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O primeiro nível do SAG do Trigo é constituído pelas indústrias de Insumos Agrícolas, 

sendo essas: Sementes; Corretivos; Máquinas e Implementos; Defensivos Agrícolas; Fertilizantes. 

A quantificação desse nível foi realizada por meio do levantamento do faturamento dessas 

indústrias com as vendas para o SAG do Trigo no ano de 2002. Assim, esse segmento representou 

um faturamento de aproximadamente R$ 1,081 bilhões (Sementes – R$ 77 milhões; Corretivos – 

R$ 3 milhões; Defensivos R$ 212 milhões; Máquinas e Implementos – R$ 492 milhões; 

Fertilizantes – 297 milhões). 

O nível seguinte do SAG do Trigo é a Produção Rural. Nesse nível a quantificação foi 

obtida por meio da multiplicação da produção de trigo na safra 2001/02 (2.913.000 toneladas) pelo 

preço médio recebido pelos produtores nessa mesma safra (R$ 395,4 / tonelada). Assim, o montante 

obtido com a comercialização da safra 2001/02 foi R$ 1,152 bilhões. A diferença (R$ 71 milhões) 

entre o valor movimentado pelo segmento de Insumos Agrícolas (R$ 1,081 bilhões) e a Produção 

Rural (R$ 1,152 bilhões) é resultado da agregação de serviços, mão-de-obra e margem de lucro de 

um nível para outro. 

No mesmo nível da Produção Rural encontram-se as importações de trigo-grão. A produção 

nacional não é suficiente para suprir as necessidades internas, portanto grande parte do trigo 

utilizado pelos moinhos é proveniente de outros países. No ano de 2002, as importações de trigo 

somaram R$ 2,634 bilhões. 

O nível seguinte do SAG do Trigo é representado pelo primeiro processo de 

industrialização, realizado pelos moinhos (produção de farinha de trigo). A quantificação desse elo 

foi obtida por meio do levantamento do faturamento dos moinhos em 2002 (R$ 5,850 bilhões). A 

diferença (R$ 2,064 bilhões) entre o faturamento dos moinhos (R$ 5,850 bilhões) e a produção rural 

juntamente com as importações de trigo-grão (R$ 3,786 bilhões) é o valor agregado pelos serviços, 

mão-de-obra, energia e margem de lucro realizado pelo setor moageiro. 

Para o abastecimento da Indústria Alimentícia, além da produção dos moinhos instalado no 

Brasil, também ocorre a importação de uma pequena quantidade de farinha, farelo e misturas para 

panificação, representando um montante de R$ 120 milhões em 2002. Ressalta-se que até esse 

ponto, os valores obtidos para a quantificação do sistema são referentes aos montantes 

movimentados diretamente com o produto “trigo”. A partir desse ponto do sistema a quantificação 

será realizada por meio do levantamento do faturamento dos diferentes setores presentes no sistema. 

No entanto, esse faturamento não é limitado ao produto “trigo”, pois existem outros componentes 

agregados aos produtos (açúcar, sal, fermento, aditivos, embalagens, entre outros). 

Também é importante salientar que a partir desse ponto não mais é possível inferir o valor 

agregado com serviços, mão-de-obra e margem de lucro, por meio da diferença de faturamento de 
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um nível para outro. Isso ocorre devido ao fato da distribuição dos produtos não ocorrer linearmente 

de um nível para outro, e sim de diversas formas. Em 2002, a Indústria de Alimentos faturou R$ 

7,896 bilhões com derivados do trigo (massas – R$ 2,361 bilhões; panificação – R$ 2,055 bilhões; 

biscoitos – R$ 3,480 bilhões). O faturamento do setor atacadista foi R$ 2,1 bilhões e do setor 

varejista R$ 16,340 bilhões (auto-serviço – R$ 5,42 bilhões; padarias – R$ 6,6 bilhões; refeições 

coletivas – R$ 4,32 bilhões).  

Com intuito de quantificar o valor movimentado internamente pelo eixo-central do SAG do 

Trigo, somou-se o faturamento dos níveis principais da cadeia: Insumos Agrícolas (R$ 1,081 

bilhões), Produção Rural e importações (R$ 3,786 bilhões), Moagem e importações (R$ 5,97 

bilhões), Indústria de Alimentos (R$ 7,896 bilhões), Atacado (R$ 2,1 bilhões) e Varejo (R$ 16,34 

bilhões). Assim, somando-se esses setores, o eixo-central do SAG do Trigo no Brasil movimentou 

aproximadamente R$ 37 bilhões em 2002. 
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