definição de uma política de apoio permanente à comercialização do produto, 
é fundamental para o setor produtivo. 

È necessária uma política pública que defina, com antecedência, o interesse no 
produto nacional, fixando antes do plantio e cumprindo, quais serão os 
mecanismos utilizados para apoio à comercialização do produto, em quais 
quantidades e quais preços. 

Entre os mecanismos de apoio à comercialização que serão fundamentais na 
decisão de plantio estão: os leilões de Prêmio para o Escoamento da Produção 
(PEP), o Contrato de Opção de Venda e as Aquisições do Governo Federal 
(AGF).  

Com o apoio à comercialização definido, os preços mínimos devem ser 
reajustados comparativamente a elevação dos custos de produção. Na safra 
2012/13, o preço mínimo de garantia do trigo foi elevado em torno de 5,99% 
para a safra de 2013, sendo fixado em R$ 531,00/t para o trigo tipo 1 da classe 
pão.  O custo operacional estimado pela CONAB em março de 2013 na região 
de Londrina - PR foi de R$ 635,33/t.  

P1. Aumentar em 16,4% o preço mínimo para o trigo tipo 1 da classe pão, 
passando de R$ 531,00/tonelada para R$ 635,33/ tonelada. 

P2. Estabelecer até o final de fevereiro a quantidade de trigo que será 
apoiada via leilões de PEP, PEPRO e AGF, durante todo o período de 
comercialização. 

P3. Alocar recursos para Contratos de Opção de Venda em quantidade e 
condições definidas antes da época de plantio, para serem exercidas até o 
final do mesmo ano de seu lançamento.  

P4. Criar linha de financiamento para o setor moageiro adquirir a produção 
nacional com as mesmas taxas de juros e prazos concedidos nas 
importações de trigo. 

P5. Disponibilizar recursos para linha de crédito de Financiamento para 
Estocagem de Produtos da PGPM (FEPM) do trigo e cevada.  
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P6. Permitir a utilização de recursos da Linha Especial de Crédito (LEC) 
para o financiamento da comercialização para as culturas de inverno pelas 
indústrias, simultaneamente a PGPM.  

P7. Aumentar a quantidade de trigo nas operações de AGF para até 10.000 
sacas por produtor (CPF).  

2.  SALVAGUARDAS ÀS IMPORTAÇÕES DE TRIGO 

As medidas protecionistas adotadas por países integrantes do MERCOSUL e de 
fora dele criam situações de desvantagem ao mercado nacional. Podem ser 
citados exemplos como as práticas de subsídio à produção e à exportação por 
parte de países não membros do MERCOSUL e as medidas de incentivo para a 
agregação de valor ao grão, via estímulo para a exportação de farinha e pré-
misturas pela fixação de tarifa significativamente menor para exportação de 
derivados de trigo pela Argentina. 

Em 2013, a Tarifa Externa Comum (TEC) foi reduzida para zero para as 
importações de trigo, com autorização para importação de até 2,7 milhões de 
toneladas com a redução da TEC de 10% para 0%. A medida desmotivou o 
setor produtivo que espera que a produção nacional seja apoiada, eliminando a 
dependência do produto importado. 

P8. Suspender durante o período de comercialização a autorização 
automática de importação do trigo em grão, sendo a mesma outorgada 
com base na comprovação de compra de mesma quantidade de trigo 
nacional, quando o preço de mercado estiver abaixo do mínimo. 

P9. Estabelecer uma tarifa compensatória em percentual que neutralize as 
vantagens concedidas na origem, para a farinha de trigo e pré-misturas de 
farinhas importadas da Argentina. 

P10. Elevar a Tarifa Externa Comum (TEC) do trigo e dos seus derivados, 
durante o período de comercialização da safra. 

3. QUALIDADE 

Um dos fatores para o aumento da competitividade do trigo nacional está na 
segregação qualitativa do produto e na organização de estratégias de produção 
e de comercialização. Esforços têm sido realizados pelo setor produtivo no 
sentido de regionalizar a semeadura de cultivares com características 
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qualitativas equivalentes e segregar o produto para atender os padrões de 
acordo com o seu destino final.  

P11. Realizar estudo para estabelecimento de um zoneamento 
agroeconômico e de qualidade industrial, visando à segregação qualitativa 
das cultivares no campo.  

Em adição as medidas propostas, as entidades ligadas ao setor produtivo 
orientarão os produtores a selecionarem e reduzirem o número de cultivares por 
região, com características de qualidade semelhantes, facilitando a segregação 
da produção nos processos de recepção, armazenagem e comercialização, 
visando à remuneração diferenciada por qualidade. 

4. VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

A garantia de padrões similares aos do Brasil no uso de produtos químicos, 
no monitoramento de resíduos de agroquímicos e nos padrões de proteção ao 
meio ambiente, resguarda o consumidor brasileiro de potenciais problemas à 
saúde e estabelece condições similares entre produtores de trigo brasileiros e de 
outros países. 

P12. Impedir a entrada de trigo e derivados provenientes de países que 
utilizem defensivos agrícolas não permitidos no cultivo do cereal em 
território brasileiro, bem como não apresentem sistema de logística 
reversa das embalagens de agrotóxicos.  

5. LEGISLAÇÃO DE CABOTAGEM 

A extensa costa brasileira e o grande montante de cargas movimentadas 
em longas distâncias são condições que configuram um grande potencial à 
navegação hidroviária e de cabotagem. No entanto, essa atividade está voltada, 
quase que estritamente, ao transporte de petróleo e minérios, sendo que o 
transporte de carga agrícola por cabotagem tornou-se irrelevante no país, pela 
pouca disponibilidade de navios e uma legislação que não estimula a utilização 
desse modal. 

A lei n°9.432, de 8 de janeiro de 1997, condiciona o afretamento de 
embarcação estrangeira em operações de navegação de percurso nacional a 
autorização do órgão competente em situação de inexistência ou 
indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte 
adequados para o transporte ou apoio pretendido e quando verificado interesse 
público, devidamente justificado. 
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P13. Editar Normativo autorizando, de forma gradual, a utilização de 
embarcações com bandeira estrangeira para o transporte da produção 
agrícola nacional e seus derivados ao longo da costa brasileira.  

6. FINANCIAMENTO DE CUSTEIO 

As culturas de inverno representam importante componente na 
estabilidade de fluxo de caixa e de solidez das propriedades rurais, ou seja, a 
busca pela viabilização da propriedade rural. O aporte de recursos que apoiem a 
implantação da lavoura, em condições de juros compatíveis à remuneração da 
atividade e prazos adequados, é vital para consolidar o cultivo do trigo. 

P14. Aumentar o volume de recursos para o financiamento de custeio e 
comercialização da safra com redução de taxa de juros em pelo menos 1 
ponto percentual. 

P15. Expandir a modalidade de custeio rotativo automático aos demais 
produtores não contemplados pelo Pronaf e Pronamp. 

7. SEGURO DE PRODUÇÃO 

A cobertura do seguro é essencial para reduzir os riscos do crédito e a 
manutenção da renda do produtor devido ao risco inerente à cultura. Também é 
benéfico para a sociedade, pois, em caso de eventuais perdas por adversidades 
climáticas, os gastos do governo com prorrogações de dívidas agrícolas são 
reduzidos.  

O seguro para o trigo tem alto custo. A insuficiência de recursos para a 
subvenção federal prejudica os programas de subvenção estaduais e fragiliza a 
decisão do produtor de investir no cultivo do cereal.  

O Paraná teve uma série de intempéries climáticas em 2013, as quais 
foram em parte amenizadas com as ferramentas do Seguro e do Proagro. Faz-
se necessário estabelecer um apoio maior ao seguro do trigo, haja vista que os 
prêmios devem sofrer altas com os sinistros observados em 2013, 
especialmente por conta das chuvas excessivas de junho e geadas de julho e 
agosto.  

No mesmo sentido, a falta de um Fundo de Catástrofes reparador para as 
seguradoras coloca em risco a oferta de seguro para culturas de maior risco, 
como é o caso do trigo. 
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Com a obrigatoriedade de contratação de seguro ou Proagro no âmbito 
da resolução 4.235 do CMN, o orçamento do Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (PSR) terá que fazer frente às novas exigências do 
crédito rural. 

 

P16. Criar o seguro de faturamento/receita para trigo, amparando perdas de 
preço e perdas físicas. Dessa forma, será contemplada também a perda de 
qualidade do cereal decorrente de eventos climáticos adversos via seguro 
(considerar o preço efetivamente recebido pelo produtor via NF). 

P17. Garantir a subvenção federal ao prêmio em 70% para o trigo, 
independente de município prioritário ou outras políticas para seguro.  

P18.  Garantir recursos no Orçamento da União (Lei Orçamentária Anual - 
LOA) para o programa de subvenção federal ao prêmio do seguro rural 
para 2014, incluindo as despesas com o Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural nas dotações orçamentárias consignadas com 
recursos das Operações Oficiais de Crédito (2OC). 

P19. Regulamentar o "Fundo de Catástrofe", aprovado pela Lei 
Complementar nº 137 de 26/08/2010, para cobrir operações de seguro rural 
contra efeitos climáticos em substituição ao Fundo de Estabilidade do 
Seguro Rural (FESR). Prever retroalimentação do Fundo com recursos do 
Orçamento da União. 

P20.  Liberar e disponibilizar os recursos do programa consoante o 
calendário agrícola. 

P21.  Elevar para o mínimo de 60% em todos os municípios as faixas de 
produtividade estipulada pelas seguradoras. 

P22.  Determinar o fim da “venda casada” de seguros em agentes 
financeiros e criar modelo de seguro em que o produtor possa escolher a 
seguradora. 

P23. Incluir no MCR 16- 4 item 15–d e item 17-b que no caso de perdas por 
geadas, que sejam comprovadas através de laudo, seja possível o produtor 
obter, imediatamente, a liberação dessa área para evitar a proliferação de 
pragas, plantas daninhas e doenças. 
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8. TRIBUTAÇÃO DO TRIGO E DE DERIVADOS 

Iniciativas de contribuição para manutenção da estrutura produtiva de 
trigo nacional por parte de indústrias que somente adquiram produto de origem 
nacional devem ser estimuladas com vantagens de desoneração de tributos.  

P24. Desonerar permanentemente de tributos (PIS e COFINS) a compra de 
trigo nacional e seus derivados pelas indústrias.  

9. APOIO ÀS ATIVIDADES DE SUPORTE À PRODUÇÃO DO 
TRIGO 

Avanços de rendimento e de padrão de qualidade tecnológica na cultura 
do trigo estão vinculados ao amparo estrutural a segmentos de apoio a 
produção, como os setores de pesquisa e de multiplicação de sementes. 

P25. Alocar recursos de Financiamento para Estocagem de Produtos 
Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM)  aos produtores de sementes 
de trigo, em montante e época adequados, especialmente para as 
variedades enquadradas nas classes Melhorador e Pão, com a finalidade 
de aumentar a oferta de melhores cultivares aos produtores de trigo. No 
financiamento de estocagem cobrir 100% do valor do preço mínimo de 
sementes. 

P26. Alocar recursos, inclusive a fundo perdido, para intensificar 
programas de pesquisa em biotecnologia para acelerar o desenvolvimento 
de cultivares de trigo tolerantes à chuva no período de colheita, resistentes 
à “giberela”, de alto rendimento e de qualidade exigida pelo mercado.  

P27. Criar a contribuição de 1,0% sobre o valor do trigo importado para a 
formação de fundo destinado à pesquisa do trigo, cevada e demais cereais 
de inverno.  

P28. Reduzir a carga tributária sobre importação de máquinas, 
equipamentos e produtos para pesquisa, possibilitando a melhoria da 
infraestrutura em empresas públicas, privadas e cooperativas.  
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10. PROPOSTAS RELACIONADAS ÀS CULTURAS DE AVEIA, 
CEVADA, TRITICALE E CENTEIO – SAFRA 2014  

Essas culturas de inverno, de similar importância na preservação da 
capacidade produtiva e agregação de valor por unidade de área de plantio, 
devem contar com políticas de apoio para estímulo ao cultivo. 

P29. Reajustar o preço mínimo, visando cobrir os custos de produção e 
disponibilização de recursos para Financiamento para Estocagem de 
Produtos Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM) ou Financiamento 
Especial para Estocagem de Produtos Agropecuários Não Integrantes da 
PGPM (FEE) em montante suficiente para a estocagem da produção. 

P30. Estender a política de seguro agrícola para estas culturas, garantindo 
70% de subvenção federal ao prêmio. 

P31. Alocar recursos para AGF de aveia. 

P32. Adotar as mesmas regras e salvaguardas do trigo para as 
importações de cevada e de malte. 

P33. Reajustar o preço mínimo da aveia de R$ 16,02 por saca para R$ 30,22 
por saca. 

P34. Reajustar o preço mínimo da cevada de R$ 22,68 por saca para          
R$ 26,81 por saca. 
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ANEXO I – CONJUNTURA TRITÍCOLA 

Situação mundial 

Produção 

O trigo representou 29% da 
produção mundial de cereais 
recentemente, mantendo-se como o 
segundo mais produzido, atrás do 
milho. A área colhida tem se mantido 
estável, e as produções têm crescido 
em função do aumento de 
produtividade. Como pode ser 
observado na figura ao lado, em 
20131 deve atingir-se o recorde de 
produção e produtividade, 709 milhões 
de toneladas e 3,19 t/há, 
respectivamente.  

As grandes áreas de plantio 
continuam concentradas no hemisfério 
norte, sendo a China o maior país 
produtor; apesar de sua produção ser 
superada pelo bloco da União Européia (UE). A Índia é o terceiro maior produtor, 
seguida pelos Estados Unidos e Rússia. Juntas estas cinco regiões devem 
responder por 66% da produção de 2013, ou 468 milhões de toneladas.  

Nesta safra a produção mundial recuperou-se do recuo de 42 milhões de 
toneladas ocorrido em 2012, quando uma forte seca atingiu os países do CEI 
(Ucrânia, Rússia e Cazaquistão).  

A safra no hemisfério Sul está mais sujeita a alterações por não estar 
encerrada, e conta com dois grandes exportadores, a Argentina e a Austrália. 
Em ambos países a produção está estimada acima dos valores do ano anterior.  

Para 2014 há indicativos de manutenção das áreas para as produções de 
trigo de inverno do hemisfério Norte, de acordo com a FAO. 

Consumo e Estoques 

                                                           

1  O ano de 2013 equivale ao ano 13/14 (MY) do USDA, e segue o mesmo formato para os 
demais anos, sempre que a fonte for USDA, IGC ou FAO. 
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A retomada observada na 
produção mundial de 2013 foi 
acompanhada pelo incremento de 
consumo. Conseqüentemente, a 
relação consumo estoque foi 
diminuída, fato que se repete desde 
2009, quando os estoques 
encontravam-se em níveis 
satisfatórios.  

Neste ano os estoques devem 
ficar em 25%, um ponto percentual 
abaixo dos de 2012 e quatro abaixo 
da média histórica, de 29%, conforme 
observa-se na figura abaixo 
(esquerda).  

 
Preços 

Em dezembro de 2012 o preço FOB Golfo do trigo duro vermelho 
estadunidense atingiu a maior cotação desde meados de 2008, influenciado não 
só pelos problemas produtivos de trigo, mas também pela seca que atingiu o 
milho americano. Desde então, os preços internacionais apresentaram uma 
acomodação, principalmente devido às boas colheitas do hemisfério Norte. 

Neste 3º trimestre os preços 
americanos estão mais baixos que no 
mesmo período do ano anterior. O 
preço do cereal também está abaixo 
da média de três anos, sugerindo que 
a partir de agora os preços podem se 
sustentar, ou pelo menos decrescer 
com menor intensidade. 

Ressalta-se que desde 2008, 
com a crise financeira, as 
commoditties vêm tendo oscilações 
acima da média, porém mantêm uma 
tendência altista em longo prazo, 
sustentada pelos menores estoques 
internacionais.  

Os preços argentinos voltaram a sua 
condição de subvalorização em relação ao trigo dos EUA, situação esta que 
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tende a manter-se pelo menos até dezembro, quando haverá o ápice da oferta 
no Mercosul. 

 

Situação Nacional 

Produção 

Após plantar em 2012 uma 
das menores áreas de sua história, 
o Brasil apresentou em 2013 um 
incremento de área de 15%. Como 
pode ser visto no gráfico ao lado, 
houve redução na área plantada 
nos últimos cinco anos e, 
principalmente, quando comparada 
ao período de estatização do setor, 
anterior a 1990.  

O setor vem tentando 
equilibrar a oferta e a demanda. 
Nesta busca de adequação, a área 
oscilou de 1,0 milhão de hectares 
em 1995, até 2,7 milhões em 2004; 
tendo em 20132 semeado uma 
área intermediária, de 2,2 milhões 
de hectares. 

Apesar da redução de área, a tecnologia empregada tem gerado maiores 
produtividades e, proporcionalmente, maiores produções, quando não há 
problemas climáticos. Em 2003 a produção brasileira chegou próxima ao recorde 
obtido em 1987, de 6,13 milhões de toneladas. 

Nesta safra, geadas castigaram o cereal plantado no Paraná e a 
produção deste estado está bastante prejudicada. O Rio Grande do Sul deverá 
ser o principal estado provedor de trigo neste ano, se suas lavouras mantiverem 
os bons índices de qualidade apresentados até o momento. Segundo 
estimativas atuais, Paraná e Rio Grande do Sul devem corresponder a 
aproximadamente 90% da produção nacional em 2013. 

                                                           

2 O ano de 2013 equivale ao ano 13/14 da CONAB, e segue o mesmo formato para os 
demais anos. 
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Na safra anterior foram os Sul-rio-grandenses que viram suas produções 
escasseadas pelos problemas climáticos.  

Consumo e Estoques 

O consumo brasileiro de trigo 
vem aumentando. Historicamente 
temos estoques baixos de trigo, e 
como não há produção excedente 
no país, essa situação deve 
perdurar. Quando haviam estoques 
relativamente mais volumosos, sem 
compradores no mercado local, 
houve aumento das exportações, 
reduzindo a relação estoque-
consumo.  

Apesar de aquém da 
autossuficiência, o trigo nacional tem 
se mostrado de pouca liquidez para 
o produtor. Parte disto em virtude da 
produção nacional estar fortemente 
localizada no sul do Brasil e parte 
por ter forte concorrência do trigo 
proveniente dos demais países do 
Mercosul. 

Em 2012 o Brasil produziu 41% do seu consumo de trigo, número próximo 
à média histórica3, que é de 38%. Nas últimas quatro safras o Brasil chegou a 
produzir mais de 50% de seu consumo, porém, se descontadas as exportações 
neste mesmo período, o suprimento com trigo nacional permaneceu nos 
mesmos patamares da média. 

Importações e Exportações 

O saldo comercial brasileiro está próximo à média da última década, 
porém houve um retrocesso nesse último ano se comparado apenas às quatro 
safras anteriores, quando se obtiveram, em média, melhores produções. 

                                                           

3  Média desde a abertura comercial, em 1990. 
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Origem das Importações Nacionais, em mihões de 
toneladas 

O gráfico (direita) mostra a origem das importações brasileiras, separadas 
em três períodos: de 1997 a 2007, nos últimos 5 anos completos e em 2013 
(janeiro a agosto). 

 

Ainda que continue sendo a grande parceira comercial brasileira, a 
Argentina teve sua participação bastante reduzida nos últimos 5 anos. De 90% 
do volume importado no primeiro período, a produção Argentina passou a 69% 
nos últimos 5 anos, e 54% na parcial de 2013.  

As intervenções governamentais argentinas têm desmotivado os 
produtores daquele país, o que tem contribuído para que os demais vizinhos do 
Mercosul aumentem suas vendas do grão ao Brasil. Paraguai e Uruguai, juntos, 
evoluíram de uma participação de 4% para 22%, nos últimos anos. 

Nessa mesma política intervencionista, os argentinos se mantiveram 
como grandes exportadores de farinhas para o mercado Brasileiro, com mais de 
600 mil toneladas sendo vendidas por ano ao nosso país desde 2007. Porém, 
neste ano devem ficar bastante abaixo do observado nos anos anteriores, pois 
da mesma forma que o grão, houve restrição a exportação do derivado 
argentino. 

Os países da América do Norte são nossos provedores em caso de falta 
de produto no Mercosul, e responderam em média por 9% de nossa importação 
nos últimos 5 anos, com um pico de 20% em 2008 e outros períodos com 
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importações irrisórias. Em 2013 a participação norte-americana passou a 34% 
até o momento,  e deve ficar em um recorde histórico de participação. Como 
fator potencializador deste cenário acrescenta-se a isenção da Tarifa Externa 
Comum, para 2,7 milhões de toneladas de trigo. 

As exportações nacionais têm se concentrado para o Norte da África e 
Oriente Médio, destino de aproximadamente metade dos embarques nacionais 
nos últimos 10 anos. Em 2012 a participação destes mercados cresceu, 
atingindo 53% do volume, e também aumentou a participação dos demais 
países africanos, com 34%. Neste ínterim, quem perdeu espaço foram os 
mercados asiáticos. 

Situação Estadual 

Produção e Consumo 

A produção paranaense tem 
oscilado de forma similar à nacional, 
porém com o agravante de ter 
concorrência do milho de segunda 
safra nos municípios ao norte e 
oeste do estado.   

Nos últimos anos há áreas 
semelhantes ou inferiores a média 
dos anos 90, diferentemente dos 
números nacionais. Em função disto, 
o Paraná pode perder sua colocação 
histórica de maior estado produtor 
no âmbito nacional, o que já 
aconteceu em 2011 e deve se 
repetir em 2013. 

Em 2012 e 2013, a produção 
paranaense ficou aquém do 
consumo estadual, estimado pelo 
Sinditrigo em 2,65 milhões de toneladas. Isto, somado à menor oferta no 
Mercosul, gerou uma condição de liquidez ímpar na história do produto. 

Importações e Exportações 

As importações mantém a tendência de aumento de volume de trigo em 
grão, como pode ser observado na. Só até agosto o Paraná já havia importado o 
mesmo volume anual médio do período 1997 a 2007, e deve se aproximar até o 
final deste ano ao valor médio observado nos últimos cinco anos. 
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 Diferentemente do Brasil, a 
principal origem do trigo importado 
pelo Paraná é o Paraguai, em 
função da proximidade e do 
aumento de área observado no 
país vizinho. 

Em 2012 a menor 
quantidade disponível de trigo 
internamente limitou as 
exportações paranaenses, que 
caíram 38%. Do total de 441 mil 
toneladas vendidas, destaca-se a 
retomada dos negócios com a 
Espanha, que comprou 87 mil 
toneladas, e manutenção de mais 
de 270 mil toneladas 
comercializadas com a África. 

Preços 

Os preços paranaenses estão acima da média de três anos, após ficarem 
situados abaixo ou muito próxima 
desta, conforme Erro! Fonte de 
referência não encontrada. . A 
reação observada a partir de 
fevereiro de 2012 foi reflexo do 
incremento nos preços 
internacionais do milho e das perdas 
de trigo na região do Mar Negro. 

Até o começo de 2013 os 
preços estaduais acompanharam os 
do mercado externo, porém com a 
entressafra brasileira e a posterior 
quebra das produções paranaenses 
e paraguaias, os preços internos 
continuaram em ascensão seguindo 
direção contrária dos trigos 
argentino e americano. Além das 
quebras de safra, o bloqueio das exportações pela Argentina foi determinante 
para o cenário altista. 

 

0

100

200

300

400

500

600

97-07 08-12 2013 97-07 08-12 2013

Trigo em grão Farinha de trigo

EUA e outros

Uruguai
Paraguai

Argentina

Fonte: MDIC

Origem das Importações estaduais, em milhares de 
toneladas. 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

set/08 set/09 set/10 set/11 set/12 set/13

Paraná
Paraná, média 36 meses

Fonte: SEAB/DERAL

Evolução dos preços paranaenses recebidos pelo 
produtor em R$/60kg 



18 

 

ANEXO II - VANTAGENS DA PRODUÇÃO NACIONAL E 
DESAFIOS 

O crescimento populacional e da renda refletirá diretamente em aumento da 
demanda por derivados de trigo. Assim, é notória a necessidade de empenhar 
maiores esforços no sentido de estruturar a produção nacional de trigo e a sua 
comercialização, evitando possível comprometimento do abastecimento. 

O trigo, além da garantia de segurança alimentar, é a melhor opção para cultivo 
em larga escala no período de inverno, em sucessão à soja, tornando possível: 

• Diluição dos custos fixos das culturas de verão, pelo aproveitamento 
racional da estrutura que ficaria ociosa. A redução no custo de produção 
da soja, quando cultivada após o trigo, é de aproximadamente 15%, o que 
é importante para a nossa competitividade internacional. 

• Racionalização de uso da estrutura de armazenamento. 

• Viabilização da rotação de culturas, com um manejo mais adequado do 
solo, reduzindo o risco de erosão e a proliferação de plantas invasoras. 

• Aumento da oferta de empregos em todo o complexo produtivo. 

• Aumento da renda familiar rural, contribuindo para a sua permanência no 
campo. 

• Melhoria da renda dos estados e municípios, através da movimentação da 
produção, transporte, industrialização e comercialização. 

• Garantia de fornecimento de trigo à indústria, sem dependência de 
importações. 

• Redução de gastos com a importação e aumento nos investimentos 
internos. 

• Incentivo da produção nacional contribui positivamente na balança 
comercial, com a diminuição das importações. 

De forma resumida, os principais problemas da triticultura nacional são: 

• Elevado custo de produção e a falta de liquidez; 

• Alto custo Brasil (transporte, financeiro e insumos); 

• Risco climático com instabilidade das safras afetando o rendimento e/ou a 
qualidade. 
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• Deficiência na estrutura de armazenagem e restrições a transporte 
marítimo (legislação e número de navios para cabotagem); 

• Ausência de salvaguardas em relação ao produto importado com 
distorções por subsídios internacionais, facilidades de importação (crédito, 
prazo e transporte com desconto), etc. 

• Falta de liquidez no mercado físico pelos moinhos dificultam planejamento 
de vendas. Falta de efetividade dos instrumentos de política agrícola que 
garantam o preço mínimo. 

 


