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5.3.  Insumos Agrícolas para a produção de trigo 
�

Nos últimos anos o setor de insumos agrícolas vem aumentando sua importância na 

economia nacional. O aumento da profissionalização e conscientização do produtor rural, a 

necessidade de alta produtividade para alcançar lucros e a expansão dos cultivos nos cerrados, são 

alguns dos fatores que estimularam o acréscimo das vendas de insumos agrícolas no Brasil. Além 

da expansão das vendas de tradicionais produtos como tratores, colhedoras, adubos, calcários, 

sementes, entre outros, também surgiu um mercado promissor para novas tecnologias como 

plantadoras para plantio direto (equipadas com sistemas computadorizados de controle), GPS, 

sistemas modernos de irrigação, novos defensivos, fertilizantes foliares e diversos outros produtos. 

A expansão do cultivo nos cerrados, solos considerados de baixa fertilidade no passado, 

propiciou o aparecimento de novos empresários rurais. Esses novos “fazendeiros” mostraram que 

safras lucrativas e a conseqüente capitalização do agricultor são revertidas em aquecimento da 

economia brasileira. Não demorou muito para os proprietários rurais das tradicionais áreas agrícolas 

brasileiras (Regiões Sul e Sudeste) perceberem esse movimento de modernização e também 

reestruturarem seus processos produtivos. A realidade é que atualmente está ocorrendo um 

movimento de repulsão dos agricultores tecnologicamente despreparados. Ciente desse cenário, a 

indústria de Insumos Agrícolas tem investido muito em novos produtos e na prospecção de clientes. 

A cultura do trigo tradicionalmente é tratada no Brasil como secundária, ou seja, 

considerada por grande parte dos agricultores como uma opção de utilização da terra no período de 

ociosidade entre a colheita da safra de verão e o plantio dessa nova safra no ano-agrícola seguinte. 

A partir dessa visão, muitos proprietários rurais investiam o “mínimo possível” no cultivo do trigo, 

seguindo a mentalidade de “o que vier é lucro”. Todavia, recentemente vem ocorrendo um processo 

de mudança desse pré-conceito. Incentivados pelos pesquisadores e técnicos agrícolas, muitos 

produtores rurais entenderam que a oportunidade do plantio seqüencial de diferentes culturas pode 

ser uma opção para adquirir maiores lucros e melhorar a qualidade do solo. 

O resultado dessa nova situação foi o aumento das vendas de insumos agrícolas destinados 

às safras de inverno e o conseqüente aumento dos investimentos das empresas em produtos e 

atendimento para as necessidades específicas dessas culturas, como por exemplo, o trigo, aveia e 

sorgo. Os principais insumos usados na cultura do trigo podem ser divididos nos seguintes ramos 

principais: sementes, corretivos, máquinas e implementos, defensivos e fertilizantes. 
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5.3.1.  Sementes 

 

Os plantios agrícolas são realizados basicamente por duas formas principais: mudas ou 

sementes. Cana-de-açúcar e citrus são exemplos de culturas comerciais propagadas através de 

mudas. Diversas culturas importantes como soja, milho, arroz, feijão, algodão e trigo, são 

propagadas por meio de sementes. Vale destacar que embora alguns produtores aproveitem uma 

parte de sua própria produção de grãos para semear a safra seguinte, tal prática não é recomendada, 

pois na maioria das vezes essas “sementes” não possuem a mesma qualidade dos cultivares 

desenvolvidos por empresas especializadas. Assim, a maioria das sementes agrícolas utilizadas 

comercialmente no Brasil são oriundas de um processo profissional de produção envolvendo 

instituições e empresas especializadas nesse ramo.  

Em termos de volume, a produção de sementes de trigo ocupa lugar de destaque no Brasil 

(319.969 toneladas em 2001/02), sendo inferior apenas a produção de sementes de soja (1.224.477 

toneladas em 2001/02) (Fagundes, 2003). Apesar dessa grande produção, estranhamente, a 

comercialização de sementes de trigo perde sua destacada importância relativa no setor de sementes 

quando comparados os faturamentos das diferentes culturas. Tais dados podem ser observados no 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Faturamento Brasileiro (R$) do Setor de Sementes (Safra 2001/02).   

Fonte: ABRASEM (2003). 

 

Ao contrário da soja, a segunda colocação do setor de sementes de trigo em termos de 

volume de produção não é sustentado em relação ao faturamento. As participações percentuais da 

comercialização de sementes das diferentes culturas em relação ao faturamento total do setor são: 
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soja (31%), milho (26%), arroz (5%), trigo (4%), algodão (2%), feijão (2%) e outras (30%, 

incluindo olerícolas). A listagem dos motivos que geram esse hiato entre produção e faturamento é 

um tema interessante para discussões no setor. 

É interessante notar que devido às características das sementes e a densidade de plantio, o 

volume de sementes de trigo utilizadas por unidade de área (130 Kg/ha) é superior ao usado em 

outras culturas extensivas como: arroz (120 Kg/ha), soja (60 Kg/ha), feijão (50 Kg/ha), milho (20 

Kg/ha) e algodão (16 Kg/ha). Por esse motivo, mesmo possuindo um preço por unidade de massa 

mais barato, o gasto com sementes de trigo por área plantada (R$ 33,4 / hectare), é próximo aos 

gastos em culturas como soja (R$ 35,8 / hectare) e arroz (R$ 34,1 / hectare). Já os gastos com 

sementes nas culturas de algodão e milho (R$ 56,6 e R$ 44,1 / hectare, respectivamente) são 

superiores em relação ao trigo. Das culturas citadas, o feijão é a que apresenta o custo com 

sementes por área plantada mais barato (R$ 9,4 / hectare). 

O trigo também participa, em volume, com 1% da exportação brasileira de sementes 

(558.060 toneladas e um faturamento de US$ 114.183,00 em 2002). A comparação dos números do 

trigo com outras culturas pode ser realizada a partir dos dados contidos na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Exportação Brasileira de Sementes (2002). 

 Fonte: ABRASEM (2003). 

 

Em relação à localização geográfica, a produção de sementes de trigo está distribuída no 

território brasileiro de forma semelhante à produção rural desse grão. Assim, as regiões de maior 

produção dessas sementes são: Paraná (56%), Rio Grande do Sul (31%), Mato Grosso do Sul (5%), 

Espécie
Volume (ton) US$

Milho 3.276.181 4.144.711
Sorgo 51.300 120.385
Trigo 558.060 114.183
Arroz 20.210 5.586
Algodão 1.650.000 253.450
Aveia 444.400 89.552
Alfafa 17.010 25.012
Soja 19.749.558 5.604.543
Girassol 48 531
Feijão 88.315 67.904
Batata 4.000 5.812
Forrag. Leg. 878.351 2.104.838
Forrag. Gram 5.094.511 14.340.295
Hortaliça 534.557 1.480.909
Outros 26.366.350 23.629.844
Total 58.732.851 51.987.555

Exportações
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Santa Catarina (4%), Goiás (2%) e São Paulo (2%). A previsão de aumento da área plantada na 

safra 2002/03 resultou no aumento da produção de sementes no período anterior. A produção de 

sementes de trigo nas últimas seis safras no Brasil está apresentada no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Produção de sementes de trigo no Brasil (safras 1996/1997 a 2002/2003). 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Abrasem In: Fagundes (2003). 

 

 

O processo de produção de sementes de trigo segue o seguinte esquema (figura 8): 

 

Figura 8 – O processo de produção de sementes de trigo no Brasil. 
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Grande parte do sucesso da agricultura brasileira nos últimos anos deve-se ao aumento de 

produtividade e profissionalização dos produtores. Analogamente, a cultura do trigo seguiu essa 

tendência, sendo que, em termos de aumento de produtividade muito se deve aos institutos de 

pesquisa nacionais. A Tabela 2 apresenta o resultado do ganho genético propiciado pela pesquisa 

com sementes de trigo em vários países.  

 

Tabela 2 - Ganho Genético e Ganho Genético Relativo na Produtividade de Grãos de Trigo em 

diferentes Países. 

Fonte: Bacaltchuk & Ignaczak (2002). 

 

Entre as décadas de 50 e 80, a pesquisa brasileira alcançou a segunda melhor evolução 

genética mundial em seus cultivares de trigo. O ganho genético de 44,9 kg/ha/ano foi o segundo 

maior do mundo, só perdendo nesse período para o México (58,4 kg/ha/ano). A metodologia 

utilizada para avaliação do ganho genético é baseada na definição de uma cultivar-testemunha (no 

Brasil essa cultivar-testemunha é a Frontana). As cultivares comerciais são comparadas ano a ano 

com a cultivar-testemunha, sendo que a diferença de produtividade é o ganho genético da pesquisa 

com as novas cultivares (comerciais). Durante o experimento, as condições tecnológicas dos 

tratamentos são uniformes para a cultivar testemunha e as cultivares-teste. 

PERÍODO
kg/ha/ano % ano

Argentina 1930-19802 17,7 0,57 Slafer & 
Andrade, 1989

Austrália 1860-1979 7 0,39 Perry & 
D`Antuono,19
89

Austrália 1860-1986 6 0,36 Siddique et 
al., 1989a

Austrália 1894-1986 12,8 0,45 Siddique et 
al., 1989b

Brasil 1955-19922 44,9 1,54 Rodrigues et 
al., 1999

Canadá 1927-19852 14,6 0,5 Hucl & Baker, 
1987

Índia 1901-1980 5,8 0,16 Sinha et al., 
1981

Inglaterra 1908-1980 21,7 0,44 Austin et al., 
1980

Inglaterra 1830-1986 25 0,39 Austin et al., 
1989

México 1950-1982 58,4 0,9 Waddington 
et al., 1989

Nova 
Zelândia1

1935-19732 43,8 1,1 McEwan & 
Cross, 1979

EUA 1911-1978 10,4 0,53 Deckerd et al., 
1985

EUA1 1874-1987 16,2 0,73 Cox et al., 
1988

1 Não houve controle de acamamento e de doenças;
2 Considerou-se o período somente quando o modelo linear foi significante P 

PAÍS GANHO GENÉTICO REFERÊNCIA
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5.3.2.  Máquinas e Implementos Agrícolas 

 

A mecanização da agricultura brasileira se intensificou nos últimos anos não só do ponto de 

vista quantitativo, mas também qualitativo. As grandes áreas e a pressão por produtividade 

tornaram indispensável a utilização de máquinas e implementos adequados para maximização da 

qualidade das técnicas produtivas. Embora os pequenos produtores ainda tenham restrições 

financeiras para manter atualizado seus equipamentos, o setor de máquinas e implementos como um 

todo vem crescendo no Brasil, incentivado por programas de financiamento governamental, como, 

por exemplo, o “MODERFROTA”. 

Tecnicamente, denomina-se máquina ao conjunto de órgãos que apresentam movimento 

relativo e de resistência suficiente para transmitir o efeito de forças ou transformar energias. Como 

exemplo de máquinas agrícolas tem-se: moto-serra, semeadora, plantadora, trilhadora de cereias, 

colhedora, tratores, entre outros. Implemento é o conjunto de órgãos que não apresentam 

movimento relativo nem tem capacidade para transformar energia. Como exemplo de implementos 

agrícolas tem-se: empurrador de árvores, lâmina cortadora de árvores, subsolador, sulcador, 

cultivador de hastes, plataforma de cargas, ancinho frontal, entre outros.  

O faturamento total do setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil em 2002 foi de 

R$ 4,18 bilhões. A maior parte desse faturamento foi obtida com a comercialização de colhedoras e 

tratores. A determinação do destino das vendas dessas máquinas é difícil pelo fato de alguns 

equipamentos serem usados para mais de uma cultura. Por exemplo, os tratores e colhedoras 

utilizados no cultivo do trigo também são usados no cultivo da soja, sendo necessário apenas 

realizar algumas regulagens. Embora seja difícil uma mensuração exata da participação das 

diferentes culturas agrícolas nesse setor devido à dificuldade citada anteriormente, estima-se que 

cerca de 12% dos tratores e colhedoras vendidos em 2002 sejam usados na cultura do trigo. O 

número de unidades comercializadas e o faturamento das vendas de tratores e colhedoras no Brasil 

(2002) estão apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3 – Unidades vendidas, preço médio (unidade) e faturamento total do mercado de colhedoras 

no Brasil e na cultura do trigo (2002). 

*Valor médio da unidade referente ao ano de 2002. **Nesse cálculo estão incluídas as máquinas comercializadas para 

trigo em todo território brasileiro já considerando a utilização das máquinas para mais de uma cultura (Ex. soja) . 

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

Brasil
Trigo** 849 250 212.250

Mercado TotalUnidades Vendidas Preço médio (unidade)*
(colhedoras) (1000 R$) (1000 R$)

2002

5.649 250 1.412.250
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Tabela 4 - Unidades vendidas, preço médio (unidade) e faturamento total do mercado de tratores no 

Brasil e na cultura do trigo (2002). 

*Valor médio da unidade referente ao ano de 2002 

**Nesse cálculo estão incluídas as máquinas comercializadas para trigo em todo território brasileiro já considerando a 

utilização das máquinas para mais de uma cultura, como a soja por exemplo. 

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

 

Em geral, existem grandes e pequenas empresas atuando no setor de Máquinas e 

Implementos. No entanto, particularmente com caso de tratores e colhedoras, o mercado brasileiro 

está concentrado nas mãos de poucas e grandes empresas multinacionais. Se por um lado essas 

grandes empresas possuem condições de investir intensamente no desenvolvimento de novas 

tecnologias, por outro, o poder de barganha está totalmente desbalanceado, restando poucas 

alternativas de negociação aos produtores rurais. As Tabelas 5 e 6 mostram as principais empresas e 

suas participações de mercado. 

 

Tabela 5 – Participação de mercado das principais empresas de colhedoras no Brasil (2002).  

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

 

Tabela 6 – Participação de mercado das principais empresas de tratores no Brasil (2002). 

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

 

 

Brasil Trigo
1° 40,3 41,6
2° 37,4 36,7
3° 17,8 18,9
4° 4,5 2,8

Participação (%)

New Holland

Case

PosiçãoEmpresa

John Deere
AGCO

Brasil Trigo
1° 34,1 31,9
2° 26,4 27,9
3° 22,5 18,6
4° 12,0 15,0
5° 2,6 3,2
6° 0,5 0Case

New Holland
Valmet
John Deere
Agrale

Empresa Posição
Participação (%)

AGCO

Brasil
Trigo** 4.000 70 280.000

Mercado TotalUnidades Vendidas Preço médio (unidade)*
(tratores) (1000 R$) (1000 R$)

2002

33.217 70 2.325.190
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5.3.3.  Adubos e Fertilizantes 

 

O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário internacional do setor de fertilizantes, 

representando 5,5% do consumo mundial. Apenas três países consumiram, no ano agrícola de 

2000/2001, mais fertilizantes que o Brasil. São eles: China, Estados Unidos e Índia. No entanto, 

enquanto esses três países citados anteriormente apresentaram variação negativa do consumo de 

fertilizantes (-4,2, -4,2 e -7,4, respectivamente) em relação ao ano agrícola anterior (1999/2000), o 

consumo brasileiro cresceu 26,5% nesse mesmo período.  A tabela 7 contém os dados referentes ao 

consumo mundial de fertilizantes no ano agrícola 2000/01. 

 

Tabela 7 – Consumo Mundial de Fertilizantes por País em 2000/01 (em milhares de toneladas de 

nutrientes). 

Fonte: ANDA (2003). 

 

O faturamento total do setor de fertilizantes agrícolas no Brasil foi R$ 9,9 bilhões em 2002. 

Cerca de 3% desse faturamento, ou seja, aproximadamente R$ 297 milhões foram obtidos das 

vendas para cultura do trigo. Nota-se a existência de grandes e pequenas empresas nesse setor, 

sendo que as maiores são: Adubos Trevo S/A, Bunge Fertilizantes S/A, Cargill Agrícola S/A, 

Fertilizantes Heringer Ltda. e Fertipar (Fertilizantes do Paraná Ltda.). Também atuam no mercado 

inúmeras empresas misturadoras que não produzem os nutrientes, mas comercializam as misturas 

prontas.  

Em média, nos últimos 10 anos, cerca de 14,4% da receita dos produtores rurais com a 

produção de trigo foi destinada na compra de fertilizantes agrícolas (Tabela 8). Embora represente 

um valor alto, a fertilização do solo e a conseqüente nutrição da planta é indispensável para alcançar 

boa produtividade e viabilizar a exploração dessa cultura sem deteriorar as condições naturais do 

Ano Anterior (1999/2000)
Toneladas Participação Variação

China 34.440        25,20% -4,20%
EUA 18.733        13,70% -4,20%
Índia 16.724        12,20% -7,40%
Brasil 7.432          5,40% 26,50%
França 4.145          3,00% -12,80%
Paquistão 2.963          2,20% 4,60%
Alemanha 2.743          2,00% -10,20%
Canadá 2.543          1,90% -5,40%
Indonésia 2.498          1,80% -1,00%
Austrália 2.351          1,70% -0,10%
Outros 42.283        30,90% 1,10%
Total 136.855      100,00% -2,40%

País NPK (2000/2001)
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solo. A tabela 9 mostra o consumo de fertilizantes pela cultura do trigo no Brasil nos últimos 5 

anos. 

 

Tabela 8 – Receita da Produção Agrícola1 de Trigo e Custo de Adubação2 na Região Centro-Sul 

(US$/ha). 

1Receita da Produção Agrícola é o preço médio anual recebido pelo agricultor multiplicado pela produtividade média. 
2Custo da Adubação é o preço médio anual pago pelo agricultor multiplicado pela quantidade aplicada na lavoura. 

Fonte: Sintetizado a partir de ANDA (2003). 

 

Tabela 9 – Consumo de Fertilizantes pela Cultura do Trigo no Brasil. 

Fonte: Sintetizado a partir de ANDA (2003)  

 

Em termos de nutrição, observa-se que nas últimas cinco safras (1998 – 2002) o consumo 

médio de fertilizantes pela cultura do trigo foi 251 Kg/ha. Embora a cultura de soja consuma mais 

fertilizante (333 Kg/ha) que a do trigo, em outras importantes culturas extensivas a situação é 

inversa. Culturas como milho (246 Kg/ha), arroz (170 Kg/ha) e feijão (123 Kg/ha), consomem 

menor quantidade de fertilizantes por unidade de área que a cultura do trigo. Tal fato é ainda mais 

evidente quando comparamos o trigo com a mandioca, outra importante fonte de carboidratos para 

alimentação, que utiliza em média apenas 19 Kg de fertilizantes por hectare. Confirmando a 

tecnologia, a quantidade de adubo utilizada no cultivo do trigo subiu de 243 Kg/ha (1998) para 276 

Kg/ha (2002). 

O mercado de fertilizantes aplicados no solo é bastante competitivo, já que os produtos 

básicos se aproximam muito de commodities, portanto, os preços e os serviços agregados são pontos 

relevantes no processo de escolha do produto. Novas formas de produto estão sendo exploradas no 

mercado, tais como: fertilizantes líquidos para aplicação via solo, fertilizantes foliares, misturas de 

micronutrientes, vitaminas entre outros. Essas novas tecnologias além de propiciarem aos 

produtores novas formas de manejo nutricional das culturas, são também uma alternativa de 

diferenciação para as empresas atuantes nesse mercado. Ao contrário de culturas como citrus e soja, 

os tratos culturais realizados no trigo pouco utilizam essas novas formas de adubação, sendo um 

aspecto importante para desenvolvimento de pesquisas públicas e privadas.  

Cultura 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Média
Receita 310,8 321,7 389,3 472,9 350,7 333,1 272,6 297,4 269,6 315,8 333,4
Adubação 41,1 44,8 51,0 59,0 55,0 51,0 46,0 46,0 44,0 41,0 47,9
Participação (%) 13,2 13,9 13,1 12,5 15,7 15,3 16,9 15,5 16,3 13,0 14,4

Trigo

1998 1999 2000 2001 2002
Trigo 346 286 400 431 569

Consumo Total (mil toneladas)Cultura
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5.3.4.  Corretivos 

 

Com o intuito de melhorar as condições de solo e conseqüentemente a produtividade das 

culturas, a prática de correção da acidez do solo tornou-se comum no País, principalmente em 

culturas de grande escala e em solos de cerrado. No entanto, ainda existe certa resistência de alguns 

produtores na realização dessa prática cultural, devido a aspectos como conservadorismo, crenças e 

falta de esclarecimento técnico. Assim, o consumo médio de calcário agrícola no Brasil ainda é 

muito baixo, sendo em torno de meia tonelada por hectare.  

Segundo definição do IAC (1997:14), “os corretivos de acidez do solo mais utilizados no 

Brasil são as rochas calcárias moídas, chamadas simplesmente de calcários, classificados, de acordo 

com a concentração de MgO, em calcíticos (menos de 5%), magnesianos (5 a 12%) e dolomíticos 

(acima de 12%)”. 

Caracterizado por um grande número de empresas atuantes no mercado, com a maioria de 

pequeno porte e gestão familiar, o setor de corretivos agrícolas comercializou 17 milhões de 

toneladas em 2002. Esse volume representou um faturamento de R$ 289 milhões.  

A participação da cultura do trigo no consumo total de calcário agrícola é de difícil 

mensuração, uma vez que, a maioria dos proprietários rurais aplica os corretivos de solo visando 

atender as necessidades da safra de verão (geralmente soja ou milho) e não a cultura de inverno 

(nesse caso o trigo). Certamente uma parte dessa calagem é aproveitada pelo trigo, no entanto, seria 

necessário quantificar qual a porcentagem de absorção de cada cultura e o efeito residual do produto 

para estabelecer o consumo específico de cada cultura envolvida na rotação.  

Estima-se que os produtores que cultivam exclusivamente trigo em suas propriedades, 

representando no máximo 5% da área cultivada com essa cultura, tenham sido responsáveis por 

gastos com calagem na ordem de R$ 2,5 milhões em 2002. Esse valor é muito baixo e certamente 

não reflete a real significância da cultura para o setor de corretivos. Considerando o aproveitamento 

pela cultura do trigo de 0,5 tonelada/ha do calcário aplicado na cultura de verão (geralmente soja ou 

milho), a participação do trigo no faturamento do setor (2002) aumentaria em aproximadamente R$ 

18 milhões. 

 

5.3.5. Defensivos Agrícolas 

 

Constituída predominantemente por grandes empresas multinacionais (Bayer, Syngenta, 

Basf, Monsanto, Dow Agro, Du Pont, Milênia, entre outras), a Indústria de Defensivos Agrícolas 
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faturou no Brasil, em 2002, cerca de R$ 5,57 bilhões. As vendas para o SAG do Trigo 

representaram 3,81% desse valor, ou seja, R$ 212 milhões (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Faturamento total do setor de defensivos agrícolas e participação da cultura do trigo nos 

anos de 2000, 2001 e 2002 (em R$). 

Ano Brasil (R$) Trigo (R$) Participação do SAG do Trigo 
2000 7.587.930.651 179.075.163 2,36% 
2001 6.966.596.880 222.234.440 3,19% 
2002 5.570.063.706 212.219.427 3,81% 
Fonte: Elaborado a partir de entrevistas. 

 

Nota-se o aumento da participação da cultura do trigo nesse setor nos últimos três anos. 

Enquanto o faturamento do setor de defensivos como um todo caiu cerca de 20 % comparando os 

resultados de 2001 e 2002, para cultura do trigo essa queda foi sensivelmente menor (cerca de 5 %) 

no mesmo período. O Quadro 6 mostra as principais empresas atuantes nessa indústria. 

 

�Quadro 6 – Principais empresas que atuam na Indústria de Defensivos Agrícolas no Brasil. 

Empresas 
Posição 

Brasil Trigo 

1° Bayer Bayer 

2° Syngenta Syngenta 

3° Basf Basf 

4° Monsanto Milênia 

5° Dow Agro Monsanto 

6° Du Pont Du Pont 

Fonte: Resultado de entrevistas. 

�

O faturamento obtido pela Indústria de Defensivos com as vendas para o SAG do Trigo é 

dividido da seguinte forma entre as diferentes classes de produtos: Fungicidas (65,8%); Herbicidas 

(19,4%); Inseticidas (14,5%); outros (0,3%). Acredita-se que o aumento da utilização do sistema de 

plantio direto deve resultar em acréscimo da participação percentual dos herbicidas nas vendas de 

defensivos para esta cultura. Nota-se que 13 % do faturamento da Indústria de Defensivos com a 

cultura do trigo é proveniente de produtos destinados ao tratamento de sementes para o plantio.�
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5.4.  Produção de trigo 
 
 

No passado a cultura do trigo ocupou uma posição de destaque na agricultura brasileira. No 

entanto, problemas fitossanitários, de políticas públicas e de coordenação da cadeia, desestimularam 

os produtores rurais, acarretando a diminuição gradual do cultivo e a grande dependência externa na 

década de 90.  

Em conseqüência principalmente da desvalorização cambial ocorrida no final dos anos 90, 

uma nova expansão da produção de trigo vem ocorrendo desde a safra 2000/01. O resultado do 

aumento da cotação do grão pode ser observado pelo crescimento da área plantada e da produção, 

não só nas tradicionais regiões de cultivo, mas também em novas fronteiras agrícolas. No campo 

técnico, essa “nova” triticultura sustenta-se nos avanços obtidos a partir do melhoramento genético 

que tem procurado disponibilizar ao produtor novas cultivares de plantas com porte mais baixo 

(diminuindo a incidência de acamamento), com maior resistência às pragas e doenças, e maior 

produtividade (Scheeren, 2001). 

E nota-se esse avanço da cultura não somente em termos econômicos, mas também sociais. 

O crescimento da oferta de empregos rurais para a cultura do trigo aumentou de 15.201 EHA1 em 

2001, para 17.453 EHA em 2002, representando uma variação positiva de 14,8% (Seade, 2003). É 

interessante ressaltar que essa variação foi muito superior da variação média observada para o setor 

agrícola como um todo, que foi de 4,7% nesse mesmo período. 

 

5.4.1.  Produção rural, área plantada e produtividade 

 

Embora novas regiões tenham despontado como alternativas de grande potencial para o 

cultivo do trigo, as tradicionais regiões produtoras (Região Sul do país) continuam sendo 

responsáveis pela grande maioria da produção brasileira. Assim, o Paraná continua sendo o maior 

produtor nacional com 53% da produção, seguido pelo Rio Grande do Sul (36%) e Mato Grosso do 

Sul (4%). Destaca-se que essa distribuição da produção variou pouco nas últimas dez safras. O 

gráfico 3 mostra a distribuição da produção nacional de trigo para a safra 2002/03. 

 

 

 

 

                                                
1 EHA (Equivalentes Homens – Ano): corresponde à demanda anual de força de trabalho, estimada  em termos de 1 
homem trabalhando 200 dias e 8 horas em cada ano. Para mais informações acesse o site da Fundação Seade 
(http://www.seade.gov.br). 
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Gráfico 3 – Distribuição da produção brasileira de trigo (safra 2002/03). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Conab In: Fagundes (2003). 

 

Os Estados do Paraná (média de produção nas últimas dez safras equivalente a 1.529.459 

toneladas) e do Rio Grande do Sul (média de produção nas últimas dez safras equivalente a 850.000 

toneladas) são responsáveis por cerca de 90% da produção brasileira de trigo. Embora a produção 

em outros Estados ainda seja discreta quando comparada com os dois maiores produtores, observa-

se grande crescimento da produção de trigo no cerrado, como por exemplo: Goiás (563% de 

crescimento na produção nos últimos dez anos); Mato Grosso do Sul (291% de crescimento na 

produção nos últimos dez anos); São Paulo (228% de crescimento na produção nos últimos dez 

anos); Minas Gerais (225% de crescimento na produção nos últimos dez anos). Vale destacar que 

em 2003 foi lançado o plantio de trigo no semi-árido baiano, surgindo mais uma nova região com 

grande potencial a ser explorado. 

Na safra 2002/03, cerca de 2,3 milhões de hectares estarão ocupados com o cultivo do trigo.  

Em 2002, o cultivo trigo apresentou, no Brasil, o maior acréscimo de área plantada (10,8%) em 

relação a safra anterior, valor esse inclusive superior a expansão observada para a soja (9,8%) nesse 

mesmo período. A tabela 11 mostra a área plantada com diferentes grãos no Brasil nas safras 

2001/02 e 2002/03. 
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Tabela 11 - Grãos: estimativa de área plantada no Brasil (em 1.000 ha). 

Fonte: CONAB (2003). 

 

Nos últimos dez anos observou-se a oscilação da área plantada, da produção e da 

produtividade da cultura do trigo no País, intercalando períodos de crescimento e de decréscimo 

(gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Trigo no Brasil: produção, área plantada e produtividade (em 1.000 t, 1.000 ha e kg/ha). 

Fonte: Conab In: Fagundes (2003) 

 

SAFRA VARIAÇÃO
CULTURA 2001/02 2002/03 PERCENTUAL ABSOLUTA

(a) (b) (b/a) (b-a)
 ALGODÃO 747,7            715,4            -4,3 -32,3
AMENDOIM TOTAL 93,9              91,2              -2,9 -2,7
     AMENDOIM (1ª SAFRA) 68,4              65,7              -3,9 -2,7
     AMENDOIM (2ª SAFRA) 25,5              25,5              0,0 0,0
ARROZ 3.238,7         3.217,0         -0,7 -21,7
AVEIA 256,0            256,0            0,0 0,0
CENTEIO 5,5                5,5                0,0 0,0
CEVADA 154,5            154,5            0,0 0,0
FEIJÃO TOTAL 4.279,4         4.272,7         -0,2 -6,7
     FEIJÃO (1ª SAFRA) 1.417,3         1.410,6         -0,5 -6,7
     FEIJÃO (2ª SAFRA) 2.038,7         2.038,7         0,0 0,0
     FEIJÃO (3ª SAFRA) 823,4            823,4            0,0 0,0
GIRASSOL 49,5              49,5              0,0 0,0
MAMONA 126,2            126,2            0,0 0,0
MILHO TOTAL 12.323,3       12.267,9       -0,4 -55,4
     MILHO (1ª SAFRA) 9.438,3         9.382,9         -0,6 -55,4
     MILHO (2ª SAFRA) 2.885,0         2.885,0         0,0 0,0
SOJA 16.324,4       17.927,7       9,8 1.603,3
SORGO 489,9            491,7            0,4 1,8
TRIGO 2.088,6         2.314,5         10,8 225,9
BRASIL 40.177,6       41.889,8       4,3 1.712,2
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A partir da análise do gráfico 4, nota-se que área plantada decresceu nos primeiros cinco 

anos do período apresentado até atingir o mínimo de 1 milhão de hectares na safra 1994/95. Após 

esse período a área plantada cresceu até alcançar 2,3 milhões de hectares na safra 2002/03. Em 

relação a produtividade, embora tenha oscilado nos período (em alguns casos devido às condições 

climáticas), observa-se que na safra 2002/03, a produtividade 1.944 kg/ha é 36% superior a 

produtividade da safra 1990/91 (1.434 kg/ha). 

A produtividade média brasileira (1.700 kg/ha) é baixa quando comparada a média mundial 

(2.700 kg/ha) e de regiões como a União Européia (5.700 kg/ha). Contudo, nos últimos anos, a 

produtividade brasileira foi a terceira que mais cresceu (5%) no Mundo, ficando atrás apenas da 

Rússia (17,6%) e Paquistão (7,5%) (Gráfico 5). Ressalta-se que apesar da produtividade da União 

Européia ser 329% superior à brasileira, as condições do cultivo são distintas entre essas regiões, 

sendo que o ciclo da cultura é mais curto no Brasil (5 - 6 meses) e ocorre no inverno como opção de 

rotação de culturas. Já na Europa, além da cultura possuir um ciclo mais longo (9 – 10 meses), são 

cultivados trigo brandos sob alta tecnologia (viabilizada pelos subsídios). Ainda em relação ao trigo 

europeu, apesar de cultivado no sistema de sequeiro, as principais regiões produtoras apresentam 

alta umidade durante o período de desenvolvimento da cultura, dispensando a irrigação.  

 

Gráfico 5 – Produtividade da cultura do trigo no Mundo (kg/ha). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FAO e Conab In: Fagundes (2003) 

 

Também ocorre grande variação das produtividades médias nas diferentes regiões do País. 

Enquanto os Estados da Região Sul colhem entre 1.600 e 1.800 kg/ha, o Estado de Minas Gerais e o 

Distrito Federal apresentam produtividade média em torno de 4.450 kg/ha. Na verdade isso ocorre 
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devido às diferenças das práticas culturas realizadas nessas regiões. No Sul do País o trigo é 

cultivado no sistema de sequeiro e sofre o risco das geadas. Em Minas e no Distrito Federal o trigo 

é irrigado (pivô central) e com poucos riscos climáticos (favorecendo o investimento na cultura). O 

gráfico 6 mostra a produtividade média da cultura do trigo nas diferentes regiões do Brasil. 

 

Gráfico 6 – Produtividade (kg/ha) da cultura do trigo no Brasil (média das 5 últimas safras). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Conab In: Fagundes (2003). 

 

Em relação a auto-suficiência, no início da década de 90 o Brasil produzia 40% do volume 

de trigo consumido no país, sendo que essa porcentagem caiu para 16,5% na safra 1999/00. A 

desvalorização cambial em conjunto com políticas públicas e privadas tem incentivado a produção 

interna, de tal forma que a safra 2002/03 deverá suprir 44% da demanda nacional. O gráfico 7 

mostra o comportamento da produção, importação e consumo de trigo no Brasil no período de 

1990/91 a 2002/03 (em 1.000 toneladas). 

 

Gráfico 7 – Trigo: Produção, importações e consumo (1.000 toneladas) (1990/91 a 2002/03). 
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Fonte: Fagundes (2003). 

 

Para atingir o objetivo de minimizar a dependência nacional das importações de trigo (em 

especial provenientes da Argentina), a estratégia vai além do incentivo da exploração nas regiões 

tradicionais. Na atualidade muito se discute e ações já estão sendo implementadas visando a 

exploração de novas áreas com potencial elevado para a expansão da triticultura. As figuras 9, 10 e 

11, e a tabela 12, mostram o potencial de novas fronteiras agrícolas para a exploração da cultura do 

trigo. 

 

Figura 9 – Área potencial para o cultivo do trigo no Brasil. 

 

Fonte: Bacaltchuk & Ignaczak (2002). 
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Figura 10 – Produção potencial da cultura do trigo no Brasil. 

 

Fonte: Bacaltchuk & Ignaczak (2002). 

 

Figura 11 – Aptidão Qualitativa por região. 

 

 

Fonte: Bacaltchuk & Ignaczak (2002). 
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Tabela 12 – Potencial de novas regiões para o cultivo do trigo. 

Fonte: Bacaltchuk & Ignaczak (2002). 

 

5.4.2.  Trigo: custos de produção, preços e relações de troca 

 

O custo de produção da lavoura do trigo varia conforme a região e as práticas culturais 

adotas. A tabela 13 apresenta a distribuição dos custos para três regiões e produtividades distintas, 

no sistema de plantio direto. 

 

Tabela 13 – Custos de produção (R$/ha) da lavoura do trigo em condições de plantio direto (2002). 

* Sistema de Plantio direto. 

** R$/ha. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FNP (2003) e entrevistas. 

 

A partir da análise das informações contidas na tabela 12, nota-se a viabilidade do cultivo 

em condições de irrigação (na tabela essa condição está representada por Minas Gerais como região 

de referência) desde que se obtenha alta produtividade para que a receita supere os custos. De 

qualquer forma, para o ano de 2002, as diferentes condições de exploração da cultura mostraram-se 

viáveis economicamente (retorno positivo). 

A viabilidade econômica do cultivo do trigo no ano de 2002 é resultado do preço de 

mercado recebido pelo produtor, sendo que, no final do ano, as cotações ultrapassaram R$ 

500,00/tonelada, valor esse muito superior aos preços praticados nos anos anteriores (cerca de R$ 

Municípios Área total (milhões ha) Área trigo (milhões ha)
Trigo Sequeiro MS 30 8,7 0,43
Trigo Irrigado MS 58 16,8 1,7
Trigo Sequeiro GO 62 10,86 1,1
Trigo Irrigado GO 204 26,3 2,6
Trigo  de Sequeiro e Irrigado MT 34 19,45 1,95
Trigo Sequeiro MG 273 11,89 1,2
Total 661 94 8,98

Descrição 1900 kg/ha* 2300 kg/ha* 4000 kg/ha*
Operações** 152,28 177,95 517,44
Insumos** 388,65 417,26 683,64
Administração** 64,05 63,01 86,82
Pós-colheita** 28,75 47,31 59,24
Custo Total (R$/ha) 633,72 705,53 1.347,14
Receita (R$/ha) 855,00 920,00 1.800,00
Resultado (R$/ha) 221,28 214,00 452,86
Margem sobre a venda 26% 23% 25%
Região de referência MS PR MG

Produtividade
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300,00/tonelada) e ao preço garantido para safra 2002. Os gráficos 8 e 9 mostram o comportamento 

mensal dos preços médios recebidos pelos produtores em Cascavel (PR) e Santo Ângelo (RS) nos 

últimos quatro anos. Os gráficos 10 e 11 apresentam o valor médio recebido pelos produtores nos 

últimos dez anos nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul. 

 

Gráfico 8 – Preços médios mensais do trigo em grãos em Cascavel (PR) – 1999 a 2002. 

Fonte: Bacaltchuk (2003). 

 

 

 

Gráfico 9 – Preços médios mensais do trigo em grãos em Santo Ângelo (RS) – 1999 a 2002. 

Fonte: Bacaltchuk (2003). 
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Gráfico 10 – Trigo: preço médio (R$/tonelada) recebido pelos produtores no Estado do Paraná nos 

últimos 10 anos (1993 – 2002). 

* Os valores correspondem a média em R$ das cotações mensais em cada ano deflacionado segundo IGP - DI (FGV) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FNP (2003). 

 

Gráfico 11 – Trigo: preço médio (R$/tonelada) recebido pelos produtores no Estado do Rio Grande 

do Sul nos últimos 10 anos (1993 – 2002). 

* Os valores correspondem a média em R$ das cotações mensais em cada ano deflacionado segundo IGP - DI (FGV). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FNP (2003). 

 

Em relação a sazonalidade de preços, observa-se que em geral, os preços mais altos ocorrem 

no período de maio a setembro, e os mais baixos no período outubro a janeiro (safra da região sul). 
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Assim, os produtores do cerrado muitas vezes conseguem obter melhores preços devido a 

possibilidade de colheitas precoces, antes da oferta da produção dos Estados do Sul do País. A 

tabela 14 mostra o calendário agrícola do trigo. 

 

Tabela 14 – Calendário Agrícola do trigo. 

Fonte: Conab In: Fagundes (2003). 

 

Somente a análise dos preços recebidos pelo produtor é insuficiente para determinar a 

viabilidade da cultura, uma vez que, os custos de produção também variam muito de uma safra a 

outra, sendo os insumos responsáveis por grande fatia desses custos. Assim, a análise das relações 

de troca entre o produto agrícola e seus insumos, é uma ferramenta importante para avaliar o 

desempenho da cultura. Os gráficos 12, 13 e 14, mostram o comportamento das relações de troca do 

trigo e alguns insumos agrícolas. 

 

Gráfico 12 – Número de sacos de soja / trigo necessários para adquirir um trator médio. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fecotrigo (2003). 

 

 Região/Estado Plantio  Colheita 
Região Sul 

Paraná abril, maio e junho setembro e outubro  
Rio Grande do Sul maio, junho e julho  outubro, novembro e dezembro 

Santa Catarina junho e julho novembro e dezembro 

Região Centro-Oeste 
Mato Grosso do Sul abril e maio agosto e setembro 

Goiás e DF sequeiro janeiro e fevereiro maio e junho 
Goiás e DF irrigado maio setembro 

Região Sudeste 
São Paulo março e abril agosto, setembro e outubro 

Minas Gerais sequeiro janeiro, fevereiro e março maio, junho e julho 
Minas Gerais irrigado abril, maio e junho agosto, setembro e outubro 
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Nota-se uma melhoria da relação de troca no caso do trigo. Em 1991 eram necessários 2.908 

sacos de trigo para adquirir um trator médio e em 2001 esse número caiu para 2.100. No caso da 

soja a variação não foi tão significativa, saindo de 1.909 sacos (1991) para 1.888 (2001). 

 

Gráfico 13 – Número de sacos de soja / trigo necessários para adquirir uma colhedora. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fecotrigo (2003). 

 

Nota-se uma melhoria da relação de troca no caso do trigo. Em 1991 eram necessários 7.518 

sacos de trigo para adquirir uma colhedora e em 2001 esse número caiu para 7.238. No caso da soja 

a relação de troca aumentou de 4.934 sacos (1991) para 5.911 (2001). 

 

Gráfico 14 – Número de sacos de soja / trigo / milho necessários para adquirir uma tonelada de 

fertilizantes. 

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de Fecotrigo (2003). 
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Para a soja e o trigo ocorreu a diminuição da quantidade de sacos necessários para adquirir 

uma tonelada de fertilizantes entre os anos de 1991 e 2001 (para soja o número de sacos passou de 

24,86 para 17,84 e para o trigo de 34,62 para 25,73). O inverso ocorreu na cultura do milho (38,68 

para 47,12). 

 

5.4.3.  Transporte de trigo e derivados 

 

Contribuindo como redutor do custo do frete dos insumos da safra de verão (soja, milho, 

entre outros), o transporte do trigo para os centros de armazenagem e posteriormente para os 

moinhos, atua decisivamente na manutenção do nível de emprego e renda no setor, reduzindo o 

impacto da sazonalidade. 

Já a distribuição dos derivados de trigo (farinhas e farelos) para as indústrias, padarias, 

distribuidores (atacadistas e varejistas), atende a um complexo planejamento logístico que no 

transporte “porta a porta” garante o fornecimento desses produtos nas mais diversas regiões do País. 

Além disso, esse transporte “porta a porta” é uma atividade responsável pela geração de inúmeros 

empregos no Brasil. 

Durante todo o ano atracam nos portos brasileiros navios carregados com trigo, a carga 

desses navios é distribuída pelo interior do país através de caminhões que chegam aos portos 

carregados com soja e outros grãos para exportação. Dessa forma, o transporte do trigo resulta no 

barateamento do custo da exportação de soja e outros grãos. Embora a mensuração do valor 

monetário movimentado com o transporte de trigo e seus derivados seja difícil, acredita-se que esse 

seja muito relevante para o setor. As tabelas 15, 16, 17 e 18, contem dados sobre o custo dos fretes 

rodoviário, ferroviário e marítimo no Brasil. 
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Tabela 15 – Frete rodoviário: trigo (granel)*. 

*Período de 22/02/03 a 21/03/03 

Fonte: Sifreca (2003). 

 

Tabela 16 – Frete rodoviário: momentos de transporte (R$ / ton . Km)*. 

* Período de 22/02/03 a 21/03/03 

Fonte: Sifreca (2003). 

Origem UF Destino UF km R$ / t R$ / t.km
Ajuricaba RS Goiânia GO 1642 87,75 0,0534
Alegria RS Goiânia GO 1626 83,25 0,0512
Campo Mourão PR Cianorte PR 61 9,2 0,1508
Campo Mourão PR Mamborê PR 38 7,76 0,2042
Chiapeta RS Arroio do Meio RS 348 24 0,0690
Coronel Bicaco RS Arroio do Meio RS 303 24 0,0792
Humaitá RS Goiânia GO 1582 80 0,0506
Ijuí RS Goiânia GO 1662 76 0,0457
Maurício Cardoso RS Goiânia GO 1730 80 0,0462
Santa Rosa RS Estrela RS 377 26 0,0690
Santa Rosa RS Garibaldi RS 427 28 0,0656
Santo Augusto RS Canoas RS 423 30 0,0709
São Nicolau RS Goiânia GO 1746 80 0,0458
Tiradentes do Sul RS Goiânia GO 1558 93 0,0597
Três de Maio RS Cascavel PR 395 24 0,0608
Tucunduva RS Canoas RS 489 33 0,0675
Tucunduva RS Goiânia GO 1602 94,33 0,0589
Tuparendi RS Canoas RS 485 37 0,0763

PRODUTO Mínimo Médio Máximo

Açúcar (sacas de 50 kg) 0,0448 0,1427 0,4815
Acúcar (granel) 0,0625 0,0940 0,1064
Adubos e fertilizantes (granel) 0,0393 0,0731 0,1663
Adubos e fertilizantes (sacas de 50 kg) 0,0437 0,0758 0,0893
Algodão (fardos de 200 Kg) 0,0654 0,1038 0,2764
Arroz (fardos de 30 kg) 0,0313 0,0953 0,3981
Café (sacas de 60 kg) 0,0934 0,1880 1,0000
Calcário (granel) 0,0351 0,0756 0,1119
Carne (caminhão) 0,0818 0,1237 0,8976
Carne (carreta) 0,0347 0,1249 0,8583
Carvão Vegetal (granel) 0,0863 0,2616 1,4338
Farelo de polpa cítrica (granel) 0,1059 0,1129 0,1194
Farelo de soja (sacas de 60 Kg) 0,0955 0,1035 0,1115
Farelo de soja (granel) 0,0327 0,0867 0,1648
Feijão (sacas de 60 kg) 0,0640 0,0759 0,0852
Fubá de milho (contêiners, com capacidade p/ 24 sacas de 50 kg) 0,0680 0,0885 0,1002
Madeira (toretes) 0,0554 0,1337 0,9140
Milho (granel) 0,0298 0,0952 0,2441
Óleo de Soja (acondic. Em latas/tambores de 900 ml, 9 l ou 18 l) 0,0416 0,0838 1,1480
Óleo de Soja (granel) 0,0757 0,1129 0,1691
Sal mineral (ensacado) 0,0754 0,0881 0,1121
Soja (granel) 0,0298 0,0899 0,3173
Suco de laranja (granel) 0,1209 0,1246 0,1283
Suco de laranja (tambores de 200 l, 270 kg/tambor) 0,0979 0,1155 0,1289
Trigo (granel) 0,0457 0,0728 0,2042

R$/T.km
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Tabela 17 – Frete ferroviário no Estado de São Paulo*. 

* Período de 22/02/03 a 21/03/03 

Fonte: Sifreca (2003). 

 

Tabela 18 – Frete marítimo: trigo (granel). 

Período de 22/02/03 a 21/03/03. 

Fonte: Sifreca (2003). 

 

A partir da observação dos dados contidos na tabela 15, nota-se que o custo do transporte 

rodoviário do trigo variou, no período apresentado, de R$ 0,0457 / t.km até R$ 0,2042 / t.km. Os 

custos mais altos são observados para o transporte em curtas distâncias, devido ao custos fixos do 

sistema. Todavia, mesmo com o barateamento relativo do frete em longas distancias, o custo final 

torna-se alto nesses casos. Por exemplo, no transporte de trigo de Tucunduva (RS) para Goiânia 

(GO) o custo do frete seria de R$ 94,33 / tonelada. Hipoteticamente, para o trigo comercializado 

produto distância média (km) R$ / t R$ / t.km
açúcar (ensacado) 568 25,45 0,0448
açúcar (granel) 456 28,48 0,0625
calcário (granel) 172 10,51 0,0611
fertilizante (granel) 400 15,72 0,0393
gasolina (granel) 339 28,48 0,0840
madeira 295 19,34 0,0656
material de construção (granel) 127 5,62 0,0443
minério (granel) 120 8,38 0,0698
óleo diesel (granel) 340 24,02 0,0706
óleos combustíveis (granel) 173 18,92 0,1094
pellets de polpa cítrica (granel) 412 31,24 0,0758
produto siderúrgico (granel) 175 10,17 0,0581
soja (granel) 701 26,43 0,0377
trigo (granel) 134 9,60 0,0716

PORTO ORIGEM PORTO DESTINO
MILHAS 

NÁUTICAS
US$/t

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) São Francisco do Sul (SC) 1.100 12

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) Paranaguá (PR) 1.168 12

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) Santos (SP) 1.280 13

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) Rio Grande (RS) 710 11,5

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) Fortaleza (CE) 2.860 14

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) Recife (PE) 2.455 16

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) Belém (PA) 3.538 30

Sul da Argentina (Bahia Blanca e Necochea) Manaus (AM) 4.413 30

Norte da Argentina Belém (PA) 3.439 32

Norte da Argentina Manaus (AM) 4.314 32

Golfo (EUA) Fortaleza (CE) 3.853 15
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pelo produtor rural ao valor de R$ 350 / tonelada, os gastos com o frete significariam um acréscimo 

de 27% no custo final do produto. 

No entanto, embora o custo do transporte do trigo seja significante, o valor do frete desse 

produto é inferior ao de outros produtos, conforme observado na tabela 16. Enquanto outros grãos 

como o arroz, feijão e soja, apresentaram respectivamente custos médios de transporte rodoviário de 

R$ 0,0940 / t.km, R$ 0,0759 / t.km e R$ 0,0899 / t.km, o transporte a granel do trigo foi cotado ao 

valor médio de R$ 0,0728 / t.km. 

Outra opção de escoamento da produção é o transporte ferroviário, todavia esta modalidade 

não vem sendo muito utilizada para o transporte do trigo. Conforme as informações contidas na 

tabela 17, o custo do transporte do trigo a granel no sistema ferroviário foi de R$ 0,0716 / t.km 

sendo esse valor próximo ao custo médio do transporte rodoviário (R$ 0,0728 / t.km). O transporte 

marítimo é relevante para a distribuição do trigo importado. Nota-se, a partir dos dados da tabela 

18, que o custo do frete do Sul da Argentina até o Porto de Santos (principal rota das importações) é 

de US$ 13 / tonelada. 

 

5.4.4.  Classificação do trigo 

 

As características do cereal e sua utilização são fatores de qualidade (intrínsecos ao cultivar) 

reconhecidos pelos consumidores e passíveis de determinação e tabulação. No Brasil, de acordo 

com a Normativa n°7 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os cultivares estão 

classificados (de acordo com a Alveografia2 e Índice de Queda3) em cinco classes: 

 

Tabela 19 – Classificação de Trigo segundo a Instrução Normativa n°7, de 15 de agosto de 2001, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

Fonte: MAPA (2003). 

 

                                                
2 Alveografia: Teste que analisa as propriedades de tenacidade e de extensibilidade da massa. Considerar-se-á somente 
o parâmetro W, que indica a força ou trabalho mecânico, necessária para expandir a massa. Este parâmetro é 
determinado a partir da curva obtida pelo equipamento alveógrafo, segundo o método padrão indicado pelo fabricante. 
3 Índice de Queda (Falling Number): Medida indireta da concentração da enzima alfa-amilase determinada em 7 
(sete) gramas de trigo moído, pelo método de Hagberg (cereal Chemistry, v.58, p.202, 1961) no aparelho "Falling 
Number", sendo o valor expresso em segundos. Quanto menor o tempo, maior o teor de enzima. 

Classe Alveografia  (10-4 J) no Mínimo Número de Queda (segundos) Mínimo 
Trigo Brando 50 200
Trigo Pão 180 200
Trigo Melhorador 300 250
Trigo para Outros Usos Qualquer <200 
Trigo Durum - 250
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Essas diferentes classes de trigo são utilizadas para fins distintos, conforme resumo 

apresentado a seguir (Scheeren & Miranda, 1999) e na tabela 20: 

- trigo brando, são enquadrados os grãos de genótipos de trigo aptos para a produção de 

bolos, bolachas (biscoitos doces), produtos de confeitaria, pizzas e massa tipo caseira fresca; 

- Na classe trigo pão, estão os grãos de genótipos de trigo com aptidão para a produção do 

tradicional pãozinho (tipo francês ou d'água) consumido no Brasil. Esse trigo, também pode ser 

utilizado para a produção de massas alimentícias secas, de folhados ou em uso doméstico, 

dependendo das suas características de força de glúten (W); 

- A classe de trigo melhorador envolve os grãos de genótipos de trigo aptos para mesclas 

com grãos de genótipos de trigo brando, para fins de panificação, produção de massas alimentícias, 

biscoitos tipo "crackers" e pães industriais (como pão de forma e pão para hamburger);  

- Na classe trigo durum, especificamente os grãos da espécie Triticum durum L., estão os 

grãos de genótipos de trigo para a produção de massas alimentícias secas (tipo italiana);  

- trigos para outros usos, que são aqueles destinados à alimentação animal ou outro uso 

industrial. Estes envolvem os grãos de genótipos de trigo com qualquer valor de W, mas não 

enquadrados em nenhuma das outras classes, por apresentarem número de queda (Falling Number) 

inferior a 200. (Scheeren & Miranda, 1999). 

 

Tabela 20 – Usos do trigo. 

(1) Força geral de Glúten, expressa em 10-4 Joules. 

(2) Relação entre tenacidade (P) e extensibilidade (L). 

OBS: os grãos de trigo também podem ser usados na forma de mesclas, ração animal e outros usos.   

Fonte: Scheeren & Miranda (1999). 

 

Além da divisão em classes, o trigo também é separado por tipos (1, 2 e 3) de acordo com as 

condições físicas do produto entregue pelo produtor. A tabela 21 apresenta essa classificação. 

 

 

 

Produto W (1) (10-4 J) P/L (2) Número de Queda (Segundos) 
Bolo 70-150 0,40-2,00 >150 
Biscoitos 70-150 0,40-2,00 >150 

"Cream Cracker" 250-350 0,70-1,50 225-275 

Pão Francês 180-250 0,50-1,20 200-300 
Uso Doméstico 150-220 0,50-1,00 200-300 
Pão de Forma 220-300 0,50-1,20 200-300 
Massa Alimentícia  >200 1,00-3,00 >250 
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Tabela 21 – Tipificação de Trigo segundo a Instrução Normativa n°7, de 15 de agosto de 2001, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Fonte: MAPA (2003). 

 

De acordo com a Portaria n°167 de 29 de julho de 1994 (Ministério da Agricultura), os itens 

considerados durante avaliação do tipo do trigo são: 

- Peso do Hectolitro: É a massa de 100 litros de trigo, expressa em quilogramas. 

- Umidade: É o percentual de água encontrado na amostra. 

- Grãos Danificados: São os que se apresentam danificados pelo calor, por insetos e/ou 

outras pragas, ardidos, mofados, germinados, esverdeados, chochos, bem como os quebrados 

(fragmentados) e o triguilho. 

- Grãos Danificados pelo Calor (queimados): São grãos inteiros ou quebrados que 

apresentam a coloração do endosperma diferente da original, no todo ou em parte, devido a ação de 

temperaturas. 

- Grãos Ardidos: São os grãos inteiros ou quebrados que apresentam a coloração do 

endosperma diferente da original, no todo ou em partes, pela ação de processos fermentativos. 

- Grãos Mofados: São os grãos inteiros ou quebrados que apresentam fungos (bolor) visíveis 

a olho nu. 

- Grãos Chohos: São os grãos que se apresentam desprovidos parcial ou totalmente do 

endosperma, devido ao incompleto desenvolvimento fisiológico e que vazam através da peneira de 

crivo oblongo de 1,75 mm x 20,00 mm (espessura da chapa: 0,72mm). 

- Triguilhos: São os grãos que vazam através da peneira de crivo oblongo de 1,75 mm x 

20,00 mm (espessura da chapa: 0,72mm). 

- Grãos Quebrados (fragmentados): São fragmentos de grãos que vazam através da peneira 

de crivo oblongo de 1,75 mm x 20,00 mm (espessura da chapa: 0,72 mm). 

- Grãos Germinados: São os grãos que apresentam germinação visível. 

- Grãos Esverdeados: São os grãos que não atingiram a maturação completa e apresentam 

coloração esverdeada. 

- Grãos Danificados por Insetos e/ou outras Pragas: São os grãos ou pedaços que apresentam 

danos no germe ou endosperma, resultantes da ação de insetos e/ou outras pragas. 

Tipos 

Peso do 
Hectolitro 

(Kg/kl) 
Mínimo 

Umidade 
(%) 

Máxima 

Matérias 
Estranhas e 
Impurezas 
(% Máxima) 

Por Insetos 
(% Máxima) 

Por calor, 
mofados e 
ardidos  (% 

Máxima) 

Chochos, 
triguilhos e 
quebrados  
(% Máxima) 

1 78 14 1 0,5 0,5 1,5
2 75 14 1,5 1 1 3,5
3 72 14 2 1,5 2 7,5

Grãos danificados
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- Matérias Estranhas: São todas as partículas não oriundas da planta de trigo, tais como 

fragmentos vegetais, sementes de outras espécies, pedra, terra, entre outras. 

- Impurezas: São todas as partículas oriundas da planta de trigo, tais como: cascas, 

fragmentos do colmo, folhas, entre outras. 

 

Conforme comentários de executivos das empresas de moagem, o atual sistema de 

classificação não agrada totalmente esse setor, mas apresenta avanços em relação às classificações 

anteriores. Ainda existem itens importantes que devem ser discutidos com o Ministério da 

Agricultura, que atualmente está revisando esse sistema de classificação, ressaltando que qualquer 

mudança deve se adequar às regras do Mercosul. No entanto, visando aumentar o poder do setor 

nesta discussão, é preciso formar um consenso entre produtores rurais, Indústria Moageira e 

Indústria de Alimentação. �

 

5.5.  Comércio Internacional 

 

Constantemente observam-se discussões sobre a importância das importações e das 

exportações brasileiras e suas conseqüências para a economia do País. A necessidade de se manter 

um saldo positivo na balança comercial é destacada por muitas lideranças como primordial para a 

manutenção da “saúde” da economia brasileira. Embora existam esforços de diversos setores da 

economia, indiscutivelmente, é o agronegócio o principal responsável pela captação de divisas para 

nosso País. 

Diversos Sistemas Agroindustriais como a da soja, do suco de laranja, das carnes bovina, de 

frango e suína, colocam seus produtos no mercado externo com alta competitividade. No entanto, a 

mesma situação não é observada no SAG do Trigo, onde grande parte da matéria-prima necessária 

para produção de farinhas, biscoitos, massas, pães e outros, é originada de outros países por meio de 

importações e a maioria de seus produtos são consumidos pelo mercado interno. 

Vale dizer que a performance do trigo na balança comercial do agronegócio brasileiro, com 

cifras da ordem de US$900 milhões anuais, representa cerca de 45% do total das importações do 

agronegócio no Brasil (tabela 22). Esse desempenho coloca o trigo como uma estimulante 

oportunidade de substituição de importações e um fértil campo para desenvolvimento da cultura. 

Também merece destaque o fato das importações serem influenciadas pela produção interna e pela 

renda do consumidor. 
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Tabela 22 – Importações agrícolas brasileiras. 

Fonte: Secex (2003). 

 

5.5.1.  Comércio Internacional de trigo 

 

Devido à pequena participação relativa do Brasil na produção mundial de trigo, muitas 

vezes, subestima-se a importância da produção desse grão em contraste com outros como a soja e o 

milho, por exemplo. No entanto, o trigo é o segundo grão mais produzido mundialmente, ficando 

atrás apenas do milho. Além disso, a produção mundial de trigo representa mais que o triplo da 

produção mundial de soja.  

A importância internacional desse grão é devido à utilização do trigo como a principal fonte 

energética na alimentação da população de muitos países. Algumas estimativas de especialistas do 

setor já indicam um cenário de possível falta desse produto nos próximos vinte anos. Tal fato pode 

ser observado pelo decréscimo de 3,8% na quantidade produzida nas últimas cinco safras, queda 

superior à média dos cereais, cuja produção diminuiu 3,5% nesse mesmo período. A tabela 23 

apresenta a produção mundial de grãos. 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Trigo
      Quantidade (mil t.) 5.985      5.651      5.520      4.895      6.369      6.891      7.527      7.014      
      US$ milhões 751         912         1.258      799         811         832         865         872         
      US$/t 125,5      161,5      227,9      163,1      127,3      120,8      114,9      124,3      
Pescados, crustáceos e moluscos
      Quantidade (mil t.) 157         204         239         188         176         156         182         159         
      US$ milhões 229         371         423         396         404         260         274         244         
      US$/t 1.454,3   1.821,4   1.772,4   2.101,8   2.293,3   1.667,9   1.506,2   1.531,0   
Malte
      Quantidade (mil t.) 478         692         731         621         640         616         635         709         
      US$ milhões 101         209         287         232         194         138         158         183         
      US$/t 210,9      302,6      392,3      373,0      303,2      224,8      248,0      258,9      
Lácteos (leites, creme de leite e queijos)
      Quantidade (mil t.) 152         356         330         319         384         384         307         142         
      US$ milhões 258         610         514         455         509         440         373         179         
      US$/t 1.697,6   1.716,5   1.557,5   1.426,7   1.324,7   1.146,7   1.214,9   1.257,8   
Arroz em grãos
      Quantidade (mil t.) 1.078      996         868         859         1.513      1.207      730         776         
      US$ milhões 303         279         309         300         545         275         133         136         
      US$/t 281,4      280,6      356,0      349,2      360,4      227,8      182,5      175,3      
Algodão em pluma
      Quantidade (mil t.) 367         284         476         442         339         282         304         82           
      US$ milhões 563         552         869         761         532         360         325         96           
      US$/t 1.531,7   1.942,3   1.823,3   1.721,1   1.569,7   1.276,0   1.071,1   1.169,4   
Vinhos
      Quantidade (mil garrafas) 302         372         312         327         322         379         418         400         
      US$ milhões 40           53           43           56           66           77           77           74           
      US$/garrrafa 13,1        14,2        13,8        17,1        20,4        20,3        18,5        18,4        
Milho em grãos (inclusive semente)
      Quantidade (mil t.) 1.410      1.321      506         506         1.729      822         1.771      624         
      US$ milhões 173         158         75           79           195         89           179         62           
      US$/t 122,6      119,3      149,0      155,7      112,9      107,8      101,0      99,4        
Total US$ milhões 1.846      
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Tabela 23 – Produção mundial de grãos (em milhões de toneladas). 

1 Estimativa. 
2 Soja, algodão, amendoim, colza, copra e óleo de palma. 

Fonte: Sintetizado pelo autor a partir de USDA e Conab In: Fagundes (2003). 

 

A China é o maior produtor de trigo, sendo responsável por 17,52% da produção mundial 

dos últimos cinco anos, seguida por Índia (12,19%), Estados Unidos (9,97%) e Rússia (6,50%). A 

União Européia como bloco também tem grande participação na produção (17,19% nos últimos 

cinco anos). É interessante frisar que enquanto alguns produtores tradicionais, como Estados Unidos 

e Canadá, diminuíram sua produção nos últimos cinco anos (36,5% e 34,8% respectivamente), 

outros países como Rússia e Ucrânia, aumentaram significativamente suas produções no mesmo 

período (83,3% e 40,6% respectivamente). A tabela 24 mostra os principais produtores de trigo. 

 

Tabela 24 – Principais produtores mundiais de trigo (em mil toneladas). 

*Estimativa.  Fonte: Sintetizado pelo autor a partir de USDA e Conab In: Fagundes (2003). 

 

O trigo é o grão mais comercializado no Mundo, representando 35,63% do comércio 

internacional, seguido por milho (24,54%), soja (17,14%) e arroz (8,41%), porém com pequena taxa 

de crescimento (3,60%) nos últimos cinco anos. As culturas que apresentam maior taxa de 

1998/99 2002/031 Taxa de 
Valor Participação Crescimento

Trigo 589,70 567,50 581,30 26,90% -3,80%
Arroz 394,10 380,30 395,80 18,30% -3,50%
Milho 605,60 590,50 597,40 27,60% -2,50%
Cevada 135,60 132,20 133,90 6,20% -2,50%
Sorgo 59,90 51,50 55,90 2,60% -14,00%
Aveia 25,70 26,00 25,80 1,20% 1,20%
Centeio 20,10 20,60 20,40 0,90% 2,50%
Total de forrageiras 889,70 859,90 874,70 40,40% -3,30%
TOTAL CEREAIS 1.873,40 1.807,70 1.851,70 85,60% -3,55%
Soja 159,80 191,00 174,00 8,00% 19,50%
Colza 35,90 32,10 36,80 1,70% -10,60%
Girassol 26,60 23,50 24,40 1,10% -11,70%
TOTAL OLEAGINOSAS2 294,70 323,90 311,80 14,40% 9,90%
TOTAL GRÃOS 2.168,20 2.131,70 2.163,50 100,00% -1,70%

Grão Média das ultimas 5 safras
milhões de t

1998/99 2002/03*

União Européia 103.085,00 103.700,00
China 109.726,00 92.000,00
India 66.350,00 72.000,00
Russia 27.000,00 49.500,00
USA 69.327,00 43.992,00
Leste Europeu 33.928,00 30.787,00
Ucrânia 14.937,00 21.000,00
Paquistão 18.694,00 19.500,00
Turquia 18.000,00 18.500,00
Canadá 24.076,00 15.700,00
Argentina 13.300,00 13.000,00
Austrália 21.465,00 10.000,00
Brasil 2.402,80 4.500,10
Países acima 522.290,80 494.179,10
Outros países 67.406,20 73.328,90
Total 589.697,00 567.508,00

milhões de t

País
Taxa de crescimento 

02/03 sobre 98/99
Participação na produção 

total (média 5 anos)

6,50%
9,97%
5,38%

17,19%
17,52%

0,50%
88,38%

2,79%
3,31%
2,98%

2,56%

11,62%
100,00%

0,60%
-16,20%
8,50%
83,30%
-36,50%
-9,30%

-3,80%
8,80%
-5,40%
87,30%

4,30%
40,60%

-53,40%
-2,30%
-34,80%
2,80%

3,58%

3,91%

12,19%
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crescimento no comércio internacional são: soja (58,6%), aveia (13,1%) e milho (9,7%). A tabela 

25 contém os dados sobre o comércio internacional de grãos. 

 

Tabela 25 – Comércio Internacional de Grãos (milhões de toneladas). 

*Estimativa. 

Fonte: Sintetizado pelo autor a partir de USDA In: Fagundes (2003). 

 

Apesar de ser o grão mais comercializado mundialmente, o volume de trigo negociado entre 

os países representa “apenas” 18,37% do total produzido. Isso ocorre devido ao grande consumo 

interno desse produto em vários países produtores. Percentualmente, a soja se destaca em termos de 

comércio, pois 29,53% do volume produzido é comercializado internacionalmente (Tabela 26). 

 

Tabela 26 – Percentual (%) e volume (milhões de toneladas) comercializado da produção mundial 

de grãos (média de 1998/99 a 2002/03). 

Fonte: Fagundes (2003). 

 

1998/99 2002/03*
Média %

102,02 105,65 106,78 35,63% 3,60%
24,94 26,75 25,22 8,41% 7,30%
68,66 75,3 73,55 24,54% 9,70%
17,79 15,63 17,19 5,74% -12,10%
6,46 5,65 6,93 2,31% -12,50%
1,98 2,24 2,12 0,71% 13,10%
1,68 1,3 1,53 0,51% -22,60%

Total de forrageiras 96,57 100,1 101,32 33,81% 3,70%
223,53 232,5 233,31 77,85% 4,00%
38,72 61,4 51,38 17,14% 58,60%
9,34 6,02 8,8 2,94% -35,50%
4,45 2,44 3,2 1,07% -42,20%
55,12 72,67 66,38 22,15% 31,80%

278,65 305,16 299,69 100,00% 9,50%TOTAL GRÃOS

Centeio

TOTAL CEREAIS
Soja

Colza

Milho
Cevada

Sorgo

milhões de t
Participação últimas 5 safras

Girassol

Taxa de 
crescimento (%)

TOTAL OLEAGINOSAS

Grão

Trigo
Arroz

Aveia

Grão Produção Comercializado %

Trigo 581,28 106,78 18,37%
Arroz 395,75 25,22 6,37%

Milho 597,41 73,55 12,31%
Cevada 133,95 17,19 12,83%

Sorgo 55,92 6,93 12,39%
Aveia 25,77 2,12 8,23%

Centeio 20,41 1,53 7,50%
Total de forrageiras 874,67 101,32 11,58%
TOTAL CEREAIS 1.851,70 233,32 12,60%

Soja 174,02 51,38 29,53%
Colza 36,79 8,80 23,92%

Girassol 24,38 3,20 13,13%
TOTAL OLEAGINOSAS 311,79 66,38 21,29%

milhões de t
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Atualmente os Estados Unidos são os maiores exportadores de trigo, com uma participação 

média nas últimas cinco safras de 24,84% no comércio mundial desse grão, em seguida estão 

Canadá (14,31%), Austrália (14,12%) e União Européia (13,81%). Contudo, na safra 2002/03, os 

Estados Unidos devem apresentar queda de 12,2% no volume exportado em relação à safra 

1998/99. No sentido contrário estão países como Ucrânia, Cazaquistão e Rússia, que embora 

participem individualmente com somente 3 a 4% do comércio internacional, apresentaram taxas de 

crescimento de 91,7%, 117,9% e 475,1% respectivamente. Os principais países exportadores de 

trigo podem ser visualizados na tabela 27. 

 

Tabela 27 – Principais países exportadores de trigo nas últimas cinco safras (milhões de toneladas).  

*Estimativa. 

Obs: os dados de comércio incluem farinha de trigo. 

Fonte: Fagundes (2003) 

 

Individualmente o Brasil é o maior importador mundial de trigo (6,7% do comércio 

internacional). No bloco do Norte da África (16% das importações) destacam-se países como Egito 

e Argélia (6% e 3% respectivamente das importações mundiais). Nos últimos cinco anos nota-se o 

aumento de 152,6% no volume importado pela União Européia, bloco esse que representa 5,7% das 

importações mundiais. A tabela 28 mostra os principais países importadores de trigo (1998/99 a 

2002/03). 

 

 

 

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03*
Valor Particip. no total (%)

Estados Unidos 29,03 29,45 27,85 26,14 25,50 27,59 25,84% -12,2
Canadá 14,39 19,37 17,35 16,76 8,50 15,28 14,31% -40,9
Austrália 16,10 17,12 16,68 16,49 9,00 15,08 14,12% -44,1
União Européia 14,60 17,40 15,23 11,49 15,00 14,74 13,81% 2,7
Argentina 9,20 11,08 11,40 11,48 8,00 10,23 9,58% -13
Cazaquistão 2,30 6,51 3,67 3,78 5,00 4,25 3,98% 117,9
Ucrânia 4,70 1,95 0,08 5,49 9,00 4,24 3,97% 91,7
Rússia 1,65 0,52 0,70 4,37 9,50 3,35 3,13% 475,1
Países acima 91,97 103,41 92,94 96,00 89,50 94,76 88,75% -2,7
Outros países 10,06 9,36 10,54 13,99 16,15 12,02 11,25% 60,6
Mundo 102,02 112,78 103,48 109,99 105,65 106,78 100,00% 3,6

País/Região Média (5 anos) Tx. de cresc. %milhões de t
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Tabela 28 – Principais países importadores de trigo (1998/99 a 2002/03) (milhões de toneladas). 

*Estimativa. 

Obs: os dados de comércio incluem farinha de trigo. 

Fonte: Fagundes (2003). 

 

5.5.2.  Importação de trigo-grão 

 

Nos últimos cinco anos cerca de 70% do trigo consumido no Brasil foi proveniente de outros 

países, em especial da Argentina. Embora o consumo de trigo esteja aumentando em nosso País, as 

estimativas para próxima safra (2002/03) indicam que o acréscimo da produção deverá diminuir a 

dependência externa, que deverá ser da ordem de 50%. A tabela 29 fornece os dados referentes a 

importação, consumo e produção de trigo nos últimos seis anos-agrícolas.   

 

Tabela 29 – Estoque inicial e final, produção, importação e consumo de trigo no Brasil nas últimas 

seis safras. 

 

A análise dos dados da tabela 29 mostra a oscilação da produção nacional de trigo, muito 

influenciada por condições climáticas e econômicas. O volume de trigo importado é crescente nos 

quatro primeiros períodos avaliados (1997/98 – 2000/01), tornando-se decrescente nas últimas duas 

ESTOQUE 
INICIAL

  PRODUÇÃO   IMPORTAÇÃO CONSUMO   EXPORTAÇÃO

97/98 821,1 2.402,0 6.190,3 8.645,0 0,0 768,4
98/99 768,4 2.188,0 7.071,0 9.182,0 0,0 845,4
99/00 845,4 2.403,0 7.733,3 10.050,0 0,0 931,7
2000/01 931,7 1.658,4 7.609,9 10.070,0 0,0 130,0
2001/02 130,0 3.194,2 7.200,0 10.100,0 0,0 424,2
2002/03 424,2 5.100,0 5.953,5 10.300,0 0,0 753,5

FONTE: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. (www.conab.gov.br) jul/02

Obs.: O estoque inical de trigo é computado em 1º de agosto de cada ano. Os demais produtos, são computados em 1º de fevereiro.

Atualizado em 10/09/2002

milhões de t

TRIGO

PRODUTOS
ESTOQUE 

FINAL
 ANO/SAFRA

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03*
Valor Particip. no total (%)

Norte da África 16,82 16,48 18,28 17,41 17,20 17,24 16,14 2,3
Brasil 7,39 7,30 7,45 7,11 6,70 7,19 6,73 -9,3
União Européia 3,76 4,18 3,16 9,82 9,50 6,08 5,70 152,6
Japão 5,96 5,96 5,89 5,84 5,80 5,89 5,51 -2,7
Antiga União Soviética 5,46 9,80 5,12 3,79 3,31 5,49 5,14 -39,4
Irã 2,59 7,36 6,25 5,60 3,00 4,96 4,64 16,1
Coréia do Sul 4,69 3,81 3,13 3,98 3,80 3,88 3,63 -19,0
Indonésia 3,12 3,74 4,07 3,68 4,00 3,72 3,49 28,3
México 2,49 2,63 3,07 3,20 3,30 2,94 2,75 32,8
Filipinas 2,33 2,98 3,05 2,92 3,30 2,92 2,73 41,8
Iraque 2,03 2,65 3,30 3,00 3,00 2,8 2,62 47,9
China 0,83 1,01 0,20 1,09 1,00 0,83 0,77 20,6
Países acima 57,44 67,91 62,94 67,44 63,91 63,93 59,87 11,2
Outros países 44,58 44,86 40,54 42,55 41,75 42,85 40,13 -6,4
Mundo 102,02 112,78 103,48 109,99 105,65 106,78 100,00 3,6

País/Região Média (5 anos) Tx. de cresc. %
milhões de t
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safras (2001/02 – 2002/03). Essa diminuição da necessidade de importações é resultado do aumento 

do plantio de trigo no Brasil, estimulado pela desvalorização do Real frente ao Dólar e a 

conseqüente melhoria na cotação deste grão no mercado interno. Conforme observado, não existiu 

exportação brasileira desse grão nos últimos anos. 

Em relação à origem do trigo importado, nota-se a supremacia do produto proveniente da 

Argentina, principalmente devido ao custo inferior desse trigo. Até 2001, a Argentina era 

responsável por cerca de 95% das importações brasileiras de trigo, os outros 5% eram originados 

dos EUA, Paraguai, Canadá e Uruguai. Embora o trigo Argentino ainda predomine no mercado 

brasileiro, inicia-se em 2002 o movimento de aquisição de trigo de países do Leste Europeu. Só em 

setembro, outubro e novembro de 2002, foram importados US$ 20,5 milhões de países como 

Rússia, Polônia, Ucrânia e Cazaquistão. A tabela 30 contém os dados referentes as importações 

brasileiras de trigo no período de 1998 até 2001. 

 

Tabela 30 – Importação brasileira de trigo-grão no período de 1998 - 2001. 

Fonte: SECEX (2003). 

 

O crescimento das importações proveniente de países do Leste Europeu foi motivado 

principalmente pelos preços atrativos praticados em muitos países desse mercado, que dessa forma 

podem se tornar uma ameaça ao trigo Argentino. O trigo de países como Canadá e EUA são em 

geral mais caros, sendo importados alguns tipos de grãos interessantes para indústria brasileira. Os 

preços médios das importações brasileiras de trigo de diversas origens estão apresentados na tabela 

31. 

 

 

 

 

Países de Origem

Quant. (t)
Valor FOB
US$1000

Quant. (t)
Valor FOB
US$1000

Quant. (t)
Valor FOB
US$1000

Quant. (t)
Valor FOB
US$1000

 Argentina 5.842.984          738.376         6.569.326          790.666         7.207.841          826.592         6.788.908          847.315         
 Canadá 370.275              54.769           191.613              25.820           163.075              20.930           33.820                4.251             
 EUA -                       -                  95.078                11.208           51.685                6.226              102.912              11.512           
 França 26.163                2.826             -                       -                  -                       -                  -                       -                  
 Líbano 14                        5                     19                        6                     -                       -                  -                       -                  
 Paraguai 131.222              14.545           865                      87                   64.079                6.740              87.670                8.801             

EM GRÃO 

1998 1999 2000 2001
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Tabela 31 – Preços médios (FOB) das importações de trigo de diversas origens para o Brasil. 

Fonte: SECEX (2003). 

 

Embora o volume importado no ano de 2002 (6.572.228 toneladas) tenha sido inferior as 

importações de 2001 (7.014.311 toneladas), os montantes financeiros envolvidos nessas transações 

foram semelhantes (US$ 872 milhões em 2001 e US$ 878 milhões em 2002). Tal fato indica um 

aumento no preço médio do produto importado no ano de 2002 em relação ao ano anterior. 

 

5.5.3.  Importação de farinha e misturas para panificação 

 

Não somente o trigo-grão é importado pelo Brasil para satisfazer as necessidades do SAG do 

Trigo, embora em quantidades menores, também são importadas farinhas, misturas e pastas para 

panificação. Em 2002 foram importadas 95.513 toneladas de farinha de trigo, movimentando o 

montante de US$ 17,2 milhões, nesse mesmo ano foram desembarcadas no País 107.466 toneladas 

de misturas e pastas para panificação, no valor de US$ 22,7 milhões. Os comportamentos mensais 

dessas importações podem ser visualizados nos gráficos 15 e 16. 

 

Gráfico 15 – Importação mensal brasileira de farinha de trigo nos anos de 2000, 2001 e 2002. 

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

Argentina 128,50
Canadá 139,79
EUA 139,34
Paraguai 124,71
Uruguai 119,50
Polônia 115,22
Ucrânia 104,21
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Russia 105,04
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Gráfico 16 – Importação mensal brasileira de misturas e pastas para panificação nos anos de 2001 e 

2002. 

        Fonte: Resultado de Entrevistas. 

 

A partir da análise dos gráficos 15 e 16, percebe-se que contrastando com a grande queda 

das importações de farinha de trigo (comparando o ano de 2002 com 2001), o volume importado de 

misturas e pastas para panificação aumentou muito no mesmo período. Talvez essa situação possa 

ser explicada devido a competitividade da farinha de trigo nacional em relação à importada, fato 

que  possivelmente não se aplica no caso das misturas e pastas importadas. 

Nota-se que a maioria das importações brasileiras de farinha de trigo é proveniente de países 

do Mercosul, em especial a Argentina que comercializou para o Brasil em 2001 141.921 toneladas 

ou US$ 27.452.000. Tais dados podem ser observados no quadro 7. 

 

Quadro 7 – Origem das importações brasileiras de farinha de trigo (1998, 1999, 2000 e 2001). 

Fonte: SECEX (2003). 

  

 

 

-
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
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ne
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s

2001

2002

2003

Países de Origem

Quant. (t) Valor FOB US$1000 Quant. (t) Valor FOB US$1000 Quant. (t) Valor FOB US$1000 Quant. (t) Valor FOB US$1000

 Argentina 274.194           58.537                     177.758            34.848                     181.639           32.734                     141.921           27.452                     
 Paraguai 7.503               1.574                       25                    7                             -                   -                          1.123               199                         
 Uruguai 34.322             8.036                       13.256              2.993                       17.635             3.709                       20.870             4.359                      
 Venezuela 117                  49                            20                    7                             3.705               1.092                       2.390               702                         
 Outros 2.241               613                          311                  75                            56                    21                            68                    23                           

Soma 318.377           68.809                     191.370            37.929                     203.034           37.556                     166.372           32.735                     

1998 1999 2000 2001
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5.5.4.  Importação por Portos 

 

As importações de trigo-grão e derivados chegam ao Brasil por via marítima. A maior parte 

desses produtos é desembarcada respectivamente nos portos do estado de São Paulo (33%), Rio de 

Janeiro (14%) e Ceará (14%). Tais dados são apresentados no gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Importação de trigo e derivados por portos. 

Fonte: SECEX (2003). 

 

5.6.  Os moinhos e seus insumos 

 

No SAG do Trigo, a primeira etapa de beneficiamento industrial ocorre nos moinhos. 

Conforme contextualizado por Queiroz (2001:05): “A Indústria Moageira Brasileira é um setor 

industrial marcado pela simplicidade de seu processo fabril, que, em última análise, resume-se no 

esmagamento dos grãos de trigo para a obtenção da farinha, que é usada em vários alimentos 

integrantes da cesta básica brasileira”. 

Realmente o produto obtido do processamento do trigo-grão é a farinha de trigo, todavia, 

também é resultante do processo o subproduto denominado farelo de trigo. Apesar de ter menor 

valor de mercado, o farelo também é comercializado pelos moinhos. A totalidade da matéria-prima 

recebida para moagem é convertida na seguinte proporção (Gráfico 18): 25% Farelo de Trigo e 75% 

Farinha de Trigo. 
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Gráfico 18 – Rendimento da transformação industrial do trigo. 

Fonte: Abitrigo (2003). 

 

5.6.1.  O processo produtivo 

 

Segundo Leitão apud Queiroz (2001), as três partes que compõem o grão de trigo são: 

endosperma, casca e germe. A farinha é originada do endosperma, que constitui cerca de 83% do 

grão. A casca (14,5% do grão) possui a função de proteção e o germe (2,5% do grão) é responsável 

pelo desenvolvimento de uma nova planta. Existem 14 espécies de trigo de valor comercial, das 

quais 3 cobrem praticamente 90% da produção mundial (Triticum aestivum, Triticum durum e 

Triticum compactum) (Queiroz, 2001:39). 

O objetivo da moagem é separar mais completamente possível o endosperma da casca e do 

germe, além de conseguir o máximo de extração por meio da redução da maior quantidade de 

endosperma em farinha. O subproduto desse processo, constituído de casca, germe e uma porção de 

endospema aderido a casca, é chamado de farelo. O processo de transformação do grão de trigo em 

produto final pode ser dividido em três partes: antes da moagem, a moagem propriamente dita e 

depois da moagem. Antes da moagem tem-se as seguintes etapas: descarga, recepção do trigo, pré-

limpeza, primeira limpeza e segunda limpeza. A moagem é constituída de três fases: trituração 

(abertura dos grãos por meio de rolos para trituração), redução (extração de farinha e sêmolas finas) 

e compressão ou moagem. Depois da moagem temos as seguintes operações: estocagem de 

produtos a granel e ensacamento (Queiroz, 2001). O esquema simplificado do processo de moagem 

encontra-se anexado ao final do trabalho (Anexo B). 

  

Farelo
25%

Farinha
75%
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5.6.2.  As empresas de moagem 

 

Composta por mais de 200 moinhos com capacidade instalada superior a 15 milhões de 

toneladas/ano, a Indústria de moagem está presente em todas regiões do País, em especial na Região 

Sudeste (42% da moagem) e Região Sul (31% da moagem). A produção de farinhas e a capacidade 

instalada nessas regiões podem ser observadas no gráfico 19 e na tabela 32. 

 

Gráfico 19 – Produção de Farinhas por Região. 

Fonte: Abitrigo (2003). 

 

Tabela 32 – Capacidade de moagem por região. 

Fonte: Abitrigo (2003). 

 

Embora existam muitas empresas atuando na moagem de trigo, as dez maiores representam 

mais de 50% da moagem (menos de 10% dos moinhos respondem por mais de 65% da moagem), 

com plantas instaladas em diversas regiões. Dentre essas empresas destacam-se Grupo Bunge, 

Grupo J. Macêdo, Grupo Predileto e Grupo Anaconda. O setor é caracterizado por margens de lucro 

reduzidas e alta ociosidade da capacidade industrial. Garcia & Neves (2001) estimaram que a 
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ociosidade dessa indústria estava ao redor de 47,05% em 2000.  As principais empresas e suas 

respectivas participações na moagem de trigo no Brasil estão listadas na tabela 33. 

 

Tabela 33 – Principais empresas e participação na moagem de trigo. 

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

 

Nos anos de 2001 e 2002, a produção nacional de farinha de trigo foi de aproximadamente 7 

milhões de toneladas e a de farelo de trigo de aproximadamente 2,3 milhões de toneladas. Em 2002, 

o faturamento do setor de moagem de trigo foi cerca de R$ 5,85 bilhões. Vale a pena ressaltar que 

esse setor gera 30.000 empregos diretos para o País. A produção brasileira de farinha de trigo no 

período anterior a 2001 é apresentada na tabela 34. 

 

Tabela 34 – Produção brasileira de farinha de trigo (mil toneladas) (1991 – 2000). 

Fonte: Abitrigo (2003). 

 

Conforme levantamento apresentado por Bacaltchuk & Ignaczak (2002), a produção 

industrial de farinha de trigo é utilizada da seguinte forma: 

- 15% para produção de massas alimentícias (macarrão comum, macarrão de sêmola, 

macarrão de grano duro e macarrão com ovos); 

- 20% para produção de farinha de utilização doméstica com ou sem fermento e misturas 

para bolo; 

- 5% para pré-misturas de pães especiais para panificação; 

- 47% como farinhas para indústria e pré-misturas para panificação; 

- 11% para produção de biscoitos (biscoitos cracker/maria & maisena, biscoitos recheados, 

biscoitos wafles especiais e outros); 
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- 2% para outras utilizações (rações para animais, trigos forrageiros, fármacos, cola e 

outros). 

 

5.6.3.  Os insumos para os Moinhos 

 

Assim como a produção de trigo ajuda a movimentar os negócios das empresas fornecedoras 

de insumos agrícolas, o setor de moagem também necessita de diversas empresas que atuam como 

fornecedoras de diferentes insumos vitais para o processo produtivo. Além do produtor rural que 

fornece o trigo-grão, os moinhos necessitam de diversos fornecedores para produtos como: 

fermento, ráfia, filmes plásticos, envelopes plásticos, Big Bags, filmes de papel, sacos valvulados, 

caixas de papelão, enzimas, oxidantes, sal e açúcar. 

 

5.6.3.1.  Empresas fornecedoras de embalagens 

 

Diversos tipos de embalagens são utilizados durante o processo produtivo e no 

acondicionamento dos produtos finais resultantes do beneficiamento do trigo. Na indústria da 

moagem, resumidamente, podemos agrupar essas diferentes embalagens utilizadas em dois grupos 

de acordo com a origem do material: plásticos flexíveis e papelão ondulado. 

Segundo reportagem elaborada por Capozoli (2003) publicada pela Agência Estado, a 

Indústria de Embalagens deverá faturar R$ 23 bilhões em 2003, valor 12,75% acima dos R$ 20,4 

bilhões registrados em 2002. A composição do faturamento desse setor em 2002 foi: embalagens 

plásticas (37,8% do faturamento do setor), papelão (26,6%), metálicas (21%), vidro (6,4%), papel 

(6,4%) e madeira (1,8%). Em consumo, o setor de alimentos lidera, absorvendo 43,2% do total 

produzido em 2002, seguido pelos setores de perfumarias e sabões, que responderam por 20,46%, e 

o de bebidas, com 10,98%. 

As embalagens de plásticos flexíveis utilizadas pelos moinhos são basicamente de quatro 

tipos de produtos: Ráfia, Filmes Plásticos, Big Bags e Envelopes Plásticos.  

Para a Indústria de Plásticos Flexíveis, as vendas realizadas para produtos da cadeia do trigo 

representam cerca de 11% do faturamento obtido com a venda Ráfia, Filmes Plásticos, Big Bags e 

Envelopes Plásticos. Em 2002, esses produtos foram responsáveis por um faturamento de R$ 6,9 

bilhões, e, portanto, 11% desse faturamento (R$ 777 milhões) foi obtido com vendas para o SAG do 

Trigo. Algumas importantes empresas fornecedoras desses materiais são mostradas no quadro 8. 
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Quadro 8 – Empresas fornecedoras de plásticos flexíveis.  

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

 

Outras embalagens utilizadas pelos moinhos são constituídas de papel e de papelão 

ondulado. Conforme definição da Associação Brasileira de Papelão Ondulado – ABPO (2003), 

Papelão Ondulado é uma “estrutura formada por um ou mais elementos ondulados (miolos) fixados 

a um ou mais elementos planos (capas), por meio de adesivo aplicado no topo das ondas”. Em 2002, 

foram comercializados 1,8 milhões de toneladas de embalagens de papelão no Brasil, sendo que as 

vendas para os moinhos representaram o valor aproximado de R$ 21,3 milhões. Algumas empresas 

importantes desse setor são Rigesa, Trombini, Klabin e Orsa.  

 

5.6.3.2.  Empresas fornecedoras de outros insumos para moinhos 

 

Fermento também é um produto importante para indústria moageira. No Brasil, o mercado 

anual para esse tipo de produto é de 60 mil toneladas de fermento fresco e 10 mil toneladas de 

fermento seco, sendo que 98% desse volume é destinado aos produtos do SAG do Trigo. Três 

marcas (Mauri, Fleishmann e Itaiquara) detêm 85% do mercado, outras empresas importantes são: 

Lesagre, Fermipan, Levapan e Levasofi. Em 2002, as vendas de fermentos para o SAG do Trigo 

somaram o montante de R$ 213 milhões. 

Os Oxidantes (Ácido Ascórbico e Pré-misturas Vitamínicas) são fornecidos aos moinhos por 

empresas como Roche, Mcassab, Granotec, Rhodia, Basf e Merck. Em 2002, o faturamento total 
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desse setor com as vendas para o SAG do Trigo foi R$ 25,8 milhões (R$ 14,4 milhões com ácido 

ascórbico e R$ 11,4 milhões com pré-misturas vitamínicas).  

O mercado brasileiro consumiu 8 milhões de toneladas de enzimas em 2002, com um 

faturamento de R$ 360 milhões. A Cadeia do Trigo participa com aproximadamente 15% desse 

faturamento, ou seja, R$ 54 milhões. Algumas empresas importantes: Granotec, Colombo, Danisco, 

Prozyn, SIBA, Bela Vista (BV), Quest e Ajinomoto. 

As compras do SAG do Trigo representaram 30% das vendas de sal no País. Em um 

mercado total de R$ 91 milhões (350 mil toneladas em 2001), a vendas para a Cadeia do Trigo 

propiciaram R$ 27,3 milhões. As quatro principais empresas desse setor e suas participações de 

mercado podem ser visualizadas na tabela 35. 

 

Tabela 35 – Principais empresas fornecedoras de sal (2002).  

Fonte: Resultado de Entrevistas. 

 

O fornecimento de açúcar para o SAG do Trigo é realizado por empresas situadas em todo 

País, como: Coopersucar, Crystalsev, DaBarra, Cosan, entre outras do Nordeste e Centro-Sul. Na 

safra 2001/02, forma comercializadas 8,62 milhões de toneladas de açúcar, correspondendo ao 

faturamento R$ 4,8 bilhões. Aproximadamente 10% desse faturamento (R$ 480 milhões) foi obtido 

a partir das vendas para o SAG do Trigo. 

 

5.6.4.  Qualidade Industrial do Trigo 

 

A qualidade do trigo é um conceito relativo, pois os atributos considerados para essa análise 

não são os mesmo nos diferentes “elos da cadeia”. Para o produtor rural, por exemplo, o trigo de 

qualidade superior é aquele que possui boas características agronômicas, tais como: resistência a 

doenças e pragas, alto potencial de produção e elevado peso do hectolitro. Para os moinhos, a 

qualidade será mensurada pela uniformidade de tamanho e forma da matéria-prima, alto peso 

específico, alto rendimento em farinhas e baixos teores de cinzas, coloração adequada e baixo 

consumo de energia elétrica durante o processamento industrial. O panificador, por sua vez, 

procurar adquirir uma farinha de boa qualidade, com alta capacidade de absorção de água, boa 

������
� �����.�� 3�
4/��&�)��
��
��
����
	����
	� 4� 453�
6/������
	� 6� 473�
8/��	�
	��� 8� 443�
7/�&��
��� 7� 93�
 



 89 

tolerância ao amassamento, glúten de força média e forte, bem balanceada e alta porcentagem de 

proteína. Já para os consumidores finais, o trigo de boa qualidade é aquele que resultará em pães de 

grande volume, com texturas interna e externa adequada, boa cor e alto valor nutritivo (Schroeder 

apud Guarienti, 1996). 

Conforme exposto no parágrafo anterior, para garantir a qualidade geral exigida em todos os 

“elos” do sistema, é necessário que a pesquisa científica combine diversos atributos, balanceando a 

qualidade produtiva com as características desejadas pelos consumidores, com intuito do 

desenvolvimento de materiais-genéticos e recursos tecnológicos adequados. Esse tópico apresentará 

uma síntese dos testes físico-químicos e reológicos utilizados para a avaliação da qualidade 

industrial do trigo. Os Quadros 9 e 10 apresentam os testes físico-químicos e reológicos mais 

comumente utilizados na análise da qualidade industrial do trigo4. 

 

Quadro 9 – Testes físico-químicos utilizados na análise da qualidade do trigo. 

Nome do teste O que é esse teste Qual a função desse teste 

Peso do Hectolitro 
É a massa de cem litros de trigo, 

expressa em gramas. 

Valores muito baixos podem indicar 

ocorrência de problemas na lavoura que 

tenham afetado o enchimento do grão e sua 

qualidade. 

Peso de mil grãos (PMG) 

Por meio da pesagem de mil grãos 

de trigo, é possível classificar a 

qualidade do grão em muito 

pequeno (PMG:15-25g), pequeno 

(PMG:26-35g), médio (PMG:36-

45g), grande (PMG:46-54g) ou 

muito grande (PMG:≥55g). 

Grãos de tamanho excessivo podem provocar 

problemas nos equipamentos de limpeza e 

moagem. Grãos muito pequenos podem 

passar pelas peneiras de limpeza e trazer 

perdas na produção de farinhas pela 

diminuição da quantidade de trigo moído. 

Dureza de Grãos 

É a dificuldade de desintegração do 

grão quando sobre ele é exercida 

uma pressão. O trigo é classificado 

como hard (duro) ou soft (mole). 

Durante o processo de moagem, os trigos 

duros e moles devem ser submetidos a 

diferentes formas de condicionamento, pois 

trigos moles absorvem água em velocidade 

superior à dos trigos duros, devido à estrutura 

mais aberta das camadas da casca e do 

endosperma. 

Proteínas 

As proteínas presentes nos grãos de 

trigo devem ser analisadas tanto 

qualitativamente como 

quantitativamente. A qualidade da 

Muitas vezes uma variedade de trigo 

apresenta alta quantidade de proteína, mas 

esta é de baixa qualidade (baixa força). Em 

outros casos, uma variedade de trigo pode 

                                                
4 As características dos testes são apresentadas de forma resumida. Para informações técnicas mais aprofundadas 
recomenda-se a consulta de Guarienti (1996). 
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proteína é medida métodos 

químicos, bioquímicos e reológicos. 

Já a avaliação quantitativa, é 

comumente realizada pelos métodos 

de Macro Kyeldahl e NIR (Near 

Infrared Reflectance). 

apresentar baixa quantidade de proteína mas 

de alta qualidade.  

Cinzas ou resíduo mineral 

fixo 

É o resíduo resultante da queima de 

matéria orgânica. O teor de cinzas 

varia de 1,4 a 2,2% (com base em 

14% de umidade). 

Quanto maior a quantidade ou a 

contaminação de farelo na farinha, maior será 

o teor de cinzas resultante. O teor de cinzas 

da farinha comercial é utilizado como um dos 

parâmetros de tipificação. 

Moagem Experimental 

A moagem experimental (realizada 

em laboratório) utiliza 

equipamentos que reproduzem, em 

parte, o processo industrial.  

Visa analisar o potencial de extração de 

farinha. Essa análise em conjunto com os 

percentuais de cinzas e o valor do peso do 

hectolitro, permite elaborar uma classificação 

do potencial de moagem. 

Número de Queda (Hagberg 

Falling Number) 

Tem como objetivo verificar a 

atividade da enzima alfa-amilase do 

grão, a fim de detectar danos 

causados pela germinação na espiga. 

Tanto a alta atividade da enzima alfa-amilase 

(resultando em pães com textura interna 

pegajosa e úmida) quanto a baixa atividade 

(resultando em pães com a textura interna 

seca e quebradiça), são prejudiciais para 

industrialização. Assim, os grãos de 

qualidade devem estar situados na faixa de 

atividade enzimática ideal (Falling Number 

em segundos entre 201 e 350)  

Sedimentação de Zeleny 

Estima o potencial de panificação 

(força de glúten) de uma cultivar.  A 

qualidade do glúten é classificada 

em muito forte, forte, média e fraca. 

Glúten é o nome genérico dado ao conjunto 

de proteínas insolúveis do trigo que possuem 

a capacidade de formar massa. O glúten, em 

panificação, retém o gás carbônico produzido 

durante o processo fermentativo e faz com 

que o pão aumente de volume. As farinhas de 

trigo classificadas como “fortes”, possuem 

em geral, maior capacidade de retenção de 

gás carbônico. O inverso ocorre para as 

farinhas classificadas como “fracas”.  

Microssedimentação com 

Sulfato Dodecil de Sódio 

(MS-SDS) 

É uma outra forma de avaliação da 

qualidade do grão quanto à força de 

glúten (potencial de panificação). 

Nesse teste a qualidade do grão 

pode ser classificada em muito forte, 

forte, média força forte, média força 

Esse teste é empregado principalmente para a 

avaliação do potencial de panificação (força 

de glúten) em programas de melhoramento 

genético. 
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fraco, fraco e muito fraco. 

Fonte: Resumido pelo autor a partir de Guarienti (1996). 

 

Quadro 10 – Testes reológicos utilizados na análise da qualidade do trigo. 

Nome do teste O que é esse teste Qual a função desse teste 

Alveografia 

Com intuito de determinar as 

características qualitativas da farinha, é 

preparada uma massa com farinha de 

trigo e solução de cloreto de sódio. 

Com a massa é feito um pequeno disco 

de circunferência e espessura 

uniformes e, posteriormente, é inflada 

quantidade de ar para a formação de 

uma bolha de massa até sua extensão 

total e conseqüente ruptura. A leitura 

do teste é realizada por meio da 

mensuração da pressão da bolha. 

A pressão máxima de ruptura (P) é considerada 

como índice de estabilidade da massa, indicando 

resistência ao trabalho de deformação (sendo 

correlacionada positivamente com a capacidade 

de absorção de água da farinha).   

Mixografia 

Quantidades de farinha e água são 

misturadas e, paralelamente, ocorre o 

registro da mistura do 

desenvolvimento da massa aos 

diferentes graus de quebra de sua 

resistência.  

Os índices medidos por esse teste permitem a 

averiguação de diversos aspectos do 

comportamento da massa durante a fabricação 

de pão. O índice de amassamento, por exemplo, 

indica o tempo que a massa leva para atingir o 

maior grau de desenvolvimento (resistência), 

que em termos práticos indica o tempo de 

mistura durante a fabricação do pão.  

Farinografia 

É adicionada uma quantidade de água 

à farinha, até formar uma massa com 

uma consistência padrão. Todas as 

fases da mistura são registradas em 

gráfico (farinograma). 

Os resultados desse teste mostram vários índices 

importantes para o processo de industrialização. 

Por exemplo, a estabilidade fornece um 

indicativo da resistência que a massa possui ao 

tratamento mecânico e ao tempo do processo 

fermentativo na fabricação de pão.  

Fonte: Resumido pelo autor a partir de Guarienti (1996). 

 

5.7.  Indústria de Alimentos e Ração Animal 

 

A produção rural de trigo recebe o primeiro beneficiamento nos moinhos, onde o grão é 

transformado em farinha e farelo de trigo, além de alguns subprodutos. Seguindo o fluxo a jusante 

no sistema, a fase seguinte (também de industrialização) é a transformação da farinha em produtos 

mais elaborados. A maioria da farinha produzida segue para o consumidor final e para a Indústria 
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de Alimentos (panificação, massas e biscoitos). O farelo de trigo é utilizado pela indústria de rações 

animais. A partir daí, o sistema de distribuição de alimentos e rações animais são distintos. Nesse 

trabalho é apresentado o sistema de distribuição de alimentos. 

 

5.7.1.  Perfil da Indústria de Produtos Alimentares 

 

O faturamento da Indústria de Produtos Alimentares cresceu constantemente nos últimos 

seis anos, aumentando o valor de sua produção de R$ 67,4 bilhões em 1997, para R$ 113,1 bilhões 

em 2002 (acréscimo de 68%). O gráfico 20 contém os dados referentes ao faturamento da Indústria 

de Produtos Alimentares.  

 

Gráfico 20 – Faturamento da Indústria de Produtos Alimentares (em bilhões de reais) no período de 

1997 a 2002. 

Fonte: ABIA (2003). 

 

Em 2002, os alimentos industrializados foram responsáveis por um saldo positivo de R$ 

27,6 bilhões na balança comercial brasileira (ABIA, 2003). Além disso, nesse mesmo ano, a 

Indústria de bebidas e alimentos industrializados forneceram 923.400 empregos. Fica evidente a 

relevância dessa Indústria para economia brasileira, sendo que os derivados do trigo ocupam a 

quinta colocação entre os setores mais importante dentro dos produtos alimentares (quadro 11). 
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Quadro 11 – Os principais setores da Indústria de produtos alimentares (2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABIA (2003). 

 

Em relação aos canais de distribuição dos produtos alimentares, nota-se nos últimos anos o 

crescimento da importância do serviço de alimentação e das exportações. Em 1997, as vendas no 

serviço de alimentação representavam 19,7% do faturamento com as vendas de produtos 

alimentares no mercado interno. Em 2002, essa participação subiu para 25,7%. Já as exportações, 

que representavam em 1997 cerca de 14,0% do faturamento total da indústria de produtos 

alimentares, aumentaram sua participação para 30,8% em 2002 (ABIA, 2003). 

A seguir apresenta-se um perfil geral dos setores da Indústria de Alimentação que utilizam o 

trigo e derivados como um dos insumos básicos e fundamentais para a elaboração de seus produtos. 

Tais setores são: panificação, massas e biscoitos. 

 

5.7.2.  Perfil da Indústria de Panificação 

 

O segmento de padarias no Brasil representa um faturamento ao redor de R$ 20 bilhões, 

sendo responsável por pela geração de 550 mil empregos diretos (Sindipan, 2003). Embora a 

participação das vendas de pães no faturamento total das padarias seja muito variável, dependendo 

muito do tipo do estabelecimento, pode-se considerar o valor de 33% como participação média, 

significando um montante de R$ 6,6 bilhões. A distribuição geográfica das padarias no Brasil pode 

ser observada no gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Distribuição geográfica das padarias no Brasil. 

Fonte: Abip (2003). 

 

Aproximadamente 50 mil padarias estão em atividade no País, sendo a maioria (73%) de 

pequeno porte, 22% de porte médio e 5% de grande porte. A evolução do número de padarias no 

Brasil nos últimos anos pode ser vista no gráfico 22. Cada padaria emprega em média 12 pessoas e 

atende cerca de 660 clientes por dia. O setor é composto por cerca de 100 mil pequenos 

empresários. 

 

Gráfico 22 – Número de padarias no Brasil. 

Fonte: ABIP (2003) 

 

Atualmente a ociosidade das padarias chega a 60%. Tal fato pode ser constatado pela análise 

dos dados contidos no gráfico 23, onde fica evidente a diminuição do consumo médio diário de 

farinha pelas padarias. 
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Gráfico 23 – Consumo diário de farinha de trigo pelas padarias. 

Fonte: Sindipan (2003). 

 

Além da ociosidade, especialistas indicam a seguinte lista de principais dificuldades 

enfrentadas pelo setor de padarias no Brasil: 

- Faturamento em declínio devido principalmente pela incapacidade repassar integralmente 

para o preço do pão o aumento do custo das matérias-primas, uma vez que o mercado consumidor 

brasileiro possui baixo poder aquisitivo; 

- Grande concorrência entre as padarias; 

- Falta de capital para atualização tecnológica; 

- Muitas padarias com porte muito pequeno; 

- Concorrência com supermercados (Pesquisa indicou que os muitos consumidores trocaram 

as padarias pelos supermercados devido a: pães com preços mais baixos; praticidade e hábito de 

compra). Lembrando que esses estabelecimentos concorrem não só na venda de pães, mas também 

de bebidas, leite, frios, doces, balas, sorvetes e outros; 

- Fábricas clandestinas; 

- Vendas ambulantes.  

 

Embora o termo padaria seja automaticamente relacionado com a comercialização de 

produtos alimentícios de consumo diário, atualmente existe o desenvolvimento de diferentes tipos 

de estabelecimentos. Um trabalho elaborado pelo BNDES (2001:2) classificou as padarias nos 

seguintes tipos: 

 

- Padarias tipo Boutique: são aquelas localizadas em regiões de alto poder aquisitivo, onde são 

comercializados, em sua maioria, produtos próprios e importados, sendo que o número de padarias desse tipo, no 

Brasil, não é, ainda, expressivo. 
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- Padarias de Serviço: são aquelas localizadas em regiões centrais e em ruas de grande circulação e 

concentração de lojas comerciais ou escritórios. Além dos produtos típicos de padaria e confeitaria, oferecem, também, 

dentre outros, serviços de bar, lanchonete e fast food. 

- Padarias de Conveniência: localizam-se em bairros residenciais. Além de oferecer os produtos e serviços 

das Padarias de Serviço, possuem um grande volume de produtos considerados de conveniência, com algumas 

chegando a comercializar cerca de 3.000 itens. 

- Pontos Quentes: trata-se de uma tendência de origem européia, onde a padaria abre uma filial, envia alguns 

tipos de pães já embalados, bem como outros de pães congelados, para fazer o assamento no ponto quente. A vantagem 

é que não há necessidade de grandes espaços, haja vista a inexistência de um setor de produção, e, além disso, a 

reposição do estoque é realizada, diariamente, pela matriz, reduzindo, assim, os custos a serem incorridos com mão-

de-obra e estocagem. 

 

Não só diversos tipos de estabelecimentos têm sido explorados, como também a gama de 

produtos oferecidos tem aumentado nos últimos anos. Conforme citado anteriormente, embora 

ainda seja extremamente importante para as padarias, o tradicional “pãozinho” aos poucos cede 

espaço para outros produtos e, aos poucos, as padarias tornam-se pequenos “supermercados” ou 

pontos de “entretenimento”.  

Mesmo em relação à comercialização de pães, diversas são as alternativas. Hoje, segundo a 

ABIP (2003), o produto mais importante na produção própria das padarias é o pão francês, seguido 

respectivamente por: pão doce comum, pão de hambúrguer, pão de queijo, pão de leite, pão de hot-

dog, bisnaga, croissant, pão de forma, pão sovado, baguete comum, pão de milho, rosca, pão 

careca, baguete recheada, pão de coco e pão com frios. É importante lembrar que o consumo per 

capita de pão no Brasil é baixo quando comparado com outros países, sendo inclusive inferior a 

meta recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esses dados podem ser observados 

nos gráficos 24 e 25. 
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Gráfico 24 – Consumo per capita de pão no Brasil e o recomendado pela OMS. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Sindipan / Abip / OMS (2003). 

 

Gráfico 25 – Consumo per capita (kg/ano) de pão em alguns países e a meta da OMS. 

Fonte: Abitrigo (2003). 

 

A indústria de panificação não é constituída somente pelas padarias (estabelecimentos em 

geral de médio e pequeno porte). Também existem grandes empresas especializadas na produção de 

pães industrializados (pães de forma, de leite, light, entre outros).  O faturamento desse segmento de 

empresas no Brasil tem aumentado nos últimos três anos. No ano de 2000 esse faturamento foi de 

R$ 1,49 bilhões, em 2001 aumentou para R$ 1,73 bilhões e em 2002 atingiu o valor de R$ 2 

bilhões. As principais empresas nesse setor são: Pulmann, Wick Bold, Seven Boys, Nutrella, Panco, 

entre outras. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
84

19
88

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

K
g/

ca
pi

ta
/a

no

Consumo Brasil
Recomendado OMS

27

56 60 60

73

93
Brasil

França

Meta da Organização
Mundial de Saúde

Itália

Argentina

Chile



 98 

5.7.3.  Perfil da Indústria de Massas 

 

Responsável pelo consumo de 15% da farinha de trigo produzida no Brasil, a Indústria de 

Massas é um importante agente participante no SAG do Trigo. Conforme os dados presentes no 

gráfico 26, a produção anual de massas no País esteve sempre acima de 700 mil toneladas nos 

últimos dez anos, alcançando o pico de 1 milhão de toneladas em 1998. Nesse mesmo período o 

faturamento do setor foi crescente, partindo de R$ 1 bilhão em 1994 e atingindo R$ 2,3 bilhões em 

2002 (gráfico 27). 

 

Gráfico 26 – Evolução (1994 – 2002) da produção (1.000 toneladas) de massas no Brasil. 

Fonte: ABIMA (2003). 
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Gráfico 27 – Evolução (1994 – 2002) do faturamento (milhões de reais) da Indústria de massas no 

Brasil. 

Fonte: ABIMA (2003). 

 

Nota-se que enquanto o volume de massas produzido nos últimos três anos (2000 – 2002) se 

manteve relativamente estável, o faturamento do setor aumentou 27,6% nos mesmo período 

(subindo de R$ 1,85 bilhões em 2000 para R$ 2,36 bilhões em 2002), indicando o acréscimo do 

valor da tonelada do produto.   

O Brasil possui uma posição de destaque no cenário mundial da produção de massas 

alimentícias. Mesmo com o baixo poder aquisitivo da população e os hábitos de consumo (em geral, 

o brasileiro não tem o hábito de consumir freqüentemente massas), em 2001 o País produziu 984 

mil toneladas, volume não muito abaixo da produção norte americana nesse mesmo ano (1,1 

milhões de toneladas). No entanto, esse volume ainda é muito inferior a produção italiana (2,9 

milhões de toneladas), país tradicional produtor e consumidor desse tipo de alimento. Os dados da 

produção de massas alimentícias de alguns países estão apresentados no gráfico 28. 

 

 

1.036

1.243

1.498 1.494 1.496

1.617 1.569

1.850

2.361

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

M
ilh

õe
s 

de
 R

$

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*
Anos



 100 

Gráfico 28 – Produção mundial de massas alimentícias (t. / ano). 

 

Fonte: ABIMA (2003). 

 

No campo do comércio internacional desse produto, o Brasil participa tanto na exportação 

como na importação, embora esse último seja mais relevante. Os principais países que vendem 

massas para o Brasil são Itália, Chile e Uruguai, os principais compradores das massas brasileiras 

são Uruguai, Paraguai e Chile. Os volumes de massas importados e exportados pelo Brasil nos 

últimos seis anos são mostrados no gráfico 29.  
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Gráfico 29 – Importações e exportações brasileiras de Massas Alimentícias (toneladas).  

 

Fonte: Secex (2003). 

 

 

Conforme citado anteriormente, não faz parte do hábito alimentar brasileiro o consumo 

freqüente de massas alimentícias, sendo a principal fonte de carboidratos o arroz e não as massas 

como em outros países. Esse fato somado com o baixo poder aquisitivo da população resulta no 

baixo consumo per capita desse alimento no Brasil. O consumo per capita brasileiro e de outros 

países podem ser observados no gráfico 30. 
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Gráfico 30 – Estimativa de consumo per capita de massas alimentícias em diversos países.  

Fonte: ABIMA (2003). 

 

A partir da análise do gráfico 30, percebe-se o baixo consumo per capita brasileiro de 

massas (5,7 Kg / ano), sendo cinco vezes menor que o consumo italiano (28,0 Kg / ano) e duas 

vezes inferior ao consumo venezuelano (12,7 Kg / ano). Algumas ações para promover o consumo 

de massas estão sendo realizadas no País, como por exemplo, a elaboração do site “Eu amo 

macarrão” (www.euamomacarrao.com.br) pela ABIMA (Associação Brasileira da Indústria de 

Massas Alimentícias). O site apresenta diversas informações sobre esse alimento, tais como: 

história, tipos, técnicas, receitas, eventos, notícias, entre outros, além de oferecer ao usuário a opção 

de participar do “clube do macarrão”. Ações como essa são importantes para promover o 

desenvolvimento do setor no País. 

Embora tenha aumentado em relação ao início dos anos 90, o consumo per capita de massas 

no Brasil ficou estagnado nos últimos seis anos (gráfico 31). No entanto, devido ao acréscimo do 

preço do quilograma desses produtos, o consumo per capita apresentou aumento em valor. A região 

Sudeste é responsável pela grande maioria do consumo brasileiro (48% do consumo), sendo as 

massas secas líderes de participação de mercado, tanto em volume quanto em valor (gráficos 32 e 

33).  
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Gráfico 31 – Evolução (1994 – 2002) do consumo per capita de Massas Alimentícias no Brasil. 

Fonte: ABIMA (2003). 

 

 

 

Gráfico 32 – Segmentação da categoria em volume (2002). 

Fonte: ABIMA (2003). 
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Gráfico 33 – Segmentação da categoria em valor (2002). 

Fonte: ABIMA (2003). 

 

 

5.7.4.  Perfil da Indústria de Biscoitos 

 

A produção brasileira de biscoitos é a segunda maior do mundo (menor apenas que a 

produção dos Estados Unidos), sendo movimentada por 876 empresas, destacando-se Nestlé, 

Danone, Marilan, Mabel e Visconti. Em 2001, a produção nacional de biscoitos foi de 1 milhão de 

toneladas, quantidade superior a de países desenvolvidos como Inglaterra, Alemanha, Itália e 

França (gráfico 34). O setor além de faturar internamente R$ 3,4 bilhões (2002), ainda importou 

16.148 toneladas (R$ 53 milhões). Nota-se alta concentração nesse setor, sendo que a Nestlé a 

Danone detém juntas cerca de 60% de participação de mercado. 
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Gráfico 34 – Produção mundial de biscoitos (2001). 

Fonte: SIMABESP (2003). 

 

O consumo brasileiro per capita de biscoitos (5,9 Kg / ano) é pequeno quando comparado 

com países europeus (por exemplo, Holanda: 14,1 Kg / ano) e com a Argentina (7,9 Kg / ano), no 

entanto, é superior ao de países desenvolvidos como Estados Unidos (5,4 Kg / ano) e Canadá (3,1 

Kg / ano). Possivelmente a barreira para o aumento desse consumo seja mais de caráter econômico 

(baixo poder aquisitivo da população) do que cultural (hábito alimentar). O consumo per capita 

anual de vários países é apresentado no gráfico 35. Entre os produtos mais consumidos no País 

estão os Biscoitos Recheados (30%), Biscoitos Cream-Craker (26%) e os Amanteigados (gráfico 

36). 
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Gráfico 35 – Consumo per capita (Kg) anual de biscoitos em alguns países. 

Fonte: SIMABESP (2003). 

 

Gráfico 38 – Segmentação do mercado brasileiro de biscoitos. 

Fonte: SIMABESP (2003). 
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5.7.5.  Perfil da Indústria de Ração Animal 

 

Embora o farelo de trigo seja utilizado na Indústria de Ração Animal como fonte de proteína 

e fibras (Tabela 36), esse setor não foi analisado nesse trabalho por dois motivos.  Primeiro devido 

ao fato do farelo de trigo ser considerado sub-produto do processo de fabricação da farinha e 

segundo por causa do sistema de distribuição dessa Indústria ser diferente do sistema da Indústria 

de Alimentos.  

 

Tabela 36 – Estimativa de demanda de ingredientes (1.000 toneladas) para rações animais em 2003. 

Fonte: Sindirações (2003). 

 

Diferentemente da formulação de rações para grandes animais, onde é utilizado o farelo de 

trigo como ingrediente, na elaboração de rações para pets, é usado, em muitos casos, o próprio grão 

de trigo como matéria-prima. Pode-se dizer que nesse mercado ainda existe grande potencial para 

expansão. Somente 26% dos proprietários de domicílios que possuem gatos e 23% dos que possuem 

cães, alimentam os animais com rações. Várias empresas estão lançando novos produtos, fazendo 

promoção em pontos de vendas, com amostras, entre outras ações criativas como exibições de 

animais em supermercados. 

 

5.8.  Distribuição 

 

Até o momento foram discutidos os elos produtivos do sistema. Todos os agentes 

apresentados, de diferentes formas, realizavam algum tipo de processamento nas matérias-primas 

para elaborar um novo produto. Embora seja um agente de distribuição, as padarias também atuam 

no processo produtivo, a partir do momento que transformam farinha de trigo e outros insumos em 

diferentes formas de pães.  

Nesse tópico a discussão será em torno dos canais de distribuição, serão abordados os 

setores atacadistas, varejistas e de refeições coletivas. Apesar de processar os produtos, o setor de 

Suínos Outros Totais
Corte Postura Corte Leite

Milho 13.403,9 2.397,5 8.513,1 140,2 721,3 1.507,3 26.683,4
Farelo de Soja 4.843,3 717,6 2.221,4 75,8 390,3 474,9 8.722,5
Farelo de Trigo 242,2 251,4 1.142,5 137,9 709,6 127,8 2.611,5
Farelo de Amendoim 0,0 0,0 0,0 34,5 177,4 5,2 217,1
Farelo de Algodão 40% 0,0 0,0 0,0 117,2 603,2 20,9 741,3
Sorgo 173,6 78,2 259,7 27,6 142,3 35,2 716,5
Triguilho 129,2 58,7 194,7 20,7 106,1 26,2 535,5
Outros 1.388,4 487,8 651,8 135,5 698,0 182,9 3.545,2
Subtotal 20.180,6 3.991,2 12.983,2 689,4 3.548,2 2.380,4 43.773,0
Microingredientes 69,4 8,8 16,8 0,6 1,8 2,0 99,4

Aves Bovinos

1.000 t
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refeições coletivas será analisado como um agente de distribuição por se tratar de um segmento que 

vem ganhando muita importância como elo de ligação entre a Indústria de Alimentos e consumidor 

empresarial.  

 

5.8.1.  Perfil do Setor Atacadista 

 

“O atacado (comércio atacadista, distribuição atacadista) refere-se aos estabelecimentos comerciais que não 

vendem produtos para consumidores domésticos finais. Em vez disso, essas empresas vendem produtos basicamente 

para outras empresas: varejistas, comerciantes, empreiteiros, usuários industriais, usuários institucionais e usuários 

comerciais”. (Coughlan, 2002:373) 

 

Segundo dados da ABAD (2003), o setor atacadista faturou R$ 52,8 bilhões em 2002. 

Estimativas do setor indicam que cerca de 4,5% do faturamento foi obtido com produtos derivados 

do trigo, ou seja, R$ 2,1 bilhões. Além disso, por serem de uso básico, os produtos derivados do 

trigo atuam como facilitadores no processo de comercialização. O setor atacadista é composto por 

800 mil pontos de vendas e uma área de armazenagem de 4 milhões de metros quadrados. O setor 

gera 120 mil empregos diretos e possui 8 mil vendedores, 58 mil representantes comerciais, 25 mil 

veículos próprios e 21 mil veículos terceirizados. As maiores empresas desse setor podem ser 

observadas na tabela 37. 

 

Tabela 37 – Ranking Atacadista (2002). 

Fonte: ABAD (2003). 

 

 

 

 

2001 2002
1 1 '�N���(����������6&(&� SP 2.410.064.547 2.818.728.229 3,9

2 2 (��������+����&�)��&�"�-��&�.���&� SP 1.674.374.052 2.258.451.715 19,9

3 3 '�������)��&�"�6��J&�+����&�6&(&� MG 1.428.318.680 1.644.448.749 2,3

4 4 (�����)��&�-��&���"O�&�.���&� MG 801.340.080 900.33.390 -0,2

5 7 (�������9����!�J��.���&� SP 371.721.650 392.552.000 -6,2

6 6 ���O����)��&�-��&�6��J&�/�����&�.���&� MG 382.592.521 383.094.101 -11

7 9 /�������(��&�'������ ����������6&(&� MG 238.619.643 314.141.778 17

8 12 :�������+�������������.���&� MG 185.596.293 259.288.119 24,1

9 14 ������E����6�����(�I����.���&� MG 153.712.343 223.563.193 29,2

10 11 ������)��&�-��&�"�"O�&�.���&� MG 188.459.261 219.177.784 3,4

11 20 )����������'��������.���&� SP 124.817.826 205.699.469 46,4

12 - �%)���� ������+���&�.��&�.���&� GO 28.234.693 181.793.495 472,2

Variação 
% real

Faturamento (R$)
2002 2001 Razão social UF
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5.8.2.  Perfil do Setor Varejista 

 

“O varejo consiste nas atividades envolvidas na venda de bens e serviços para consumo pessoal para 

consumidores finais”. (Coughlan, 2002:308) 

 

A partir da definição acima, pode-se perceber que a característica fundamental do varejo é a 

disponibilização de produtos para o consumidor final. Assim, esse setor mantém um contato direto 

com os clientes individuais, sendo responsável pela entrega da oferta elaborada ao longo da cadeia 

produtiva e também pela captação das informações provenientes dos consumidores. Por esses 

motivos, o setor varejista ganhou muita importância nos últimos anos e no caso dos produtos 

alimentícios, os supermercados se destacam como agentes fundamentais. 

O faturamento do setor de auto-serviço alimentar no Brasil em 2001 foi R$ 72,5 bilhões. O 

setor gera mais de 700 mil empregos diretos em cerca de 70 mil lojas. O auto-serviço alimentar é 

composto de pequeno varejo e supermercados. Por definição supermercados são aqueles 

estabelecimentos que possuem dois ou mais check-outs (ABRAS, 2003). 

O segmento de supermercados corresponde a 91,4% do faturamento do setor, ou seja, R$ 

66,3 bilhões. Os derivados do trigo (pães, farinhas, biscoitos, massas e outros), produtos essenciais 

na alimentação, correspondem a 8,2% do faturamento dos supermercados, portanto, R$ 5,42 

bilhões. Alguns dados sobre o auto-serviço alimentar brasileiro podem ser vistos nas tabelas 38 e 

39. O ranking dos maiores supermercados em atividade no Brasil e a localização dos 

estabelecimentos por regiões são apresentados nas tabelas 40 e 41. 

 

Tabela 38 – Números do Varejo Alimentar (1995 – 2001).  

Fonte: Abras (2003). 

 

 

 

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2001 x 2000
No. De lojas (total auto-serviço) 41.839 43.763 47.787 51.502 55.313 61.259 69.396 13
Faturamento Anual 7
(em R$ bilhões nominais) nominal
Faturamento Anual 0
(em R$ bilhões a preço de 2.000*) real
Participação %
do faturamento sobre o PIB*
No. de empregos diretos 655.200 625.000 655.000 666.752 670.086 701.622 710.743 1
Área de vendas 
(em M2 milhões) n.d. n.d. 12 13 13 14 15 7
No. de check outs n.d n.d. 123.170 125.867 135.914 143.705 156.022 9

O auto-serviço alimentar brasileiro

41 47 50 56 60 68 73

64 66 66 70

7 6 6 6 6

68 72 73

6 6 6
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Tabela 39 – Síntese dos resultados do Varejo Alimentar brasileiro (2001). 

Fonte: Abras (2003). 

 

Tabela 40 – Ranking dos Supermercados (2001). 

Fonte: Abras (2003). 

 

Tabela 41 – Participação por região, segundo localização das lojas (300 maiores). 

Fonte: Abras (2003) 

 

5.8.3.  Perfil do Setor de Refeições Coletivas 

 

“O segmento de refeições coletivas é dividido por três tipos de empresas: as de refeições/convênio. As de 

refeições coletivas/autogestão; e as de refeições coletivas/terceirização. 

Faturamento No. de No. de No. de Área de vendas
nominal (R$ bilhões) lojas check-outs funcionários em m2 (milhões)

Setor auto-serviço* 72,5 69.396 156.022 710.743 15,3
Segmento supermercado* 66,3 29.603 116.229 543.564 11,5
Ranking (500 empresas) 47,9 3.574 43.368 305.244 5,4
300 maiores empresas 47,5 3.314 42.260 299.561 5,2
20 maiores 37,1 1.372 29.123 210.527 3,7
280 outras 10,4 1.942 13.137 89.034 1,5

Síntese dos resultados - 2001

CLASS 
2001

CLASS 
2000 EMPRESA SEDE

FATURAM. 
BRUTO EM 2001 

(R$)
% FATURAM. 

SOBRE SETOR
1 1 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO                        SP 9.857.529.194 13,6
2 2 CARREFOUR COM. IND. LTDA.                                    SP 9.236.682.550 12,7
3 4 SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL S/A                                RS 3.411.418.775 4,7
4 3 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE PE 3.222.578.737 4,4
5 5 CASAS SENDAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A                        RJ 2.622.103.758 3,6

TOTAL 5 MAIORES 28.350.313.014 39,1
6 6 WAL-MART BRASIL LTDA.                                    SP 1.482.898.841 2,0
7 7 JERÓNIMO MARTINS DISTRIBUICÃO BRASIL LTDA.                 SP 1.043.636.663 1,4
8 8 CIA. ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA                            RS 838.619.778 1,2
9 9 G. BARBOSA COMERCIAL LTDA.                                    SE 730.670.620 1,0
10 10 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO                                 SP 639.460.422 0,9

TOTAL 10 MAIORES 33.085.599.338 45,6
11 12 IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA. LTDA.                             MG 601.373.942 0,8
12 11 A. ANGELONI & CIA. LTDA.                                       SC 542.869.554 0,7
13 13 LÍDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.                         PA 431.364.675 0,6
14 15 SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA.                          SP 429.626.401 0,6
15 16 DMA DISTRIBUIDORA S/A                                        MG 417.502.000 0,6
16 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA.                                  RJ 412.595.373 0,6
17 17 CONDOR SUPERCENTER LTDA.                                     PR 340.713.060 0,5
18 22 D'AVÓ SUPERMERCADOS LTDA.                                    SP 285.134.508 0,4
19 20 Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA                           PA 270.626.023 0,4
20 23 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA.                                   MG 237.465.998 0,3

TOTAL 20 MAIORES 37.054.870.872 51,1

Faturamento
Bruto 2001 (R$)

Sudeste 25.630.678.687         53,5
Sul 8.223.609.525           17,2
Norte-Nordeste 8.285.034.483           17,3
Centro-Oeste 5.750.949.312           12,0

47.890.272.007         100,0

%
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As empresas de refeições/convênio não produzem as refeições. Fazem o gerenciamento e o controle de um 

sistema de tíquetes utilizados para o pagamento de refeições em restaurantes comerciais. 

Os outros dois tipos de empresas, autogestão e terceirização, são produtoras de refeições. As empresas de 

autogestão são aquelas que atuam de forma dependente, administrativa e operacionalmente, da empresa cliente, ou 

beneficiária da alimentação. Os serviços prestados são exclusivos da beneficiária. 
A modalidade de terceirização é caracterizada por empresas constituídas de forma autônoma, para prestar o 

serviço de alimentação para terceiros.”  (Frutifatos, 2002) 

 

O setor de refeições coletivas como um todo fornece 4,9 milhões de refeições/dia, 

movimenta uma cifra superior a R$ 4 bilhões por ano, oferece 150 mil empregos diretos, consome 

diariamente um volume de 2,5 mil toneladas de alimentos e representa para o governo uma receita 

anual de R$ 1 bilhão entre impostos e contribuições. Esse mercado é relevante para a economia e 

ainda possui grande potencial de crescimento. O mercado potencial de refeições coletivas está 

estimado em 23 milhões de unidades/dia para empregados de empresas, e em 17 milhões nas 

escolas, hospitais e Forças Armadas (ABERC, 2003). O faturamento do Setor de Refeições 

Coletivas está apresentado no gráfico 37. 

 

Gráfico 37– Faturamento (bilhões de reais) do Setor de Refeições Coletivas (1998 – 2003). 

Fonte: Aberc (2003). 

 

Os derivados do trigo (pão, farinha e macarrão) são responsáveis por cerca de 8% do valor 

dos ingredientes das refeições coletivas. Estima-se que o setor nesse setor, a compra de derivados 

de trigo para a elaboração das refeições representou o valor de R$ 235 milhões em 2003.  
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5.9.  Consumidor Final 
�

5.9.1.  Cesta Básica 

 

Diversos parâmetros são utilizados para medir inflação e o poder aquisitivo da população, 

entre eles, a cesta básica é um importante fator para essas análises. A cesta básica é composta por 

três classes de produtos: alimentação, limpeza e higiene pessoal. Segundo o SEAE (2003), de 

novembro de 2002 a abril de 2003, as participações de cada uma dessas classes no valor total da 

cesta foram: alimentação (80,86%), limpeza (9,78%) e higiene pessoal (9,36%).  

A cesta básica contém os seguintes produtos derivados do trigo: farinha de trigo (3Kg), 

macarrão (2 Kg) e biscoito maisena (800g). O ano de 2002 foi de muita dificuldade no que se refere 

ao abastecimento interno de trigo. Como comentado anteriormente, grande parte da demanda 

nacional é suprida com a importação do trigo da Argentina. Com a crise naquele país (2001/2002) a 

dificuldade de importação de trigo pelo Brasil estava concentrada na alta do dólar, e também na 

retenção do produto pelos argentinos (Procom, 2003).  

A participação (%) dos produtos derivados do trigo no preço final da cesta básica (gráfico 

38) oscilou nos últimos anos em valores entre 5 e 9%. Nesse mesmo período, houve aumento do 

preço em Reais desses produtos (gráficos 39 e 40), fato também ocorrido com o conjunto total de 

produtos da cesta (gráfico 41), devido à inflação no período. Embora o aumento de preços tenha 

ocorrido de maneira geral, os derivados do trigo tiveram um incremento de preço (106%) superior 

ao dos demais produtos de alimentação (62%) (gráfico 42).  

 

Gráfico 38 - Participação (%) dos produtos derivados do trigo no preço (R$) da cesta básica. 
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       * derivados do trigo: Farinha de Trigo (3 Kg); Macarrão (2 Kg) e Biscoito Maizena (800g ). 

       Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SEAE (2003). 

 

 

Gráfico 39 -  Preço (R$) dos produtos derivados do trigo presentes na cesta básica. 

    * derivados do trigo: Farinha de Trigo (3 Kg); Macarrão (2 Kg) e Biscoito Maizena (800g). 

    Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SEAE (2003). 

 

 

 

Gráfico 40 - Preço (R$) dos derivados do trigo na cesta básica nos últimos oito anos. 

* derivados do trigo: Farinha de Trigo (3 Kg); Macarrão (2 Kg) e Biscoito Maisena (800g). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SEAE (2003). 
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Gráfico 41 - Preço (R$) da cesta básica nos últimos oito anos. 

    Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SEAE (2003). 

 

 

Gráfico 42 - Comparação da variação de preços (R$) da cesta básica entre os anos de 1995 e 2002. 

* derivados do trigo: Farinha de Trigo (3 Kg); Macarrão (2 Kg) e Biscoito Maizena (800g). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SEAE (2003). 
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5.9.2.  Tendências de Consumo 

 

Indiscutivelmente as preferências do consumidor final em relação aos produtos alimentares 

mudaram muito nos últimos anos. A maior exigência em qualidade, assegurada por códigos de 

defesa mais rígidos, a diminuição do tamanho das famílias e o aumento das pessoas que moram 

sozinhas, a conscientização das pessoas quanto à necessidade de manutenção do meio ambiente, são 

alguns aspectos relevantes que influenciam o atual comportamento de compra do consumidor. 

Algumas dessas mudanças são ilustradas por Neves et al (2000). Para esses autores as 

principais transformações no comportamento do consumidor de alimentos e bebidas são: 

- Consumo fora do domicílio: Expansão dos fast-food (30% ao ano na década de 90) e dos 

restaurantes “por quilo”. Tal fato é um dos responsáveis pelo aumento dos empregos no setor de 

serviços (em 1980, 40% da força de trabalho no Brasil estava no setor de serviços, em 1997 essa 

porcentagem subiu para 62%). Também ocorreu o crescimento do mercado de refeições coletivas 

- Segurança Alimentar: Cresce a preocupação dos consumidores quanto à origem dos 

produtos, fato observado com o crescente interesse pelo conceito de rastreabilidade. Também 

aumentou a preocupação com o consumo de alimentos saudáveis e frescos, tais como frutas e 

verduras, além da explosão do consumo dos chamados produtos light e diet (na década de 90 

ocorreram crescimentos anuais de até 100% no consumo de alguns desses produtos). 

- Estrutura Etária: Envelhecimento da população, principalmente nos países desenvolvidos, 

acarretando a necessidade de elaboração de produtos adequados para esses consumidores.  

- Conveniência: A expansão dos lares com menor número de pessoas (em Paris 50% dos 

lares são habitados por uma só pessoa) e a participação das mulheres no mercado de trabalho têm 

levado ao consumo de produtos de fácil preparo e em embalagens menores. 

- Valorização de aspectos culturais, regionais e exóticos: Os consumidores valorizam tanto a 

existência de produtos específicos para suas preferências, quanto a aspectos de origem que 

transformam os produtos em “artigos exóticos”, como por exemplo, “frutas tropicais do Brasil”. 

- Preocupação ambiental: Os indivíduos cada vez mais se preocupam com a manutenção do 

meio ambiente, assim, produtos ecologicamente corretos, geralmente marcados com o “selo verde”, 

tendem a conquistar a preferência do consumidor.  

- Direitos e exigências legais: Mais conscientes de seus direitos e amparados por códigos de 

defesa mais rigorosos, os consumidores estão mais exigentes em relação a qualidade dos produtos 

adquiridos.   
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5.9.3.  O consumidor e os produtos derivados do trigo 

 

Para atender as necessidades e exigências dos consumidores, as empresas cada vez mais 

investem na diversificação e inovação da sua linha de produtos. Esse fato também é realidade para 

Indústria de Alimentos e em especial para os derivados do trigo. Atualmente é possível encontrar 

vários tipos de pão, com forma, sabores e embalagens diferentes. 

Também é crescente a oferta de produtos prontos ou semiprontos, como massas com 

molhos, sopas de macarrão, biscoitos elaborados, panetones de diversos sabores, misturas para 

sobremesas e para bolos, bolos com recheio e cobertura, entre outros. O quadro 12 apresenta uma 

breve síntese dos hábitos de compra dos consumidores finais. 

 

Quadro 12 – Os hábitos de compra dos consumidores finais no Brasil. 

A maioria dos consumidores (52%) de todas as classes sociais (A a E) escolhem freqüentar um 

hipermercado ou supermercado devido a proximidade do estabelecimento com  a casa ou trabalho. Esse dado 

indica a relevância do fator “conveniência” para o consumidor atual. 

Embora preços baixos sejam um fator importante na decisão de escolha da loja, esse não é o 

principal. Preços baixos são o terceiro motivo de escolha de uma loja pelas classes C, D e E, e o quinto para 

as classes A e B. 

O consumidor também está experimentando mais marcas. De acordo com todas as classes, 84% das 

principais marcas de alimentos perderam a exclusividade de compra. 

51% dos consumidores das classes A e B freqüentam as cinco maiores redes varejistas do Brasil, já 

para as classes D e E, apenas 16% freqüentam esses mesmos estabelecimentos. 

Um terço dos consumidores preferem ir às compras no final de semana (sábado e domingo), 

principalmente no pequeno varejo. 

38% das compras são realizadas entre o 1° e o 10° dia do mês, coincidindo com as datas de 

pagamento. 

91% dos consumidores da classe C procuram produtos em promoção, mas são menos suscetíveis 

àquelas por quantidade (por exemplo, “pague 2 e leve 3”). 
Fonte: Resumido pelo autor a partir de Lukianocenko (2003). 

 

5.10.  O cenário interno no qual o SAG do Trigo esteve inserido nos últimos anos 

 

A economia brasileira foi marcada por importantes modificações no final da década de 90 e 

início do século XXI. A partir de 1999 ocorreu a forte desvalorização do Real em relação ao Dólar, 

com o câmbio partindo de 1,2:1,0 em janeiro de 1999 até atingir 4,0:1,0 em outubro de 2002. Além 

disso, no final do mandato do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, foi 

observado o aumento do endividamento público em relação ao PIB do País, que aliado com a 
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dificuldade na captação de dólares (fenômeno acentuado com a crise Argentina em 2001/02), 

resultou na elevação do risco-país até patamares muito elevados.  

O cenário político em 2002 também foi marcado pela instabilidade gerada pelas eleições 

presidenciais no País. A incerteza quanto o continuísmo das políticas econômicas, principalmente 

devido ao desenvolvimento positivo da campanha do candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da 

Silva, deixou os mercados altamente instáveis durante esse ano. No entanto, o clima de 

instabilidade tornou-se mais ameno, com a definição eleitoral e com a posterior sinalização de 

moderação por parte do novo governo eleito. Ainda no campo político, a primeira metade de 2003 

foi caracterizada pela recessão econômica e pelas discussões em torno das importantes reformas da 

previdência e fiscal. 

Com o câmbio favorável a exportação, alguns setores do agronegócio brasileiro obtiveram 

ótimos resultados em 2002 e na primeira metade de 2003. Projeções indicam que o Brasil deverá 

terminar 2003 como o maior exportador mundial de soja e carnes. Além disso, a exportação de suco 

de laranja também continua em alta. No sentido contrário, a alta do Dólar encareceu a matéria-

prima para a indústria de beneficiamento do trigo, uma vez que, em 2002, cerca de 60% da 

demanda brasileira de trigo foi suprida com grãos de outros países, em especial a Argentina.  

 

5.11.  Razões para investir e integrar o Sistema 

 

Segundo projeções de Bacaltchuk & Ignaczak (2002), em 2030 a população do mundo será 

de 8,9 bilhões de habitantes, demandando 804 milhões de toneladas de trigo. Essa quantidade 

representa 210 milhões de toneladas a mais que o consumo atual. Esse enorme negócio envolverá 

mais de US$ 27,3 bilhões. Ainda para esses autores, a população brasileira será de 250 milhões em 

2030, demandando internamente 14,7 milhões de toneladas de trigo, cerca de 3,6 milhões de 

toneladas a mais que o consumo atual. Nesse cenário, sem aumento de consumo per capita de trigo, 

o grande desafio para a produção rural é além de garantir a necessidade interna, gerar excedentes 

para exportação. 

Estimativas indicam a diminuição da dependência externa já nos próximos anos, 

aumentando a produção nacional de trigo para suprir 60% da necessidade do País em 2005, valor 

superior aos atuais 40%. Para atingir essa meta, será necessário fornecer mecanismos de incentivo 

ao plantio, ao desenvolvimento de variedades adequadas, à disseminação das melhores práticas 

agronômicas à produção de trigo, tais como financiamentos de custeio, investimento, pesquisa e 

extensão rural (Bacaltchuk, 2003). 
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O crescimento da produção rural brasileira de trigo deverá ser acompanhada do aumento da 

estrutura de produção, pessoal e insumos. A Tabela 42 mostra a estrutura necessária em 2007 para 

suportar a meta atual de crescimento do cultivo do trigo no País. 

 

Tabela 42 – Trigo no Brasil: comparativo da estrutura de produção, pessoal e insumos. 

Fonte: Bacaltchuk. (2003). 

 

O trigo usa a mesma área das lavouras de verão, podendo melhorar sua escala de uso, não só 

da terra e da mão de obra e maquinário na fazenda, como também estruturas de estocagem e 

comercialização (armazéns e infra-estrutura de cooperativas). Funciona também como cultura para 

a necessária rotação na produção, contribuindo para as condições do solo e de sanidade. 

Em termos de transporte, o trigo é importante para o melhor uso dos fretes de retorno de 

muitos insumos que serão usados na safra de verão e que precisam ir para as fazendas. Em geração 

de impostos e empregos, é interessante ressaltar que o trigo entra justamente numa época onde os 

empregos estão escassos o que contribui para maior distribuição de renda e recolhimento de 

impostos. 

Segundo Colle (1998), o aumento da produção nacional de trigo aumentaria a oferta de 

empregos em diversos setores, tais como: fabricação de máquinas e equipamentos, óleos 

combustíveis, adubos, produtos químicos (fungicidas, inseticidas e herbicidas), papel, celulose, 

papelão e artefatos, produtos da borracha (pneus e câmaras para tratores), produtos alimentares 

beneficiados (vários derivados da farinha), rações e outros produtos alimentares (rações, gelatinas, 

biscoitos e outros produtos de padaria), além de comércio e transporte. Vale ressaltar que o Brasil 

pode produzir praticamente todos os tipos de trigo e em regiões diferentes, reduzindo riscos da 

concentração regional e ampliando os benefícios para outras regiões.  

Segundo Cunha (2001), para suprir as necessidades mundiais, a partir de um rendimento de 

2,5 t/ha, serão necessários aumentos constantes no rendimento da ordem de 2,5% ao ano até 

alcançar 4,5 t/ha em 2020. O ganho genético atribuído aos novos cultivares tem sido de cerca de 1% 

Discriminação Estrutura atual (2.002)Estimativa após 5 anos Variação
Área cultivada (ha) 2.000.000 3.400.000 1.400.000
Produção (t) 3.800.000 6.450.000 2.650.000
N° de propriedades 83.000 141.000 58.000
Empregos diretos 140.000 237.700 97.700
N° de Pessoas envolvidas 669.000 1.137.000 468.000
Consumo de fertilizantes (t) 525.000 892.000 367.000
Consumo de defensivos (t) 21.000 35.300 14.300
Consumo de combustíveis (1.000 l) 208.000 353.000 145.300
Volume de importações (t) 6.430.000 4.300.000 -2.130.000
Gastos com importações (US$ 1.000) 964.750 559.190 -405.560
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ao ano. Para o autor, a agenda de trabalho envolve a reestruturação da planta de trigo, com aumento 

do tamanho da espiga em até 50%, uso de trigo híbrido, introgressão do gene Lr 19 (resistência à 

ferrugem da folha) nas novas cultivares de trigo, incorporação de resistência múltipla a doenças nas 

novas cultivares, uso de marcadores moleculares e indicadores fisiológicos para assistir a seleção de 

novas cultivares e emprego de práticas de manejo sustentável da cultura do trigo, como plantio 

direto. Scheeren (2001) complementa esta lista agregando o fator plantas de porte mais baixo para 

reduzir incidência de acamamento.  

Para que todos os avanços e descobertas da comunidade científica voltada para as pesquisas 

agronômicas atinjam seu objetivo maior, que deve ser a utilização pelo produtor rural, é necessário 

mecanismos eficazes de disseminação do conhecimento (uso e aplicação). Assim, torna-se 

fundamental o papel da extensão rural no País, que é a ferramenta básica de ligação entre 

pesquisadores e produtores rurais.  

Segundo Silva (2001), nas regiões de cerrado o trigo é plantado no sistema irrigado 

(geralmente em abril) e na “safrinha” (semeado em fevereiro). O trigo cultivado nessas condições é 

interessante mercadologicamente por ser a primeira safra colhida no Brasil (garantindo ao produtor 

melhor preço). Em sucessão à cultura de feijão ou algumas hortaliças, no esquema de pivô central, o 

cerrado tem potencial de plantar 100 mil hectares de trigo irrigado e de sequeiro, produzindo 700 

mil toneladas colhidas na época de escassez (julho a setembro). Essa região poderia funcionar como 

reguladora de estoque, uma vez que, nas condições irrigadas as variações de rendimento e qualidade 

de grãos são pequenas. 

Conforme relatado em reportagem da Revista Globo Rural São Paulo (2003), a expansão 

rumo ao cerrado já está ocorrendo. No Estado de Goiás, por exemplo, o trigo vem ganhando espaço 

rapidamente com a utilização da irrigação (pivô central). A antiga e discreta exploração do trigo de 

“sequeiro” tem sido trocada (desde 1991) pelo sistema irrigado. Em 2001, foram colhidas 18 mil 

toneladas de trigo irrigado em Goiás, em 2002 esse volume passou para 49 mil toneladas, e em 

2003, espera-se colher 100 mil toneladas (mais de 100% de crescimento em relação ao ano 

anterior). O otimismo dos agricultores é conseqüência da lucratividade do sistema irrigado (R$ 

1.000,00 por hectare), que nessa região tem sido superior ao lucro do sistema de sequeiro (R$ 

350,00 por hectare).  

Como foi exposto anteriormente, o SAG do Trigo pode contribuir em vários aspectos no 

desenvolvimento do Brasil, seja gerando empregos, fixando o pequeno produtor na zona rural, 

gerando renda adicional ao empresário rural, desenvolvendo novas áreas e tecnologias, auxiliando a 

balança comercial, e até competindo internacionalmente com seus produtos industrializados. Além 
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disso, os diversos participantes desse sistema contribuem diretamente com as finanças públicas, por 

meio do pagamento de tributos. 

Só em 2002, o governo federal recolheu um montante de aproximadamente R$ 3,6 bilhões 

com a tributação dos agentes participantes do SAG do Trigo. Esses tributos (PIS/PASEP; COFINS 

e CPMF em cascata) recolhidos em 2002, estão distribuídos da seguinte forma entre os “elos” 

produtivos da cadeia (não estão inclusos aqui os setores de distribuição): 

- Insumos Agrícolas: R$ 87,3 milhões (Setor de sementes – R$ 7,1 milhões; Corretivos – R$ 

210 mil; Defensivos – R$ 18 milhões; Máquinas e Implementos – R$ 36,5 milhões; Fertilizantes – 

R$ 25,5 milhões). 

- Insumos para Moinhos: R$ 141,5 milhões (Setor de Plásticos Flexíveis - R$ 63 milhões; 

Papelão Ondulado – R$ 1,9 milhões; Açúcar – R$ 51 milhões; Sal – R$ 2,4 milhões; Fermentos – 

R$ 16,5 milhões; Oxidantes – R$ 2,2 milhões; Enzimas – R$ 4,5 milhões). 

- Produção Rural: R$ 33 milhões. 

- Moinhos: R$ 543 milhões. 

- Indústria de Alimentos: US$ 2,761 bilhões (Setor de Massas – R$ 228 milhões; 

Panificação – R$ 199,5 milhões; Padarias - R$ 1.995,0 milhões; Biscoitos – R$ 339 milhões). 

 

 

5.12. Problemas de Coordenação existentes no Sistema 

 

Cerca de 50 especialistas (executivos do setor, pesquisadores e lideranças setoriais) reunidos 

no Workshop realizado no dia 09 de maio de 2003 nas dependências da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) elaboram 

conjuntamente a seguinte lista de principais problemas de coordenação existentes no SAG do Trigo 

no Brasil: 

- Falta de integração entre os diversos setores atuantes no sistema; 

- Baixo consumo per capita de alguns derivados do trigo (principalmente massas e pães); 

- A produção nacional de trigo é pequena em relação a quantidade demandada pelo SAG; 

- Necessidade de aumentar os investimentos em pesquisa agropecuária, visando ganhos de 

produtividade de aptidão qualitativa; 

- Falta de um plano de comunicação para todo o SAG; 

- Problemas de informalidade, gerando concorrência desleal e ameaçando a qualidade do 

sistema; 
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- Mão-de-obra desqualificada atuando em diversas partes do sistema, em especial nas 

padarias; 

- Existência de defasagem tecnológica nas padarias; 

- Escassez de recursos públicos de financiamento de custeio e investimento no Setor; 

-  Problemas fiscais originados por impostos em cascata e falta de equalização.     

 

5.13.  Ações Coletivas que podem ser implementadas para minimizar os atuais 

problemas de coordenação existentes na Cadeia do Trigo 

 

Após o levantamento dos problemas de coordenação existentes no SAG, os especialistas 

reunidos no Workshop elaboraram em conjunto uma lista de ações coletivas que podem minimizar 

esses problemas. As principais ações propostas foram: 

- Articulação do SAG. Foi observada a necessidade imediata do desenvolvimento de uma 

estrutura organizacional que permita a integração total entre os diferentes “elos” do sistema e suas 

respectivas associações setoriais. A partir dessa articulação será possível elaborar ações conjuntas 

ou coletivas, envolvendo diferentes partes atuantes no SAG do Trigo, que favoreçam o setor como 

um todo. Sugeriu-se a criação do “Trigo Brasil”. 

- Aumento do consumo dos derivados do trigo. Para o maior desenvolvimento do setor é 

necessário aumentar o consumo dos derivados do trigo, uma vez que, o acréscimo na demanda e a 

conseqüente injeção de capital no setor, servirá como “mola” propulsora para novos investimentos 

em tecnologia. O baixo consumo per capita do trigo no Brasil vai além do debate sobre os 

conhecidos problemas de baixa e má distribuição de renda da população brasileira, sendo também 

resultado dos hábitos alimentares em nosso País e de “tabus” como: “pão e massas engordam”. 

Contrastando com diversos outros países, a base de carboidratos na dieta alimentar do brasileiro é o 

arroz e não os derivados de trigo como as massas e os panificados. Desenvolver o paladar e o 

costume de nosso povo pelas diversas receitas baseadas nos derivados do trigo é uma ação 

importante para todo o SAG do Trigo. 

- Aumentar a produção de trigo no Brasil. Atualmente a maior parte da necessidade de 

trigo em nosso País é suprida com a importação de grãos. Incentivar o aumento da produção 

nacional do trigo diminuiria a dependência externa da matéria-prima essencial para o sistema. O 

aumento da produção rural está sustentado em duas ações principais: expansão da área cultivada e 

aumento da produtividade. A diversidade edafoclimática brasileira permite o cultivo de diferentes 

tipos de trigo em diferentes épocas do ano, assim, o estímulo de aumento da produção rural não 

deve ser apenas visando o aumento quantitativo da produção, mas sim, objetivar a produção com 
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qualidade dos diferentes tipos de trigo requisitados pela indústria e em diferentes épocas do ano. É 

necessário ressaltar que ações públicas e privadas para garantir a viabilidade econômica de longo-

prazo do cultivo do trigo para o produtor rural são essenciais para evitar o já tradicional “efeito 

gangorra” da agricultura brasileira. 

- Incentivo da Pesquisa Agropecuária. Derivado da ação anterior, o incentivo à pesquisa 

agropecuária é essencial para o aumento da qualidade e produtividade do cultivo do trigo. O setor 

de melhoramento de sementes deve continuar desenvolvendo variedades mais produtivas e 

resistentes a pragas e doenças, adaptadas às diferentes condições naturais e de classes de trigo 

desejadas pela indústria. A atividade de extensão deve garantir a melhoria das práticas agrícolas e a 

indústria de insumos deve elaborar mais produtos específicos para cultura, aumentando a eficiência 

do cultivo em nosso País. Também é importante o incentivo às pesquisas envolvendo a tecnologia 

de alimentos, visando a melhoria dos processos produtivos. 

- Elaborar um plano de comunicação. Existe a necessidade da elaboração de um plano de 

comunicação que enfatize a importância nutricional / funcional dos produtos derivados do trigo na 

alimentação humana. A Pirâmide Alimentar poderia ser um bom ponto de partida para esse plano. 

- Combater a informalidade. Participantes “informais” são maléficos para a cadeia pois, 

além de não recolherem impostos e funcionarem como concorrência desleal, diminuem a 

credibilidade e qualidade de todo o Setor. 

- Qualificação da mão-de-obra. As diferentes associações setoriais devem estar 

comprometidas no desenvolvimento de programas de treinamento e desenvolvimento da mão-de-

obra atuante no setor do trigo. Tal ação visa ganhos de produtividade e qualidade, lembrando que os 

recursos humanos são uma fonte de vantagem competitiva para o sistema. Os pontos críticos 

isolados na reunião foram os trabalhadores rurais e os funcionários das padarias. 

- Investir na atualização tecnológica. Diversos “elos” do sistema, em especial as padarias, 

estão defasados tecnologicamente. A atualização tecnológica dessas empresas proporcionará 

aumento de produtividade e qualidade, além da possibilidade do desenvolvimento de novos 

produtos. 

- Projeto Padarias. As padarias são importantes agentes de distribuição de trigo e 

derivados, bem como na distribuição de alimentos e perecíveis, face a concentração varejista. 

Também mantém empregos e regionaliza o desenvolvimento. Um projeto envolvendo diversos 

agentes do sistema produtivo, sistema 5 s (Sebrae e outros) e Governo para modernização deste 

canal é de fundamental importância. 



 123 

- Discutir com o Poder Público fontes de financiamento. Recursos provenientes do 

governo para o financiamento das atividades agrícolas, pesquisas científicas, renovação tecnológica 

e outros, são vitais para o desenvolvimento do sistema. 

- Discutir com o Poder Público a questão fiscal. A ampla discussão de questões 

relacionadas com o ICMS, SIMPLES, TEC, entre outros, devem ser pauta de reuniões com o Poder 

Público. Uma proposta consolidada por todos membros do SAG facilitaria a discussão. 


