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Resumo

O presente estudo tem por objetivo gerar índices técnico-econômicos que contribuam para um

melhor entendimento da cadeia produtiva do trigo. A análise baseia-se em coeficientes de corre-

lação, análise gráfica e linhas de tendências (mínimos quadrados). Os resultados demonstram

uma forte correlação entre os preços da farinha de trigo e do pão, mas baixa entre os preços do

trigo em grão e do pão. No período analisado as cotações do trigo em grão reduziram em 5% e os

da farinha e do pão aumentaram 9% e 34% respectivamente.

Palavras-chave: Trigo, Cadeia de Valor, Análise de preços.

Abstract

This paper is based on technical and economical indicators in order to better understand the

Brazilian wheat production chain. The Study is based on correlation coefficients, graphic analysis

and tendency lines (Least Squares). The correlation analysis shows a strong correlation between

wheat flour and bread, but a low correlation between wheat corn and bread. In the analysis period

wheat prices reduced 5% percent, while wheat flour and bread prices increased 9 and 34%.

Key-Words: Wheat, Value Chains, Price Analysis.

Introdução

Nos últimos anos houve considerável aumento do padrão tecnológico utilizado na triticultura.

Como consequência, observaram-se aumentos expressivos na produtividade do trigo, bem como

no padrão qualitativo do produto. Em condições normais, a qualidade do trigo produzida no Brasil
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se equipara à do trigo importado.

Em 2009, o cultivo de trigo no Brasil foi realizado em cerca de 161.000 propriedades rurais,

empregando diretamente em torno de 164.000 pessoas e indiretamente 946.000, mostrando a

importância do setor para a economia do país (Tabela 1). Além disso, se atribui normalmente ao

trigo elevada importância social, econômica e ambiental devido aos seguintes fatores:

• Ajuda a distribuir os custos fixos das culturas de verão, pelo aproveitamento racional das estru-

turas (tratores, armazéns, entre outros);

• É uma alternativa para rotação de culturas, propiciando um manejo mais adequado do solo e

reduzindo o risco de erosão e proliferação de plantas invasoras;

• Aumenta a oferta de empregos em toda a cadeia produtiva;

• Ajuda a melhorar a renda dos municípios através da movimentação da produção, transporte

industrialização e comercialização;

• Garante o fornecimento de trigo à indústria nacional e diminuí a dependência de importações;

• Reduz os gastos com a importação e aumenta os investimentos internos.

Tabela 1. Estimativa da estrutura de produção envolvida.

Variável   2006   2007   2008   2009

Área cultivada (1.000 ha) 1.757 1.819 2.396 2.428

Produção (1.000 t) 2.234 3.824 5.884 5.026

N° de Propriedades 102.000 113.000 159.000 161.000

Empregos Diretos 100.000 110.000 162.000 164.000

N° de Pessoas Envolvidas 590.000 670.000 933.000 946.000

Fontes: Ibge (1996), Conab(2007), Conab( 2009), Ocepar/Seab/Faep (2010).

A triticultura possui, portanto, importância estratégica para a economia brasileira, sendo que o

aumento da produção e diminuição da dependência das importações são objetivos a serem se-

guidos pela nação. Segundo dados da Embrapa, a área disponível para o cultivo de trigo no Brasil

é da ordem de 5,2 milhões de hectares, que possibilitariam a produção de aproximadamente 12,9

milhões de toneladas.

Entretanto, um elemento fundamental para a expansão da triticultura brasileira é a distribuição

dos benefícios da cadeia produtiva, de modo a motivar os produtores rurais a investirem na cultu-

ra. Com frequência triticultores reclamam da demasiada exposição às variações de mercado e da

falta de liquidez na comercialização, e que resultados do aumento de produtividade e qualidade

não são repassados a eles. Como consequência, outros elos da cadeia produtiva acabam se

apropriando de maiores valores agregados propiciados pela triticultura.

Com o intuito de colaborar para as discussões acerca da competitividade da cadeia produtiva do

trigo, o presente estudo faz uma análise da evolução de preços do trigo em grão e seus derivados

nos últimos anos. Também é objetivo a geração de índices técnico-econômicos que contribuam

para um melhor entendimento do comportamento da cadeia produtiva.
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Materiais e métodos

Esta análise baseia-se em preços coletados mensalmente da Pesquisa Nacional da Cesta Bási-

ca, do Dieese e nos preços de trigo mensais no Paraná
1

 fornecidos pela Safras & Mercado. A

análise compreende os anos-safra de 2003/04 à 2009/10. Para o processamento dos dados

calculou-se a média de preços entre os meses de setembro de um ano a janeiro do ano seguinte,

que corresponde aos meses de colheita e da comercialização da maior parte do trigo (SEAB,

2010).

Com o objetivo de fazer um estudo das tendências dos preços do trigo e seus derivados proce-

deu-se uma análise gráfica das cotações, utilizando-se de gráficos do tipo barra. Utilizou-se tam-

bém para auxiliar na discussão linhas de tendência estimadas através do método dos mínimos

quadrados, bem como os respectivos coeficientes de determinação R2 e parâmetros “b” das

equações estimadas (Y = a + b.X). A análise e as discussões acerca dos indicadores das linhas

de tendência tiveram por objetivo balizar a discussão, não se constituindo em análise detalhada

de regressão. Além disso, foram utilizados também os indicadores de correlação entre as variá-

veis e aumentos percentuais de preços entre 2003 e 2010.

Resultados e discussões

Observa-se que ocorreu entre 2003 e 2010 um aumento linearizado anual no preço do trigo em

grãos na ordem de 1,42 centavos de Real por quilograma. (coeficiente da equação na Figura 1).

No caso do preço da farinha de trigo esse aumento foi de 6,27 centavos de Real por quilograma

(Coeficiente da equação na Figura 2). Já no caso do pão, o aumento de preço linearizado foi mais

expressivo que no caso de ambos os produtos, ou seja, de 27,5 centavos de Real por quilograma

(Figura 3).

Fonte: Safras&Mercados( 2010)/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço dos meses entre setembro e janeiro de cada

ano safra. Preço Base do Paraná.

Figura 1. Preço histórico do Trigo em grão (R$/kg).

1

 O Paraná produz e comercializa cerca de 50% do trigo brasileiro, por isso foi o preço paranaense utilizado como Proxy do preço brasileiro.
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Fonte: DIEESE, 2010/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço entre os meses de Setembro a Janeiro de cada ano safra

nas principais capitais (Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Porto

Alegre, Natal, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória).

Figura 2. Preço histórico da farinha de trigo (R$/kg).

Fonte: DIEESE, 2010/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço entre os meses de Setembro a Janeiro de cada ano safra

nas principais capitais (Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Porto

Alegre, Natal, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória).

Figura 3. Preço histórico do Pão (R$/kg)
1

.

Observa-se no período uma variação negativa no preço do trigo em grão na ordem 5%, de 0,50

para 0,47 R$/kg. Já a farinha de trigo subiu no período 9%, de 1,73 para 1,89 R$/kg. O pão obteve

no mesmo período um aumento muito maior que o trigo em grão e significativamente maior que

a farinha de trigo, de 4,25 para 5,68 R$/kg. Essa variação representou um aumento de preço na

ordem de 34%. (Tabela 2).

Os indicadores analisados permitem concluir que os preços do trigo em grão estão mais sujeitos

à variações do que produtos derivados prontos para o consumo, como é caso do pão, para o qual

há uma consistência histórica de preços.Um indicativo para isso é o coeficiente de determinação

(R2) apresentados nas figuras 1, 2 e 3. No Caso do trigo em grão, observa-se um R2 na ordem de
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0,1391, o que indica que o histórico do preço não possui tendência de linearidade no período de

7 safras analisado. Esse coeficiente é maior para a farinha de trigo (0,4182), não indicando tam-

bém uma grande tendência de linearidade nos preços. Esse índice atinge um valor bastante alto

para o caso do pão (0,8732), indicando que a evolução dos preços do pão é praticamente linear.

Tabela 1. Preços (R$/kg) e estatísticas para o trigo em grão, farinha e pão
1

.

Ano Trigo (grão) Farinha Pão

2003/04 0,50 1,73 4,25

2004/05 0,37 1,56 4,34

2005/06 0,35 1,47 4,43

2006/07 0,47 1,53 4,58

2007/08 0,60 1,77 4,98

2008/09 0,48 2,05 5,77

2009/10 0,47 1,89 5,68

Crescimentos 2003/04 – 2009/10

-5% 9% 34%

Correlações

Trigo em grãos/Pão - 36,7% -

Trigo em grãos/Farinha - 54,8% -

Farinha/Pão - 85,4% -

Fonte: Safras&Mercados( 2010)/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço dos meses entre setembro e janeiro de cada

ano safra. Preço Base do Paraná.

O coeficiente de correlação entre o preço da farinha de trigo e o preço do pão, está na ordem de

85,4%, indicando uma forte correlação entre os mesmos. A correlação de preços da farinha de

trigo e do trigo em grão encontra-se no patamar de 54,8%, representando um índice bastante

fraco. Observa-se um índice de correlação de 36,7% entre preço do trigo em grão e do o preço do

pão, de indicando baixa relação entre os preços desses produtos.

Enfim, observa-se que o preço da farinha de trigo acompanha o preço do trigo em grão em alguns

períodos da série estudada, ou seja, baixas ou altas no preço do trigo em grão afetam o preço da

farinha. Por exemplo, entre as safras de 2004/05 e 2005/06 o preço do trigo em grão passou de

0,37 para 0,35 R$/kg e no mesmo período os preços da farinha passaram de 1,56 para 1,47 R$/

kg. Essa mesma tendência não pode ser observada no caso do Pão, que manteve aumento de

preços, mesmo com queda nos preços do trigo em grão e da farinha de trigo.

Conclusões

Os resultados do presente estudo permitem as seguintes conclusões:

• Os incrementos anuais de preços do trigo em grão observados nos últimos anos são muito

menores do que aqueles de produtos industrializados;
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• Em termos percentuais, o trigo em grão teve entre os anos- safra de 2003/04 a 2009/10 aumen-

tos de preço muito menores que a farinha de trigo e o pão;

• A análise de índices estatísticos sugere que os preços do trigo em grão estão mais sujeitos às

variações de mercado do que produtos prontos;

• Os índices estatísticos demonstram que existe baixa correlação entre o preço do trigo em grão

com o preço do pão;

• Os aumentos do preço do pão nos últimos anos tiveram pouca correlação com as variações do

preços do trigo em grão. Portanto, políticas voltadas para a melhoria da renda do trititicultor tem

baixo poder de impacto no preço de pão para o consumidor final.
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