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RESUMO 
 
Esse trabalho tem como objetivo contextualizar o comércio internacional do trigo analisando funções 
demanda de trigo para o Brasil e para os principais produtores de trigo das Américas do Sul e do 
Norte. Utilizou-se um sistema de equações simultâneas na estimação da função demanda de trigo para 
o Brasil, tendo por base uma série trimestral para o período 1996.1 a 2003.4. Em relação à estimação 
da demanda internacional aplicou-se um painel, sendo o corte transversal aplicado para os países 
Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Venezuela, México, Canadá e EUA, e a série temporal para o 
período 1997-2004. Como resultados das estimações do modelo para o Brasil, a renda nacional 
apresentou um coeficiente negativo e significante, o qual indica, via efeito substituição, que a elevação 
da renda torna o trigo um produto substituível no mercado interno. O índice de preços IPCA mostrou-
se não significante ao contrário da taxa de câmbio que apresentou coeficiente significante, isto indica 
que a demanda de trigo durante o período analisado fora determinado pelas variações cambiais e não 
pela inflação. A demanda internacional por trigo seguiu uma trajetória similar da observada para a 
demanda doméstica referentes aos efeitos preço e renda, bem como ficou atestado a insignificância das 
inflações domésticas dos países que compõem a amostra sobre o consumo de trigo.   
 
Palavras Chave: Trigo, Demanda Doméstica, Comércio Internacional. 
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ABSTRACT 
 
That work aims to analyze past and current international scenario for wheat, as well as estimate 
domestic and international demand functions of it. For the empirical purposes, the domestic demand 
was based upon a system of simultaneous equations for quarterly data in the period 1996.1 – 2003.4. 
Regarding the international demand function, the methodology was supported by a panel data 
econometric model, where cross-sectional data accounted for countries in South America – Argentina, 
Brazil, Uruguay, Chile and Venezuela – and North America – Mexico, Canada and United States, for 
the yearly series of 1997-2004. The domestic model estimates for the demand was satisfactorily 
identified by a significant negative price effect. But, contrary to theoretical expectation, income effect 
was negative which imply, by substitution effect, that as national income rises, wheat is substituted by 
other products. Also, as expected, wheat is very sensitive to exchange rate, but not to domestic 
inflation. The international demand for wheat follow similar pattern to the domestic one regarding 
price and per capita income effects, as well as the insignificancy of domestic inflation on wheat 
consumption.   
 

Key words: Wheat, Domestic Demand, International Trade    
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa abordar de maneira superficial o panorama mundial da 

triticultura e em especial o caso brasileiro para o período de 1996 a 2003 analisando por meio 

de um modelo econométrico o comportamento demanda nacional de trigo bem como o 

comportamento da demanda internacional de trigo através da análise de um painel envolvendo 

os principais países  produtores de trigo das Américas do Norte e do Sul. Dado que o trigo é 

uma commodity internacional em que seu preço é determinado pela cotação na bolsa de 

valores de Chicago – EUA, busca-se mostrar que a demanda de trigo não só depende da 

Renda Nacional Bruta – RNB1 e de seu preço, mas também do comportamento da taxa de 

câmbio. Mostra-se também um breve histórico sobre o trigo, sua origem e a introdução no 

nosso país e a evolução da indústria moageira para contextualizar o presente estudo. 

Apresentam-se informações sobre a triticultura na Argentina, grande parceiro do 

Brasil devido aos acordos do Mercosul e da TEC – Tarifa Externa Comum, que exclui 

Imposto de Importação de 12,5%, aborda-se também as Importações do Canadá e dos Estados 

Unidos da América, dois grandes parceiros do passado no abastecimento nacional de trigo.     

É importante destacar que as importações de trigo já responderam por 20% do 

valor total das aquisições de produtos agrícolas e que as últimas safras do produto começam a 

alterar favoravelmente a nossa balança de pagamentos por dois motivos: Redução das 

Importações e início das Exportações de trigo no ano de 20042.  

A principal motivação para a elaboração deste trabalho deve-se ao fato do autor  

trabalhar em Grupo Moageiro e em Moinho de Trigo desde 1988 e: 1) verificar a dependência 

internacional de trigo do Brasil, 2) constatar que o consumo per capita se mantém muito 

abaixo de países com características de Renda parecidas com a do Brasil, 3) que não há 

elevação do consumo per capita significativo para o período analisado de 1996 a 2003 e 4) 

que a variação cambial ocorrida em 1999 e 2002 pode ter gerado descompasso entre o 

consumo de trigo e a renda nacional, devido à elevação dos preços no mercado interno por se 

tratar de uma commodity com cotação internacional na Bolsa de Chicago.       

Uma segunda motivação para o estudo se dá em virtude do crescimento e da 

importância do agronegócio no Brasil nos últimos 3 (três) anos, sendo o mais importante setor 

de atividade de toda a economia nacional, representando cerca de 30% do PIB, 37% de todos 

                                                 
1 Renda Nacional Bruta – RNB – Fonte IBGE e IPEA 
2 2004 – A série histórica desse trabalho é de 1996 a 2003.     
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os empregos do país e respondendo por 40% das exportações totais, sendo sistematicamente 

superavitário3. 

Constatado esse fato, o questionamento se dá em função da grande dependência 

internacional do Brasil ao trigo, sendo historicamente um produto pouco cultivado, com 

déficit sistemático de produção e grande volume de importação anual.  

A terceira e última motivação para tentar desenvolver o estudo econométrico e a 

determinação das variáveis explicativas que afetam o consumo nacional do trigo, aplicando a 

teoria econômica, é que sua utilidade sirva de parâmetro para análises de toda a cadeia deste 

agronegócio, contribuindo, quem sabe, para formulações de propostas que visem aumentar a 

produção local, o consumo do trigo e seus derivados, os empregos e a renda do setor, 

adicionando valor ao PIB do setor agrícola e como conseqüência ao PIB global da economia, 

devido a grande número de empresas e indústrias deste importante setor de alimentos.  

O presente estudo está dividido na seguinte forma: no segundo capítulo é feito um 

histórico sobre a origem do trigo no mundo e no Brasil e sobre a indústria brasileira de 

moagem. No terceiro capítulo analisa-se o comércio internacional do trigo destacando a 

importação de trigo no Brasil. No quarto capítulo faz-se uma análise do trigo no 

comportamento da alimentação brasileira. No quinto capítulo são abordadas algumas das 

teorias do comércio internacional. Posteriormente no sexto capítulo aborda-se a definição de 

curva de demanda. No sétimo capítulo é apresentado o modelo econométrico, analisando as 

variáveis do modelo e os resultados empíricos. E por fim são feitas as conclusões do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Fonte: Gazeta Mercantil – Dados para o Ano de 2004 – 03/05/05. 
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2. A ORIGEM DO TRIGO 
 

É remotíssima a origem do trigo. O homem cultiva o triticum vulgare, pelo menos 

há seis mil anos, no  início, triturando-o entre pedras rústicas, para aproveitar a farinha. Foram 

encontrados grãos de trigo nos jazigos de múmias do Egito, nas ruínas das habitações 

lacustres da Suíça e nos tijolos da pirâmide de Dashur, cuja construção data de mais de três 

mil anos antes de Cristo. 

A origem do precioso grão mistura-se com as lendas de quase todas as religiões: 

os egípcios atribuíam o seu aparecimento à deusa Isis; os fenícios a Dagon; os hindus a 

Brama; os árabes a São Miguel; os cristãos a Deus. O uso do pão branco, de massa 

fermentada, é atribuído, em primeiro lugar, aos egípcios, 20 a 30 séculos antes de Cristo. Com 

o passar dos tempos, aperfeiçoou-se a técnica de fabricação, controlando-se melhor a 

fermentação. 

Devido à seleção dos produtores e, mais recentemente, ao trabalho de pesquisas 

científicas, a cultura do trigo ampliou-se, ocupando áreas cada vez maiores e alcançando 

produtividade maior. Destacam-se como grandes produtores: China, Rússia, Estados Unidos, 

Índia, Canadá, França, Turquia, Austrália, Argentina e Reino Unido. 

 

2.1. O Trigo no Brasil 
 

O trigo deve ter sido uma das primeiras culturas tentadas pelos portugueses no 

Brasil. A história do trigo no Brasil teve início em 1534, quando as naus de Martim Afonso de 

Sousa trouxeram as primeiras sementes de trigo para serem lançadas às terras da Capitania de 

São Vicente, de onde foi difundida por todas as capitanias, invadindo até a Ilha de Marajó, 

cujas plantações tornaram-se, mais tarde, famosas. 

Os trigais brasileiros se anteciparam aos norte-americanos, argentinos e 

uruguaios, pois o Brasil foi o primeiro país americano a exportar trigo, graças às lavouras 

existentes em São Paulo, Rio Grande do Sul e outras regiões, antes do aparecimento da 

ferrugem. 

Em 1737, alguns colonos dos Açores chegaram ao Rio Grande do Sul e se 

dedicaram à triticultura. Em 1780 foi colhido no Rio Grande do Sul 61.111 alqueires de trigo 

ou 2.000 toneladas e em 1781, 62.879 alqueires. Havia contrabando de trigo para Montevidéu, 

quando houve o incentivo do Governo em exportar trigo para Portugal. Assim, exportaram o 
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equivalente a 12.878 alqueires em 1795 e 221.745, em 1816, produção essa que baixou a 

80.440 em 1819 e a 20.623 em 1822.  

Entre 1840 e 1850, embora a ferrugem já estivesse arruinando os trigais 

brasileiros, cultivava-se trigo no município pernambucano de Bonito, a 480 m de altitude; em 

Viçosa, Alagoas; na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, entre outros. Eram culturas pioneiras 

que mostravam a possibilidade do Brasil produzir trigo não só nas regiões Sul e Leste, bem 

como no Nordeste e no Centro-Oeste, desde que se corrigisse a latitude com a altitude. Mas, 

por volta do primeiro quartel do século passado, e devido à ferrugem que se abateu sobre os 

trigais brasileiros, começou a decadência de nossa triticultura na sua primeira fase. Os 

imigrantes europeus sempre contribuíram para a difusão da cultura do trigo. Porém não havia 

a preocupação em introduzir variedades resistentes às diversas ferrugens e capazes de se 

aclimatarem no Brasil. Assim, aos anos de êxito seguiam-se os de fracasso. 

Em 1912, o Ministério da Agricultura criou o primeiro campo experimental de 

trigo, no Rio Grande do Sul. Em 1918 dispôs-se a conceder prêmios em máquinas agrícolas 

aos sindicatos e cooperativas que cultivassem trigo no mesmo ano e no seguinte. 

Em 1919 foi fundada, simultaneamente com a Estação Experimental de Ponta 

Grossa, Paraná, a Estação Experimental de Alfredo Chaves, hoje Veranópolis, Rio Grande do 

Sul, onde trabalhou, entre aquele ano e 1924, o agrônomo tcheco Carlos Gayer, cujo mérito 

principal foi ter reunido as antigas variedades cultivadas na zona colonial, assim como ter 

iniciado uma obra de separação de formas. Várias dessas linhagens se destacaram e são 

conhecidas como linhas Alfredo Chaves, fazendo parte do "pedigree" de todas as variedades 

até hoje cultivadas no Brasil. Assim começou a pesquisa do trigo no Brasil. 

Em 1923, a convite do Ministério da Agricultura, veio ao Brasil Alberto Boerger, 

geneticista do Instituto Fitotécnico La Estanzuela, no Uruguai. Estudando o problema tritícola 

brasileiro, disse, o cientista, que a triticultura deveria ser fomentada com a criação de estações 

experimentais, com a distribuição sistemática de boas sementes e por meio da concessão de 

prêmios aos agricultores. Em 1924, foi contratado o geneticista sueco Iwar Beckman, que 

realizou as primeiras hibridações de trigo no Brasil, destacando-se a que ficou conhecida 

como "Fronteira" , resistente à ferrugem amarela, que dizimou os trigais do Rio Grande do 

Sul em 1929, sendo de melhor rendimento que outras variedades então disponíveis. Cruzando 

"Fronteira" com "Mentana", este trazido por Gayer da Itália, Beckman obteve o trigo 

"Frontana", que entra para a história como o primeiro resultado espetacular da pesquisa no 

Brasil. 
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Deflagrada a Revolução de 1930, no país, uma das primeiras preocupações do 

Governo recém instalado foi conceder incentivos financeiros à produção de trigo, visando ao 

aumento da produtividade. Porém o esforço governamental só veio a encontrar ressonância 

após a 2a. Guerra Mundial, com a adoção da política de substituição de importações. 

Em 1937, a Lei nº 470 determinava a criação de cinco estações experimentais no 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás, além de 40 postos de 

multiplicação de sementes divididos em vários estados. Infelizmente, os postos nunca foram 

instalados. 

O Decreto- lei n.º 26 de 1937 criou o Serviço de Fiscalização do Comércio de 

Farinhas, com a finalidade de impulsionar a fabricação de pão misto, que teria 70% de trigo e 

30% de sucedâneos, quase sempre farinha de raspa de mandioca. Também seriam usadas, na 

mistura, farinhas de arroz e milho, depois substituídas pela de raspa de mandioca. A mistura 

obrigatória incentivou a cultura da mandioca e a montagem de fábricas do novo tipo de 

farinha. Com isso, caiu a importação de trigo, passando de 1.037.169 toneladas de grão e de 

42.978 toneladas de farinha, em 1938, a 857.878 toneladas de grão e 18.072 de farinha, em 

1940. Esta redução também foi causada pelo aumento da safra brasileira de trigo. 

A tendência era para uma diminuição muito maior, pois estava aumentando a 

percentagem da mistura, até atingir os 30%. Contudo, alguns preocupados com a perda do 

mercado brasileiro, atuaram de forma a derrubar o trabalho realizado. Em 1942, o Itamarati 

assinou, de forma unilateral, sem nenhuma vantagem brasileira, um convênio com a 

Argentina, proibindo o uso do pão misto no Brasil durante dez anos. Muitas fábricas fecharam 

e os prejuízos foram vultosos, tendo o preço do trigo subido imediatamente e a produção 

brasileira baixado para 100.000 toneladas anuais. 

Foi lento o ressurgir da triticultura brasileira. Aos poucos, a produção subiu 

novamente, mas ainda é muito inferior ao consumo. A falta de orientação definida e contínua 

para esse segmento da lavoura tem produzido efeitos contraditórios, que se refletem na 

permanente oscilação da produção brasileira. A triticultura brasileira teve um marco 

importante, em 1962, com a criação do CTRIN, que, conjugado com o esforço da pesquisa, 

que fez surgir variedades resistentes à ferrugem, além do salto nas cotações internacionais da 

soja e o preço de incentivo do trigo, pelo Governo, após o Decreto-Lei nº 210, de 1967, 

resultou no crescimento da produção nacional de 255 mil toneladas, para 1.146mil toneladas 

em 1969. 

Uma análise das safras brasileiras mostra, em 1971, uma produção de cerca de 2 

milhões de toneladas, já no ano seguinte, uma série de fatores naturais interferiu na lavoura, 
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frustrando a produção que caiu verticalmente, não chegando a atingir 700 mil toneladas. Em 

1973 e 1974 novos bons resultados foram conseguidos, diante da conjugação de diversos 

fatores, destacando-se o aumento da área plantada e o incentivo oficial, expresso pelos preços 

remuneradores concedidos pelo Governo. Porém, o resultado mais expressivo viria a ocorrer 

em 1976, com 3.038 milhões de toneladas. 

A criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, em 1973, 

fez com que a pesquisa deixasse de ser matéria conduzida por heróis singulares e passasse a 

predominar anônimas equipes, capazes de examinar conjuntamente todos os aspectos da 

cultura. Por coincidência, também em 1973, começou a funcionar a pesquisa do trigo no 

IAPAR – Fundação Instituto Agronômico do Paraná, em Londrina. 

Em 1975, uma geada catastrófica dizimou as lavouras de trigo, pondo a perder, 

inclusive, gerações e gerações de cruzamento em campos experimentais e o próprio trigo 

semente. Apesar de resistências, foi autorizada a importação de materiais mexicanos.Em 

1976, ano muito úmido, houve um grande surto de doenças fúngicas, que retirou das lavouras 

materiais mais antigos e promoveu nova importação de sementes mexicanas. 

Até 1990 não havia qualquer classificação das variedades recomendadas no 

Brasil, quanto à aptidão de suas farinhas para a panificação. O projeto de mapeamento dos 

trigos brasileiros, patrocinado, no primeiro ano, pelos Grupos Santista, hoje BUNGE 

Alimentos e J. Macedo e, nos anos seguintes pela própria ABITRIGO, possibilitou 

estabelecer esta classificação. 

A espetacular melhoria na competitividade do trigo nacional não esgotou o 

problema de qualidade, ainda há um longo caminho a ser trilhado no esforço de elevação da 

qualidade dos trigos brasileiros. Atualmente, em razão dos altos custos de armazenamento e 

conservação do produto, o Governo Federal sempre que necessita intervir na comercialização 

do trigo nacional, conforme as circunstâncias de mercado, para garantir os preços mínimos 

oficiais, promove a oferta de Prêmio para o Escoamento de Produto – PEP. Esse mecanismo 

permite à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, operacionalizar um programa 

de compra e venda simultânea de trigo, pela Política de Garantia de Preços Mínimos. 

 

2.2. A História da Indústria Brasileira de Moagem de Trigo 
 

O setor moageiro de trigo é bastante antigo no Brasil, sendo hoje integrado por 

um considerável número de grandes, médias e pequenas indústrias, com distribuição 
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geográfica bastante dispersa pelo território brasileiro, abrangendo, praticamente, todos os 

estados da federação. 

O primeiro moinho a vapor foi instalado no Brasil em 1819, por Antônio Gustavo 

Bijuderg. O interesse capitalista pela industrialização do trigo no Brasil efetivamente passou a 

ser perceptível a partir do final do século passado, quando foi implantado no Brasil, o 

primeiro moinho, chamado Moinho Inglês. Antes disso, para os centros urbanos, importava-se 

farinha da Inglaterra, Uruguai e Argentina. Importação essa que era feita em barricas de 

madeira. No dia 25 de Agosto de 1887 foi assinada, pela Princesa Isabel, a autorização para 

funcionamento do Moinho Fluminense, no Rio de Janeiro. 

Outros grupos internacionais do ramo, a partir do início desse século, implantaram 

no Brasil suas unidades moageiras, iniciando um processo de controle de mercado dos 

derivados do trigo. Esses industriais eram ligados a países exportadores de trigo e, com efeito, 

não tinham interesse no desenvolvimento da triticultura nacional. 

O imigrante italiano Aristides Germani, ao tentar implantar moinhos no Rio 

Grande do Sul e produzir trigo, por duas vezes, sofreu duros golpes quando importava da 

Itália, máquinas para melhorar a tecnologia de seu moinho colonial, implantado na Cidade de 

Caxias do Sul. Registrou ainda dura concorrência das indústrias multinacionais, que já 

praticavam a hegemonia sob controle desse mercado no país. 

No país eram isentos de impostos alfandegários, máquinas e equipamentos 

agrícolas importados, como maquinária para moagem de trigo, até a década de trinta. No 

entanto, nas duas oportunidades em que Aristides Germani importou máquinas para sua 

indústria, a União passava a taxar tais importações, para em seguida liberar a importação. 

No Governo de Getúlio Vargas, Governador do estado do Rio Grande do Sul, no 

final da década de 20, foi iniciada uma reação em defesa da produção nacional do trigo, com o 

próprio Getúlio Vargas contratando técnicos e dando apoio aos moinhos de pequeno porte que 

apareciam pelo interior das regiões que produziam trigo. 

A partir da década de 1930, já com o Presidente Getúlio Vargas no Governo da 

República, com o desenvolvimento industrial e a formação dos centros urbanos, o consumo 

de trigo cresceu, tendo no Governo, a ação fiscalizadora dos moinhos. Então, foram instalados 

no país, moinhos nos estados produtores de trigo. 

Em 1937, a Lei nº 470, determinava que os moinhos de trigo beneficiassem, pelo 

menos, 5% de produto nacional, sobre o total de trigo estrangeiro industrializado. O Decreto-

lei nº. 955 de 1938 estabelecia a obrigatoriedade aos moinhos de industrializar todo o trigo 

nacional. Já, em 1944, com o Decreto nº. 6.170, de 05/01/44, o Governo passou a disciplinar a 
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distribuição de cotas de trigo para a industrialização, mediante rateio de todo o volume de 

trigo destinado ao abastecimento, tendo como base a capacidade de moagem registrada pelos 

moinhos. 

Em 1949 com o Decreto nº. 26.159 de 07/01/49, proíbe-se a importação de 

farinha, continuando os moinhos a importar diretamente o trigo em grão. A partir de 1951, 

valendo-se da insuficiente atuação do Governo e a falta de uma política oficial bem delineada 

e abrangente, para melhor definição das atividades do setor, tivemos exemplos de elementos 

inescrupulosos, onde foram registrados, então, fatos que se tornaram famosos na história 

econômica do país, como o contrabando, o "trigo papel", “passeio do trigo" e a 

"nacionalização do trigo", gerando incalculáveis prejuízos para o Tesouro Nacional, além das 

constantes desestabilizações do mercado. 

Diante desses fatos, o Governo criou no Ministério das Relações Exteriores, a 

Comissão Consultiva do Trigo, com a finalidade de coordenar o abastecimento do mercado. 

Em 1952 deu-se a primeira aquisição do produto no exterior pela Cacex, ficando a compra do 

trigo nacional compulsória por parte dos moinhos, que mediante comprovante, recebiam um 

subsídio de quase 100%. Em 1954, o Decreto-lei nº. 35.769, obrigava todos os moinhos 

instalados no país, a adquirirem o trigo de produção nacional em cotas proporcionais à sua 

capacidade industrial de moagem e armazenamento. 

As cotas do trigo importado eram distribuídas mediante comprovação da compra 

do produto nacional e proporcionalmente à capacidade de moagem. A compra do trigo 

nacional, pelos moinhos, era compulsória. Os moinhos somente recebiam cotas de trigo 

importado mediante a apresentação de comprovante de compra determinada e proporcional 

quantidade de trigo nacional. As indústrias superdimensionaram suas instalações, objetivando 

a obtenção de maiores cotas, causando sérios desvirtuamentos ao parque moageiro. Houve 

casos de moinhos que simulavam a compra de trigo nacional, ao qual o Governo concedia um 

subsídio de quase 100% em relação ao trigo importado. A nacionalização do trigo consistia no 

ato de apresentar, como se nacional fosse, o trigo importado, mediante adulteração de 

documentação e embalagem do produto. Como conseqüência, ocorria o chamado "passeio do 

trigo"; em que o produto estrangeiro, que vinha para abastecer o sul do país, retornava para o 

Leste e Norte, rotulado como de produção nacional.  

Em 1957, na tentativa de colocar ordem na situação, a Portaria nº. 519, de 

03/04/57, do Ministro da Agricultura definiu critério de aferição das capacidades de moagem. 

Em 1959, o Decreto nº. 47.491, de 24/12/59, dividiu o país em quatro zonas para distribuição 
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de trigo e ratificou o dispositivo do rateio em função da capacidade industrial do moinho e da 

quantidade de trigo atribuída a cada zona de consumo. 

Em 08/02/1962, o Decreto nº 600, proibiu a concessão de autorização para 

instalação de novas unidades ou aumento da capacidade das existentes. A Portaria nº 820 de 

22/11/62 criou o monopólio das operações com trigo nacional, com o objetivo de moralizar o 

setor moageiro. Em 1967 o Governo resolveu interferir oficialmente na política do trigo, 

resultando daí, o Decreto- lei n.º 210, de 27/02/67, com a oficialização do monopólio estatal, 

que buscava sanear o parque moageiro nacional, então constituído de 489 moinhos, com 

capacidade registrada de moagem da ordem de 10 milhões de toneladas, mas que utilizava 

apenas 2,5 milhões de toneladas, registrando uma ociosidade de 75%. 

O país foi geograficamente dividido em 8 zonas de consumo e a cada semestre, o 

Governo fazia uma previsão das necessidades de trigo de cada zona, para melhor distribuição 

das cotas, em função da capacidade técnica apurada a cada unidade moageira, mediante prova 

física e posterior registro na SUNAB. Como havia mais capacidade industrial do que 

mercado, a lei determinou a medição da capacidade de moagem de cada moinho. A análise 

feita em cada um dos quase 500 moinhos, resultou numa soma tão grande que o Governo 

resolveu "cortar" 40% e criou cotas para cada unidade relativa a 60% do que constatou. 

O número de moinhos reduziu, entre 1967 e 1990, de 420 para 178. O Governo 

fixou, também, os tipos de farinhas a serem produzidas e passou a estabelecer o preço de 

venda do trigo e dos produtos. Foi determinado que o Banco do Brasil – CTRIN – fosse o 

responsável pela distribuição do cereal e pela compra de trigo nacional e criou a Junta 

Deliberativa do Trigo, responsável pelas compras internacionais. O Governo comprou durante 

23 anos o trigo doméstico e estrangeiro e o vendeu, em cotas semanais, aos moinhos. Com 

este processo, mantinha-se nos silos dos moinhos, um estoque regulador de sua propriedade, 

vendendo às empresas, a cada semana, a cota prevista. Os moinhos tinham a possibilidade de 

recusar cotas, caso a demanda efetiva fosse inferior à estimada e, em sentido contrário, 

podiam solicitar cotas extras, caso a procura real superasse a estimada, sendo atendidos na 

medida da conveniência governamental. 

Até 1972, não existiam subsídios para o trigo. No Governo do presidente Emílio 

Médici, em pleno "boom" da economia mundial e na euforia decorrente do "milagre 

brasileiro", empenhava-se a administração pública em baixar, sucessivamente, os índices 

inflacionários, tendo sido estabelecido para 1973 a meta de 12% ao ano. No final de 1972, 

entretanto, a frustração da safra russa de 72/73, que levou a um aumento da demanda 

internacional, fizeram as cotações do trigo disparar verticalmente. Durante muitos anos elas 
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vinham se mantendo estáveis. Paralelamente, sobreveio, em 1973, a chamada "primeira crise 

do petróleo", pressionando, entre outros custos, o dos fretes marítimos. 

A partir de 1973, empenhado em alcançar suas metas de redução da inflação, o 

Governo introduziu os subsídios ao consumo de farinhas, para evitar que altas internacionais 

de trigo influíssem na inflação. Não era necessária a criação de um instrumento legal, pois o 

Decreto-lei n.º 210 possibilitava, automaticamente, a introdução do subsídio. Tal 

comportamento permaneceu no mercado brasileiro durante mais de 15 anos, trazendo 

deformações com conseqüências desastrosas, como por exemplo, o aspecto da qualidade de 

produto final – massas, biscoitos e pães – que ficou colocado à deriva, pois o importante era o 

volume, devido aos preços baixos. 

Em 1990, foi aprovada a lei que acabou com o sistema de cotas de moagem e o 

monopólio da União na compra e venda de trigo, (queda do Decreto-lei nº 210) embora 

aprovada em novembro de 1990, apenas entrou em efetivo vigor no fim de 1991.  

Em 1991, o Governo ainda revendeu, por cotas, parte do estoque que possuía e, no 

mês de novembro, liberou os preços dos produtos e só então o mercado começou a presidir as 

decisões do setor, com a valorização do produto, tornando as indústrias de moagem donas de 

seu próprio negócio. Essa liberdade deu início a um novo mercado. Foi preciso uma 

modernização nas indústrias, planejamento e uma política comercial mais agressiva, pois se 

corria o risco de ficar fora do mercado, que passou a ser competitivo. 

Existiam, em novembro de 1990, 178 moinhos "registrados", isto é, que recebiam 

cotas do Governo. Hoje o número de moinhos gira em torno de 200. A moagem de trigo no 

Brasil é inconteste semelhante a de primeiro mundo. Os moinhos, na sua maioria, sempre 

cuidaram de implementar sua qualidade industrial e não permitir que o imobilismo da 

legislação anterior impedisse seu desenvolvimento. 
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3. COMÉRCIO INTERNACIONAL DO TRIGO 
 

O ano agrícola de 2004 foi espetacular em termos de rentabilidade, crescimento e 

contribuição do agronegócio para o saldo da balança comercial brasileira, entretanto não é 

remota a discussão da importância das importações e exportações e suas conseqüências para a 

economia do país, sendo primordial a geração de caixa para o equilíbrio e manutenção da 

“saúde” da economia brasileira, sendo o setor rural o principal responsável, nos últimos anos, 

pela captação de divisas para o país. 

Diversas cadeias produtivas do agronegócio, como a soja, o suco de laranja, a 

cana-de-açúcar, as carnes de frango, bovina e suína, do café, entre outras, que participam do 

comércio internacional com alta competitividade, contribuem favoravelmente para o superávit 

crescente nos últimos anos, entretanto, a mesma situação não é observada na cadeia do trigo, 

onde grande parte da matéria-prima necessária para a produção de farinhas, massas, pães e 

outros, é originada de diversos países pelas importações, e a maioria de seus produtos é 

consumida pelo mercado interno. A performance do setor trigo na balança comercial do 

agronegócio brasileiro, com cifras na ordem de US$ 900,0 milhões anuais, representa cerca de 

45% do total das importações de produtos agrícolas do Brasil, fazendo com que esse 

desempenho coloque a cadeia do trigo como uma estimulante oportunidade de substituição 

das importações e um fértil campo para o desenvolvimento da cultura. 

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, destaca-se que o trigo é o segundo grão mais 

produzido mundialmente, perdendo apenas para o milho. Além disso, a produção mundial de 

trigo representa mais que o triplo da produção mundial de soja. A importância internacional 

desse grão é devida à sua utilização como a principal fonte energética na alimentação da 

população de muitos países. Algumas estimativas de especialistas do setor 

(IPEA/EMBRAPA), já indicam um cenário de possível falta desse produto nos próximos 20 

anos. Essa análise se dá pela observação do decréscimo de 3,8% na quantidade produzida nas 

últimas safras, representando uma queda superior à média dos cereais, cuja produção reduziu 

apenas 3,5%. Segundo dados de 2000/2001, da produção mundial trigo, do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra alcançou 581,25 milhões de toneladas, 

inferior ao do ano anterior em 3,8%. Tal situação se deu por problemas climáticos 

regionalizados, tais como estiagem na Ásia, Norte da África e Europa, além da inexistência de 

estímulos a uma firme política de preços internacionais. Com essa menor safra de trigo o 
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mercado internacional apontou para uma alta de preços, dado que as cotações internacionais 

atingiram em 1999/2000 os menores preços dos últimos treze anos. Por sua vez, segundo 

prognósticos da EMBRAPA/RS a demanda mundial de trigo deve crescer 50% nos próximos 

30 anos e o Brasil tem capacidade de participar efetivamente do abastecimento desse 

mercado. Tal prognóstico se baseia no crescimento populacional e perspectivas de aumento de 

renda e de elevação do consumo. Atualmente, a produção mundial de trigo alcança 615 

milhões de toneladas, de acordo com o USDA.  

TABELA 1 – COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CEREAIS (MILHÕES DE TON.). 
Média das últimas 

5 safras Grão\Período 1998/1999 2002/2003 
(em tol.) (em %) 

Taxa de 
Cescimento 

Trigo 589,7 567,5 581,3 26,9% -3,8% 
Arroz 394,1 380,3 395,8 18,3% -3,5% 
Milho  605,6 590,5 597,4 27,6% -2,5% 
Cevada 135,6 132,2 133,9 6,2% -2,5% 
Fonte: USDA 2003 

A China é o maior produtor individual de trigo, sendo responsável por 17,52%, 

em média, da produção mundial dos anos de 1996 a 2002, seguida da Índia (12,19%), Estados 

Unidos (9,97%) e Rússia (6,50%). A União Européia, como bloco econômico, tem uma 

participação de 17,19%. É importante frisar que alguns produtores tradicionais, como os 

Estados Unidos e o Canadá, diminuíram sua produção nos últimos cinco anos e outros países 

como a Rússia e a Ucrânia, aumentaram significativamente suas produções no mesmo 

período, em 83,3% e 40,6% , respectivamente. 

TABELA 2 – PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS DE TRIGO (MILHÕES DE TON.). 

País 98/99 02/03

% das
últimas 5
produções
mundiais

Taxa de
Crescimento
98-99/02-03

União
Européia

103.085 103.700 17,19 0,6

China 109.726 92.000 17,52 -16,2
Índia 66.350 72.000 12,19 8,5
Rússia 27.000 49.500 6,5 83,3
EUA 69.327 43.992 9,97 -36,5
Ucrânia 14.397 21.000 2,79 40,6
Canadá 24,076 15.700 3,91 -34,8
Argentina 13.300 13.000 2,56 -2,3
Austrália 21.465 10.000 3,58 -53,4
Fonte: USDA, 2003
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O trigo é o grão mais comercializado no mundo, representando 35,6% do 

comércio internacional, seguido do milho, 24,5%, soja 17,1% e do arroz, com 8,4%, porém 

com pequena taxa de crescimento 3,6% nos últimos 5 anos. As culturas que apresentam 

maiores taxas de crescimento no comércio internacional são a soja, com 58,6% e o milho, 

com 9,7%4.  

Os Estados Unidos são os maiores exportadores de trigo, com participação média 

nas últimas cinco safras de 24,8% no comércio mundial do grão, seguido pelo Canadá 14,3%, 

Austrália 14,1%, União Européia 13,8% e Argentinas com 9,58%. 

 

TABELA 3 – PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES MUNDIAIS DE TRIGO (MILHÕES TON.). 

País 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

Média das
últimas 5

safras
Participação%

Taxa de
 Crescimento

EUA 29 29,5 27,8 26,1 25,5 25,8 -12,2
Canadá 14,4 19,4 17,3 16,8 8,5 14,3 -40,9
Austrália 16,1 17,1 16,7 16,5 9 14,1 -44,1
União
Européia

14,6 17,4 15,2 11,5 15 13,8 2,7

Argentina 9,2 11,1 11,4 11,5 8 9,6 -13
Mundo 102,1 112,8 103,5 105,7 106,8 100 3,6
Fonte: USDA, 2003  

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

comércio internacional. Entre os países do norte da África (16% das importações), o Egito e a 

Argélia respondem por 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 de trigo. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 2003. Apesar de ser o cereal (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, dado que 29,5% do 
volume produzido é comercializado. 



 23 

TABELA 4 – PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES MUNDIAIS DE TRIGO (MILHÕES TON.). 

País 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

Média das
últimas 5

safras
(participação%)

  Taxa de
Crescimento

Norte da
Africa

16,8 16,5 18,3 17,4 17,2 16,1 2,3

Brasil 7,4 7,3 7,5 7,1 6,7 6,7 -9,3
União
Européia

3,7 4,2 3,2 9,8 9,5 5,7 152,6

Japão 5,9 5,9 5,9 5,8 5,9 5,5 -2,7
Fonte: USDA, 2003  
 
3.1. Brasil – Importação de Trigo em Grãos 
 

Entre os anos de 1996 e 2002, cerca de 70% do trigo consumido no Brasil foi 

proveniente de outros países, em especial da Argentina. Embora o consumo de trigo esteja 

aumentando muito pouco em nosso país, as safras de 2003 e 2004 indicaram que o acréscimo 

da produção diminuiu a dependência externa, caindo para 65% e 50% respectivamente nestes 

anos. Em relação à origem do trigo importado, nota-se a supremacia do produto procedente da 

Argentina, principalmente devido ao menor custo do produto, menor frete e não dispor de 

tarifas de importação em função da TEC. A proteção tarifária expressa pela Tarifa Externa 

Comum – TEC inviabiliza importações brasileiras de outras origens que não seja do 

Mercosul. Até 2001 a Argentina era responsável por cerca de 95% das importações brasileiras 

de trigo; os outros 5% originários do Canadá, EUA, Uruguai e Paraguai, em 2002 houve um 

início de compra de trigo do Leste Europeu, devido às dificuldades econômicas do mercado 

Argentino (e mundial), entretanto foram compras localizadas que não evoluíram no ano 

seguinte. 
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TABELA 5 – CONSUMO DE TRIGO NO BRASIL E NO MUNDO 

Brasil 1,7 França 111,0 Centro-
oeste

22,0

EUA 1,3 Argentina 98,0 Norte 23,0

Mundo 1,2 Chile 117,0 Nordeste 37,0
Brasil 52,0 Sudeste 59,0

Sul 61,0

Taxas de Crescimento 
do Consumo de Trigo 
em % aa (1981- 2000)

Consumo per capita 
anual em Kg (média 
1981 – 2000)

Consumo per capita 
em Kg Brasil - 
Regiões (média 
2000)

Fonte: Revista Safra e Mercado, 2000
 

 

De acordo com a tabela 5 acima, pode-se observar que: 

 

a) A Taxa de crescimento do Brasil é superior ao do Mundo; 

b) O Consumo Per Capita em 2000, comparado com outros países ainda é baixo, cerca de 52 

Kg em média, podendo crescer bastante se verificar que as Regiões mais pobres do país, 

como o Norte e Nordeste, juntamente com a Região Centro-oeste possuem um consumo 

per capita bem inferior às Regiões Sul e Sudeste. 

O quadro é propício para o agronegócio nacional do trigo e para as indústrias 

moageiras e de alimentos derivados, tais como: biscoitos, massas e pães, entretanto 

acreditamos que, entre outros fatores, tais como cultura, a troca por bens substitutos mais 

baratos, aliado ao fator Renda dessas regiões mais pobres do Brasil, o crescimento deva 

ocorrer a taxas baixas, ou até mesmo estabilizar e reduzir, em alguns momentos, devido o 

preço ser estabelecido em dólar por tonelada, pois trata-se de uma commodity com cotações 

internacionais, sujeito, portanto, à instabilidade do plantio mundial, da estabilidade da 

economia e da política cambial brasileira, aliado ao crescimento da Renda Disponível per 

capita. 
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4. O TRIGO NA ALIMENTAÇÃO BRASILEIRA 
 

Como principais componentes na alimentação do brasileiro além do trigo, 

principalmente para o nordestino e nortista, estão o milho, a mandioca e a combinação do 

feijão e do arroz, dado que esses dois últimos itens entram na composição diária da 

alimentação das classes trabalhadoras e das classes mais pobres da população, não 

participando o macarrão como uma opção alimentar única no dia-a-dia dessas populações, 

talvez por questões culturais. 

O Brasil é o primeiro produtor mundial de feijão e o consumo anual é de cerca de 

17 kg por habitante. A grande importância deve-se ao fato de que o feijão, além de ser um dos 

alimentos básicos da população brasileira, é um dos principais fornecedores de proteína na 

dieta alimentar da população economicamente menos favorecida. Por ser um produto 

importante na alimentação brasileira, suas exportações são irrisórias. Também os estoques do 

produto são sempre baixos, segundo dados do IBGE, em 2003 os estoques eram inferiores as 

150 mil toneladas. 

O feijão no período entre 1994 e 1998 apresentou redução de preços, entretanto a 

partir de 1999 passou a ter alta volatilidade em função das quebras de safras na Bahia, maior 

produtor nacional, deixando a oferta irregular, ajustando-a via choque de preço. O arroz, 

cereal de maior importância alimentar no mundo, teve no ano de 1998 a safra mais 

prejudicada, com perdas de 12,71%, voltando a crescer nos anos seguintes de 1999 à 2003.  

O arroz é cultivado em todos os estados e está presente na mesa de todos os 

brasileiros, que  consomem por volta de 70 kg per capita ao ano, sendo a terceira maior média 

entre os países da América Latina. A produção brasileira alcançou em 2003, 12,6 milhões de 

toneladas ano de arroz em casca. 
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TABELA 6 – CONSUMO DE FEIJÃO, ARROZ E TRIGO – 1996 a 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo trabalho do IPEA de agosto de 2003, o arroz apresentou uma maior 

estabilidade de preços entre os períodos de 1994 a 2002, uma vez que foi regulado por 

importações do Uruguai e Argentina, destacando que a desvalorização cambial ocorrida em 

1999 não foi acompanhada de aumentos de preço no varejo do arroz. Esse conjunto de 

carboidratos, lipídios e proteínas, que compõem a base alimentar da população brasileira, 

revela que o arroz apresenta um volume de consumo per capit a bastante superior ao feijão e 

bem significativo em relação ao trigo (Vide tabela 6).  

Arroz e trigo, segundo estudos da Embrapa, possuem alto teor de carboidratos, 

sendo considerados alimentos energéticos, embora o trigo seja superior ao arroz no que diz 

respeito à porcentagem de proteínas. Sob esse aspecto, o trigo e o feijão são importantes 

fontes nutricionais para a população, por dispor de maior valor protéico. De acordo com os 

dados coletados da POF 2002-2003 (Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF/IBGE), 

referente as quantidades adquiridas anualmente de alimentos para consumo no domicílio, em 

quilogramas, temos os seguintes comentários que reforçam ou ajudam a entender o baixo 

consumo de trigo no país. 

Consumo Per Consumo Per Consumo Per

Ton. Capita – Kg Ton.
Capita - 

Kg
Ton.

Capita - 
Kg

1996 2.449.396 15,55 8.643.803 54,89 8.548.081 52,99

1997 3.045.343 19,08 10.350.765 64,84 8.277.062 50,54

1998 2.281.500 14,10 9.016.400 55,73 8.237.664 49,55

1999 2.905.000 17,72 12.625.100 77,01 9.975.000 59,11

2000 3.184.300 19,17 12.061.800 72,61 9.323.997 54,44

2001 3.001.600 17,27 12.093.100 69,57 10.193.000 58,64

2002 3.035.200 17,21 12.250.700 69,45 9.940.000 56,35

2003 3.050.900 17,05 12.660.900 70,74 10.151.000 56,71

Fonte: Embrapa / IBGE

Anos

               Feijão                Arroz                Trigo
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a) A quantidade anual per capita adquirida de alguns tipos de alimentos difere bastante 

entre as áreas rurais e urbanas. Nas áreas rurais, por exemplo, adquire-se quase duas 

vezes mais arroz polido e quase três vezes mais feijão que nas áreas urbanas; 

b) Por sua vez as áreas urbanas adquirem quase quatro vezes mais pão francês do que 

nas áreas rurais; 

c) Temos também uma grande variação regional no consumo de alimentos, quais 

sejam: 

- A Região Centro-oeste é a que mais consome arroz;  
- A Região Nordeste é a que tem as maiores aquisições anuais médias 

de feijão, com 17,8 kg e a Região Sul a menor, com 9,5 kg; 
- Para o trigo, o maior consumo se dá na Região Sul e o menor 

acontece na Região Centro-oeste do país (vide tabela 5). 
-  

d) Outro fator refere-se a classes de rendimentos das famílias, quais sejam: 

- Famílias com rendimentos de até R$ 400,00 adquirem 7,1 kg de pão 

francês anualmente, já as famílias com rendimentos anuais acima de 

R$ 6.000,00 adquirem 17,1 kg; 

- Com o feijão, dá-se o inverso: famílias com rendimentos de até R$ 

400,00 adquirem 15,1 kg anuais, enquanto as famílias com 

rendimentos anuais superiores a R$ 6.000,00 adquirem cerca de 

10,8 kg anuais.  

Esses dados de classes de rendimentos implicam que o feijão possui elasticidade 

renda negativa, ou seja, com o aumento de renda o consumo de feijão tende a reduzir, 

acontecendo o inverso com o trigo, pois o aumento da renda faz aumentar o consumo de pão 

francês, que é derivado único e exclusivamente do trigo, possuindo assim elasticidade renda 

positivo. Para fundamentar, busca-se um trabalho da Embrapa de 1998, que faz uma projeção 

da Demanda Regional de Grãos no Brasil para o triênio de 1993 a 1995 e analisa a seguinte 

tabela. 

TABELA 7 – DEMANDA DE GRÃOS 1998 – ELASTICIDADE RENDA 

Produto
Consumo per 
capita (Kg)

Coeficiente da 
Renda per capita

Elasticidade renda

Arroz 75,09 0,00364 0,196
Feijão 20,22 -0,0002 -0,809
Trigo 51,9 3,659577 0,705
Fonte: Embrapa - Demanda Regional de Grãos - 1998
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Esse mesmo trabalho projeta um crescimento populacional e de renda, para saber 

qual o consumo de grãos em 2005, sendo as seguintes hipóteses do modelo para o 

crescimento da renda:  

Período projetado 1996 a 2005. 

I – 3,5 % aa 

II – 5,0 % aa 

III- 6,5% aa 

Resultados: 

I – Para o crescimento da renda de 3,5% aa o consumo de trigo em 2005 deveria ser 

de 10.673 mil/ton; 

II – Para o crescimento da renda de 5,0% aa o consumo de trigo em 2005 deveria ser 

de 11.823 mil/ton; 

III– E por fim, para o crescimento da renda de 6,5% aa o consumo de trigo em 2005 

deveria ser de 13.083 mil/ton. 

Em que pese não estar contemplado nas estatísticas do presente estudo, sabe-se 

com base nos números divulgados pela ABITRIGO, que o consumo de trigo em 2005 ficou 

em 10.300 mil/ton. 

O estudo da EMBRAPA, não está bem demonstrado pois não leva em conta 

variáveis como a variação cambial do mercado doméstico e o preço internacional da 

commodity trigo, que são os dois principais itens na formação de preços para o mercado 

doméstico.  

Veja em 7.1, para corroborar tal opinião, que a renda cresceu em termos reais, no 

período de 1996 a 2003, cerca de 10 pontos percentuais acima da demanda por trigo, logo a 

renda e crescimento vegetativo da população não são os únicos determinantes do crescimento 

da demanda. 

Entende-se que o crescimento da renda disponível per capita aumenta o orçamento 

familiar e permite que as famílias gastem mais, e também se for o caso, poupem mais. Uma 

parte do orçamento adicional destina-se à aquisição de alimentos. Famílias de renda elevada 

não consomem a renda adicional na compra de mais alimentos. Elas têm uma composição e 

consumo na qual predominam as proteínas animais, frutas e hortaliças, sendo assim o 

desenvolvimento econômico, com melhor distribuição de renda, altera também, a composição 

da demanda por alimentos. 

Por sua vez, as famílias mais pobres, com graves problemas de desnutrição e 

qualidade alimentar, destinam o adicional da renda adquirida, em grande parte, na compra de 
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alimentos, dando prioridade aos energéticos, tais como o trigo, o feijão e o arroz. A demanda 

por grãos para a alimentação de animais, como o milho, também responde ao crescimento da 

renda dos consumidores. A elasticidade renda das famílias mais pobres é, portanto, mais alta 

do que a da população em geral. 

Desta forma o crescimento econômico tem grande efeito sobre a demanda de 

alimentos, principalmente quando as classes mais pobres participam do crescimento, quer seja 

melhorando a renda, quer seja conseguindo um novo emprego ou agregando mais um familiar 

na composição da renda. 

Na hipótese, segundo dados do IBGE/IPEA, de haver uns 15 milhões de 

brasileiros subnutridos, há grande espaço para o crescimento da demanda interna, antes que a 

elasticidade renda convirja para zero. O grande problema a resolver pelos governantes é dar 

aos excluídos o acesso à renda, através do trabalho. Os paliativos atuais dizem respeito aos 

programas governamentais de cesta de alimentos, influenciando significativamente o 

crescimento da demanda por alguns itens básicos, como o feijão, o arroz e o leite. 

Outro fator importante que determina o incremento da demanda por alimentos é o 

crescimento vegetativo da população, tendo como hipótese que o aumento de 1% da 

população faça crescer em mesma grandeza a demanda por alimentos. 

Os preços permanecendo constantes, o impacto gerado pelo crescimento da renda 

disponível, como também do acréscimo populacional, refletem integralmente no crescimento 

da demanda por alimentos, ou seja, a oferta precisa crescer na mesma proporção, pela via da 

expansão da produção interna, ou pelas importações, sendo que por essa via os impactos das 

variações cambiais e dos preços externos modificam a demanda em função dos custos. 

Segundo o IBGE, as taxas de crescimento populacional são declinantes, crescendo 

a 1,5% em média, portanto o crescimento anual da demanda advindo do crescimento 

populacional também é da mesma magnitude, sendo, portanto, pequeno. Sendo assim, as 

principais fontes de expansão da produção e da demanda estão nas exportações e no 

crescimento da economia, com melhor distribuição de renda. 

Admitindo-se preços constantes, um crescimento da renda per capita disponível 

de 2,5% e 5%, e da população de 1%, se se pressupondo ser a elasticidade renda igual a 0,5, 

haverá um incremento da demanda, respectivamente, de 2,25% e 3,50%. Se houver 

estagnação da economia, o aumento da demanda equivalerá àquele da população, ou seja, em 

torno de 1,55%. Desta forma, a renda per capita disponível e a população, permitem prever 

um teto de crescimento da demanda por alimentos que dificilmente ultrapassará 3,50%, dado 

que é difícil e complicado manter taxas de crescimento do PIB maiores que 5,0% por um 
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período longo de tempo. Sendo assim podemos concluir que é, de certa forma viável, que a 

demanda por alimentos cresça à taxa anual entre 2,25% e 3,50%, em conseqüência apenas dos 

fatores internos como crescimento da renda e da população5.  

Havendo aumento das exportações de alimentos, se pode crer no aumento da 

demanda. Como visto na abordagem teórica do Comércio Internacional, no início desse 

trabalho, os reflexos das exportações refletem em toda a economia. Uma expansão das 

exportações em 1,0% traz um incremento correspondente da demanda.  

O Brasil ultimamente tem conseguido alcançar sucesso em suas investidas na 

OMC, participando ativamente e com certa competência do esforço para tornar mais livre o 

comércio internacional dos produtos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
5 Dados extraídos do Artigo “Belíndia” de Alan Henriques – Maio/01  
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5. TEORIAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

O estudo do comércio internacional nunca foi tão importante quanto o é 

atualmente, as economias dos diferentes países estão mais inter-relacionadas no momento 

atual do que jamais estiveram anteriormente. Nos últimos anos vêm ocorrendo as mais 

variadas mudanças nas relações comerciais entre as nações. O comércio internacional vem 

crescendo de forma consistente, paralelamente ao aprimoramento das relações comercias 

entre países e empresas. 

A acirrada competição comercial, a multinacionalidade das organizações, a 

tendência de concentração dos negócios mediante as fusões, incorporações e aquisições de 

empresas concorrentes e a consolidação dos blocos econômicos como o da União Européia e 

o MERCOSUL6, aliados a acordos comerciais entre nações, tais como o NAFTA7 e a ALCA8, 

demonstra a complexidade do comércio mundial, dado a presença de um aparente paradoxo, 

em que busca-se uma maior abertura comercial entre as nações e observa-se o protecionismo 

de muitas das economias ricas e globalizadas com protecionismo que obsta ou limita o acesso 

aos seus mercados. 

Os grandes e poderosos blocos econômicos e as nações européias e norte 

americana, estão produzindo e introduzindo novas e fortes medidas de protecionismo aos seus 

mercados, sobre os quais pese todo o discurso em favor das economias em desenvolvimento, 

melhor dizendo, países emergentes, visando ampliar o comércio internacional, sua grande 

preocupação é preservar a estrutura das suas economias internas, quer seja através de 

subsídios, tarifas ou barreiras técnicas. 

Desta forma o comércio internacional se torna cada vez mais complexo no que diz 

respeito às transações comerciais entre as nações, e com uma constância maior, países que se 

sentem prejudicados estão levando seus conflitos comerciais para a OMC – Organização 

Mundial do Comércio. A OMC entrou em funcionamento em 1995, constituindo-se numa 

base institucional, para conduzir as relações comerciais entre os países-membros, no que se 

refere às matérias consideradas nos acordos firmados em rodadas de negociação. 

 

5.1. Quatro Princípios do Comércio Internacional adotado pela OMC 
 

                                                 
6 Mercosul: Mercado Comum do Sul – Formado originalmente por Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai. 
7 NAFTA: Associação de Livre Comércio da América do Norte. 
8 ALCA: Associação de Livre Comércio das Américas. 
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Tratamento geral de nação mais favorecida: proíbe a discriminação entre 

países que são parte da OMC. Qualquer vantagem, relativa a direitos aduaneiros ou taxas, 

concedida a um país, deve ser imediatamente estendida aos demais países para produtos 

similares; 

Tratamento Nacional: proíbe a discriminação entre produtos nacionais e 

importados; 

Transparência: obriga a publicação de todos os regulamentos relacionados com 

o comércio; 

Eliminação de restrições quantitativas: proíbe as restrições baseadas em quotas, 

licenças de importação e medidas similares. Tem regras especiais para produtos agrícolas, 

têxteis e produtos pesqueiros. 

Ao estudar o comércio internacional, verifica-se que os métodos fundamentais de 

análise utilizada em outras áreas do estudo econômico são fundamentais e imprescindíveis, 

pois os comportamentos dos indivíduos e das empresas no comércio internacional são iguais 

aos das transações internas de um país. 

Pode-se resumir em sete os temas recorrentes de interesse do comércio 

internacional, em especial os problemas de interação entre os estados soberanos: 

  1 – Os Ganhos do Comércio; 

  2 – O Padrão de Comércio; 

  3 – O Protecionismo; 

  4 – O Balanço de Pagamentos; 

  5 – A Determinação da Taxa de Câmbio; 

  6 – A Coordenação das Políticas Internacionais e 

  7 – O Mercado de Capitais Internacional.    

Aborda-se agora algumas teorias da evolução do comércio internacional entre as 

Nações, dando um breve embasamento para contextualizar o trigo no presente estudo.                 

 

5.2. Modelo Ricardiano 9  
 

Produtividade do Trabalho e Vantagens Comparativas 

1° Os países comercializam porque são diferentes uns dos outros; 

2° Os países comercializam para obter economias de escala de produção. 

                                                 
9 A referência clássica é David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation. 
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No início do século XIX David Ricardo e Stuart Mill, em substituição a teoria da 

vantagem absoluta, elaboraram a teoria da vantagem comparativa; demonstraram com essa 

teoria que a não é necessário a existência da vantagem absoluta para que a especialização e o 

comércio sejam vantajosos. Mesmo que um país apresente vantagem absoluta em todas as 

linhas de produção sobre outro, ainda assim será vantajoso o comércio, desde que se 

especialize na produção do bem que tem maior vantagem comparativa; ao mesmo tempo, o 

país que apresente desvantagem absoluta pode obter o máximo, concentrando os seus recursos 

na produção do bem em que a desvantagem absoluta for menor. Em outras palavras, o padrão 

de produção de um país é determinado pelas vantagens comparativas. 

Fronteira de Possibilidades de Produção: sabe-se que todas as economias 

possuem recursos escassos e limitados, existindo restrições ao que cada uma pode produzir e 

dilemas sobre o quê produzir, abdicando ou sacrificando a produção de um bem em 

detrimento de um outro bem, que poderia produzir melhor qualitativa e quantitativamente. 

O modelo ricardiano é um modelo bastante simples e envolve apenas um fator de 

produção, que é o trabalho, e os países diferem apenas na produtividade do trabalho nas 

diferentes atividades, isto é, os países exportarão os bens produzidos com o trabalho interno 

de modo relativamente eficiente e importarão bens produzidos pelo trabalho interno de modo 

relativamente ineficiente. 

 

Com o livre comércio se pode, por exemplo, importar trigo ao invés de 
produzi-lo em uma porção de terra menos fértil. Assim, os custos de 
produção do trigo se reduzem e, conseqüentemente, também os salários 
monetários per capita. Havendo esta queda dos salários, a taxa de lucro na 
atividade produtora (agrícola) de trigo aumenta, assim como em todas as 
outras atividades econômicas. Isto é, aumenta a participação dos lucros no 
valor do produto livre de renda. Assim sendo, a importação possibilita aos 
capitalistas obterem maiores lucros, o que é fundamental para se dar 
continuidade ao processo de acumulação de capital10.  

 

O caso brasileiro é típico e bem caracterizado no parágrafo acima, quando 

observamos a substituição da área planta do trigo por soja ou outras culturas mais produtivas 

e rentáveis, dados as características do solo e clima pouco propícios ao plantio do trigo, daí 

historicamente termos uma a grande dependência externa.  

Existem três motivos para não haver especialização completa, quais sejam: 

• Existência de mais de um fator de produção; 

                                                 
10 Uma Análise da Economia  de Ricardo – Liderau dos Santos Marques Júnior – Segunda parte - 
Dissertação Sistemas Ricardianos. 
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• Proteção Alfandegária e as Barreiras; 

• Custos de transportes.  

 

5.3. Modelo de Fatores Específicos e Distribuição de Renda 
 

Difere do modelo ricardiano, pois permite a existência de fatores de produção 

além da mão-de-obra. 

Mão-de-Obra - Fator Móvel – L- Pode se mover entre os setores; 

Outros Fatores - Fatores Específicos - K – Capital; T – Terra. 

O comércio internacional tem efeitos substanciais sobre a distribuição de renda de 

cada nação nele envolvida, de modo que, na prática, os benefícios desse comércio são 

naturalmente distribuídos de forma desigual.A produção de bens de uma economia depende 

de quanto Capital – K e Mão-de-Obra – L, são utilizados naquele setor. A função de produção 

para alimentos (trigo) pode ser resumida dessa forma: QA = QA(T,LA ) 

No modelo de fatores específicos, um preço relativo maior das manufaturas levará 

a um aumento da produção das manufaturas em relação à produção de alimentos. 

 

O Padrão do Comércio 

Em um país que não pode efetuar trocas, a produção de um bem deve ser igual ao 

seu consumo. Se CM é o consumo de manufaturas e CA, o consumo de alimentos, então em 

uma economia fechada:  

  

                                               CM=QM e CA=QA                                                                   (1) 

 

O comércio internacional torna possível que a combinação de manufaturas e 

alimentos consumidos seja diferente da combinação produzida. Embora as quantidades de 

cada bem que um país consome e produz possam ser diferentes, o país não pode gastar mais 

do que recebe: O valor do consumo deve ser igual ao valor da produção, isto é: 

 

PM x CM + PA x CA = PM x QM + PA x QA 

                                                                  (2) 

CA – QA = (PM / PA) x (QM – CM) 
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CA – QA = São as importações de alimentos da economia, a quantidade pela qual o consumo 

de alimentos excede sua produção. 

Uma outra maneira de avaliar os ganhos totais do comércio internacional é saber 

se aqueles que ganham com o comércio poderiam compensar os que perdem e ainda assim 

continuar em uma melhor situação econômica, ora o consumo de um país com a falta de 

comércio teria de estar sobre um ponto da fronteira de possibilidade de produção – fpp, em 

segundo lugar se teria a possibilidade de, havendo comércio, os países envolvidos consumam 

mais de ambos os bens do que consumiriam na falta de comércio, estando limitado à restrição 

orçamentária. Concluindo, se o país que participa do comércio internacional, consome como 

um todo, mais do que consumiria se sua economia fosse fechada, logo todos estariam 

melhores, portanto é possível assegurar que o resultado do comércio leva potencialmente a 

ganhos. 

Na política comercial real, a distribuição de renda é de fundamental importância, 

dado que aqueles que perdem com o comércio são normalmente os mais bem informados, 

coesos, organizados e ricos dos que os ganham, daí toda a formação de blocos econômicos e 

acordos comerciais entre nações e as imposições de barreiras alfandegárias, sanitárias e 

técnicas impostas pelas nações mais ricas do planeta, tais como os Estados Unidos, França, 

Alemanha, Canadá, Japão e outros, afora os subsídios dados aos seus produtores agrícolas, 

dando- lhes renda e prejudicando o comércio internacional. 

 

5.4. Modelo de Herckscher – Ohlin11  
 

Conhecida como teoria das proporções dos fatores”, esse modelo mostra que as 

vantagens comparativas são influenciadas pela interação entre os recursos da nação: 

Abundância x Intensidade relativa. 

• Abundância  Dos Fatores de Produção; 

• Intensidade  Nível da tecnologia da produção, influenciando quais fatores de 

produção são usados para a produção de diferentes bens. 

Em termos gerais, uma economia tende a ser relativamente eficaz na produção de 

bens que são intensivos no fator com o qual o país é relativamente bem dotado. 

Dois países comercializam porque suas economias possuem: 

• Similaridades em várias dimensões; 

                                                 
11 Eli Heckscher e Bertil Ohlin economistas Suecos que deram o nome da teoria formulada por ambos. 
(Ohlin recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1977). 
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• Possuem os mesmos gostos; 

• Têm demandas relativas idênticas pelos mesmos bens (trigo e soja) quando se 

defrontam com os mesmos preços relativos desses dois bens; 

• Possuem a mesma tecnologia disponível para a produção; 

• Dado uma quantidade de Terra – T e Mão-de-Obra – L, os dois países geram a mesma 

produção dos dois bens. 

 
Um país, aqui chamado de Economia Doméstica, tem uma proporção maior de um 

fator de produção, digamos T em relação há um país denominado de Economia Estrangeira, 

que por sua vez é abundante em outro fator de produção, nesse caso a L. A abundância é 

definida em termos de uma proporção, de modo que nenhum país é abundante em tudo. Os 

países tendem a exportar e a participar do comércio internacional com os bens cuja produção 

é intensiva em fatores com os quais eles são favorecidos em abundância, entretanto, mesmo 

que haja abundância dos fatores de produção, ela é definida em termos relativos, de modo que 

nenhum país pode ser absolutamente abundante em todos os fatores de produção. 

O comércio internacional possui um forte efeito na distribuição de renda; os 

proprietários dos fatores abundantes de um país ganham com o comércio em detrimento dos 

proprietários dos fatores escassos, entretanto as economias mais pobres, que não tenham 

abundância de capital, terra ou mão-de-obra, o que deve ser levado em consideração é a 

relação do uso destes fatores na produção de um bem, de forma relativa, com relação à 

produção deste mesmo bem em outra economia (mais rica). Haverá sempre algum bem ou 

produto que possa se fabricado pelas economias mais pobres, que terá vantagens 

comparativas, sendo, portanto, competitivo e acarretando melhora no bem estar, advindo da 

existência do comércio. 

Pelo modelo de Herckscher-Ohlin, com a expansão da fronteira agrícola, o Brasil 

produziria uma maior proporção de alimentos utilizando mais terra em relação à mão-de-obra, 

ou seja, a produção de alimentos utiliza fator terra-intensivo, com o aumento da produção de 

alimentos, a oferta relativa aumentaria, implicando em redução dos preços dos alimentos em 

relação aos demais produtos, havendo uma deterioração dos termos de troca, implicando uma 

redução no preço relativo do fator terra, reduzindo como conseqüência à remuneração dos 

detentores de terra. 

Analisando o “boom” da produção agrícola do Brasil no período que vai de 2000 

a 2004, as super safras, os volumes exportados, os empregos gerados no campo e a geração de 

divisas advindas do Comércio Internacional, pode-se falsamente -de acordo com o parágrafo 
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anterior, acreditar que o modelo de Herckscher-Ohlin não é verdadeiro, tendo em vista o 

ganho que foi proporcionado pelo setor agrícola brasileiro nesse recente período; entretanto a 

oferta mundial nesse período foi menor em função de fatores climáticos no Estados Unidos, 

Austrália, Índia, e outros grande produtores de alimentos mundiais, o elevado crescimento da 

economia mundial com a participação da China no comércio internacional, ocasionaram 

aumento nos preços das commodities agrícolas. O panorama mundial começa a mudar para 

2005, devendo a renda do setor agrícola brasileiro reduzir em função das super safras 

mundiais de grãos, que serão colhidas e participarão do Comércio Internacional, aliado ao 

aparente freio expansionista da economia mundial, farão aumentar a oferta e reduzir os preços 

relativos praticados anteriormente, aferindo assim o modelo. 

O agronegócio no ano de 2004 exportou US$ 39.016 bilhões12, segundo dados 

divulgados pelo Ministério da Agricultura no dia 06/01/05. Esse resultado representou uma 

alta de 27,34 % nas vendas externas, sendo o setor responsável por 40,4% das exportações 

totais do Brasil em 2004. 

O saldo da balança do agronegócio registrou um superávit de US$ 34,134 bilhões, 

representando um crescimento de 32,1% em relação ao resultado de 2003, quando o saldo 

ficou em US$ 25,849 bilhões. (em 2004 as importações foram de apenas US$ 4.880 bilhões). 

• Destaca-se que em 2004 o setor trigo reduziu em 27,7% suas compras internacionais, 

contribuindo favoravelmente para o superávit agrícola nacional13. 

• O trigo se apresenta em 2002 e 2003, como o sexto bem entre todos os produtos 

importados pelo Brasil, com 1,9% (US$ 878.147 milhões) e 2,1% (US$ 1.009.699 

bilhões) respectivamente, do valor total FOB importado pelo país. 14 

Ressalta-se que o resultado comercial do agronegócio em 2004 foi melhor até 

mesmo que o resultado global da balança comercial brasileira (incluindo todos os setores da 

economia), que atingiu um superávit de US$ 33.696 bilhões15. 

5.5. Modelo Geral do Comércio 

O modelo geral do comércio incorpora elementos dos três modelos vistos 

anteriormente e é construído com base em quatro relações: 

                                                 
12 Fonte: Ministério da Agricultora – Publicação Jornal Gazeta Mercantil de 03/05/05. 
Nota: Fala-se de crescimento voltado para a produção de bens destinados as exportações e que já 
estavam sendo exportados inicialmente, em detrimento da produção de bens que concorram com as 
importações. 
13 Idem  
14 Idem 
15 Idem 
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• Relação entre a fronteira de possibilidades de produção e a curva de oferta relativa; 

• Relação entre os preços relativos e a demanda; 

• Determinação do equilíbrio mundial pela oferta relativa mundial e pela demanda 

relativa mundial e, 

• Pelo efeito dos termos de troca sobre o bem-estar de uma nação, isto é, o preço das 

exportações de um país dividido pelo preço de suas importações. 

Por esse modelo, mais amplo, a curva relativa mundial é deduzida a partir das 

possibilidades de produção e a curva de demanda relativa mundial a partir das preferências. O 

preço das exportações em relação ao das importações, os termos de troca de um país, é 

determinado pela interseção das curvas de oferta e demandas relativas mundiais. 

Permanecendo tudo o mais constante, um aumento dos termos de troca de um país aumenta o 

bem-estar. Inversamente, um declínio nos termos de troca de um país deixa-o em pior 

situação. 

Se os termos de troca de um país melhoram, essa melhora reforça o crescimento 

inicial local, mas prejudica o resto do mundo. Se os termos de troca do país em crescimento 

pioram, esse declínio compensa alguns dos efeitos favoráveis do crescimento na economia 

doméstica, mas beneficia o resto do mundo. 

A direção dos efeitos sobre os termos de troca depende da natureza do 

crescimento, se tivermos o crescimento voltado para as exportações, a tendência é piorar os 

termos de troca, por sua vez, o crescimento que é voltado para as importações, melhora os 

termos de troca de um país. Também é possível que o crescimento estrangeiro voltado para 

importações prejudique um país.  

Verificando a produção naciona l de trigo pode-se aferir que o Brasil está 

aplicando esse modelo, pois a produção local tem crescido bastante nos últimos anos, 

conforme estatísticas que serão apresentadas, reduzindo assim as importações do produto, 

chegando, inclusive a haver exportações em 2004.  

Destaca-se que as exportações brasileiras de trigo ainda são pífias, e assim serão, 

pois não temos qualidade no grão, não temos logística de armazenamento, de segregação entre 

os diversos tipos de trigo colhidos no campo e não dispomos de infraestrutura de 

“cabotagem”16 para transporte do grão entre portos nacionais, sendo mais fácil e barato usar 

                                                 
16 Cabotagem: Navegação interna, permitida somente para Armadores nacionais, dentro dos limites 
territoriais brasileiros. Devido ao cartel criado pelo Governo Federal, o custo do frete é bem superior a  
navegação de Longo curso.  
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navios de “longo curso”17 para importação/exportação. Desta forma e em função do 

protecionismo governamental aos Armadores nacionais, por incrível que pareça, sai mais 

barato o custo de transporte da tonelada de trigo de origem do vizinho país Argentina, do que 

do Rio Grande do Sul ou mesmo do Porto de Paranaguá, no Paraná, maior porto de 

exportação de grãos do Brasil, principalmente soja.  

Esse estudo aborda temas como as tarifas sobre as importações, os subsídios às 

exportações, barreiras aduaneiras, sanitárias e técnicas e como esses movimentos 

protecionistas afetam a oferta relativa e demanda relativa de bens e por conseguinte o 

comércio internacional, além dos efeitos sobre a distribuição de renda dentro dos países, que 

em geral afetam as políticas econômicas em função da alteração dos termos de troca. 

5.6. Abordagem Sobre as Taxas de Câmbio 

Cada país possui uma moeda na qual os preços dos bens e serviços são cotados, 

entretanto, precisamos das taxas de câmbio para que exista o comércio internacional, dado 

que por meio delas comparamos os preços dos bens e serviços produzidos em diferentes 

países. Se conhecermos a taxa de câmbio entre as moedas de dois países, poderemos 

computar o preço das exportações de um país em termos de moeda do outro país. 

As exportações ou importações de um país podem se transformar mais baratas ou 

mais caras dependendo da depreciação ou apreciação da moeda do país em relação às moedas 

estrangeiras, elas possuem movimentos inversos, pois quando as exportações ficam mais 

baratas, com a depreciação cambial, as importações ficam mais caras e vice-versa. 

No Brasil houve o regime de câmbio fixo quando da entrada do Plano Real em 

1994 até o mês de janeiro de 1999, quando houve uma grande desvalorização cambial e 

mudança para o regime de câmbio flutuante. 

O Brasil com o regime de câmbio flutuante já proporcionou duas grandes 

depreciações da moeda, em 2001 e em 2002, e uma apreciação, com certa estabilidade 

prolongada, que iniciou em janeiro de 2003 e perdura até os dias atuais (dez/04). 

Por outro lado o agronegócio como um todo ganhou, pois o PIB do setor agrícola 

cresceu e contribui favoravelmente para o superávit do saldo da balança comercial brasileira 

em 2003 e 2004, contribuindo também para que os produtores nacionais de trigo voltassem a 

                                                 
17 Longo Curso: Navegação cuja origem ou destino seja um porto no exterior.A abordagem das taxas 
de cambio para o comércio internacional do trigo se faz importante, pois as suas depreciações, em 
termos de moeda local, isto é, real frente ao dólar, favoreceram ao aumento dos preços internamente, 
trazendo como conseqüência uma redução do consumo do trigo e seus derivados da ordem de 25%, no 
período que vai de 2001 até os dias atuais. 
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investir na cultura, aumentando a área cultivada, claro que com mais tecnologia, atingindo 

cerca de 50% das necessidades do consumo nacional.   

 

TABELA 8 – COTAÇÃO DA MOEDA NORTE-AMERICANA – 1996 a 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,975 1,043 1,120 1,502 1,804 1,995 2,378 3,438
Fevereiro 0,981 1,049 1,127 1,914 1,775 2,002 2,420 3,591
Março 0,986 1,057 1,133 1,897 1,742 2,089 2,347 3,447
Abril 0,990 1,061 1,141 1,694 1,768 2,192 2,320 3,119
Maio 0,995 1,068 1,148 1,684 1,828 2,297 2,480 2,956
Junho 1,001 1,075 1,155 1,765 1,808 2,376 2,714 2,883
Julho 1,007 1,081 1,161 1,800 1,798 2,466 2,935 2,880
Agosto 1,013 1,088 1,172 1,881 1,809 2,511 3,110 3,002
Setembro 1,019 1,094 1,181 1,898 1,839 2,672 3,342 2,923
Outubro 1,025 1,100 1,188 1,970 1,880 2,740 3,806 2,861
Novembro 1,030 1,107 1,194 1,930 1,948 2,543 3,576 2,914
Dezembro 1,037 1,114 1,206 1,843 1,963 2,363 3,626 2,925
Fonte: BACEN – Cotação do último dia útil de cada mês.
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6. CURVAS DE DEMANDA E DE OFERTA DE TRIGO 
 

Antes de analisar a estimação da função demanda de trigo para o Brasil, 

apresenta-se a seguir uma pequena contextualização sobre as funções demanda e oferta de 

trigo. Considerando o mercado do trigo, seja Q a quantidade de quilos consumida nesse 

mercado a um preço P. Ilustramos o comportamento dos consumidores de um dado mercado 

pela sua curva da demanda. A curva da demanda é uma função que associa a cada nível de 

preço uma quantidade demandada pelos consumidores. Ela responde a perguntas do tipo: 

“Quantos quilos de trigo serão comprados ao preço P ?”. Para fins de manipulação algébrica, 

dado que existem outras variáveis que determinam a demanda, como será visto, é possível 

utilizarmos a curva da demanda inversa. 

A curva da demanda inversa do mercado de trigo associa a cada quantidade 

demandada um nível de preços. Ela responde a perguntas do tipo: “Qual deverá ser o preço do 

trigo para que sejam comprados Q quilos de trigo?”.Para a maioria dos bens que são 

consumidos (bens normais), à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada cai. Em 

outras palavras, para que sejam comprados mais quilos de trigo é necessário que o preço caia. 

Pode-se então representar a curva da demanda inversa por uma função decrescente 

Pd(Qd), como na figura 1 a seguir: 

 

FIGURA 1 – CURVA DE DEMANDA INVERSA 

 

 
 

Para que o trigo seja consumido, é necessário que ele seja plantado, colhido e 

importado, como é o caso brasileiro, uma vez que não há produção suficiente para atender a 

demanda. O comportamento dos produtores e importadores de trigo e de uma maneira geral, 
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dos produtores de bens, costuma ser representado por uma curva de oferta. Ela especifica a 

quantidade que os produtores desejam ofertar para cada nível de preços pago pelos 

consumidores. Como no caso da demanda, também se pode utilizar a curva de oferta inversa  

Ps(Qs).Supondo que a curva de oferta inversa seja crescente: para que os produtores de trigo 

estejam dispostos a produzir/ofertar mais, é necessário cobrar um preço mais alto. 

A representação conjunta das curvas de oferta (S) e de demanda (D) inversas do 

mercado de trigo está na figura a seguir. 

 

FIGURA 2 – CURVAS DE DEMANDA E DE OFERTA INVERSAS 

 

 

 
OBS: O ponto (Q*, P*) é o equilíbrio competitivo.  
 

Observa-se que um consumidor na parte mais alta da curva de demanda inversa 

estaria disposto a muito mais que P* por um quilo de trigo. Esse consumidor certamente está 

lucrando mais nesse mercado que os consumidores localizados ligeiramente acima do P*. A 

diferença entre o que um consumidor estaria disposto a pagar e o preço efetivamente pago 

pelo quilo de trigo é uma medida desse “lucro” ou excedente. Essa diferença é dada pela 

distância vertical entre o ponto da curva de demanda inversa em que esse mesmo consumidor 

se localiza e a reta horizontal P = P* A soma desse excedente para todos os consumidores em 

questão é a área abaixo da curva de demanda inversa e acima de reta P = P*. Essa área 

entende-se que seja uma medida razoável do bem-estar dos consumidores no que diz respeito 

ao mercado de trigo, e a essa medida dá-se o nome de excedente do consumidor.  
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De maneira análoga, define-se o excedente do produtor como a área acima da 

curva de oferta inversa e abaixo da reta P = P*, de acordo com a figura abaixo. 

 

FIGURA 3 – EXCEDENTES DO PRODUTOR E DO CONSUMIDOR. 

 

 
OBS: As linhas ascendentes indicam o excedente do consumidor; as linhas descendentes 
indicam o excedente do produtor. 
 

Pode-se então definir o excedente total desse mercado como a soma dos 

excedentes do consumidor e do produtor. Essa soma é dada pela área acima da curva de oferta 

inversa e abaixo da curva de demanda inversa. O excedente total é uma medida bastante 

razoável do bem-estar da sociedade no que tange o mercado do trigo.  
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7. O MODELO ECONOMÉTRICO 
 

Este capítulo consiste na apresentação da metodologia utilizada no presente 

estudo. Na seção seguinte é feita uma análise estatística das variáveis utilizadas no modelo. 

Depois faz-se a apresentação do modelo econométrico, bem como os resultados empíricos 

obtidos em sua estimação. 

7.1. Análise dos Dados 
 

As variáveis utilizadas para as estimações das funções demanda e demanda 

inversa de trigo para o Brasil são: DTRI: demanda por trigo no Brasil, representada pelo 

consumo de trigo per capita em Kg; PTRI: preço médio da aquisição de trigo em reais por 

tonelada; RPC: renda per capita do Brasil; IMP: Importação do trigo em toneladas; TC: taxa 

de Câmbio; IPCA: índice de preço ao consumidor no atacado com base em agosto de 1994. 

As variáveis têm periodicidade trimestral e compreendem o período de 1996.1 a 

2003.4, constando assim em 32 observações. Os dados foram obtidos das seguintes fontes: 

IPEA, BACEN, CONAB, EMBRAPA, ABITRIGO e USDA. Todas as variáveis estão 

deflacionadas pelo IPCA com base em agosto de 1994.As estatísticas descritivas das variáveis 

acima são apresentadas na tabela abaixo: 

 

TABELA 9 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os gráficos (apêndice) 1 e 4 observa-se que a demanda de trigo e a 

importação de trigo apresentam uma sazonalidade nos últimos trimestres de cada ano. A renda 

Estatísticas DTRI PNACD RPCD IMP TC IPCA
Média 55.10669 148.1359 3385.16 1620614 1.929031 1.766815
Mediana 54.30091 136.7303 3407.491 1716196 1.7945 1.704992
Valor 
Máximo

67.07703 267.6266 3542.581 2051479 3.895 2.3811

Valor Mínimo 45.09051 89.60715 3066.088 1063724 0.988 1.363716
Desvio 
Padrão

5.486147 44.95677 112.4801 268949.2 0.838393 0.291483

Simetria 0.272113 1.12176 -1.1809 -0.34005 0.636536 0.729548
Curtose 2.186257 3.966715 4.032247 2.124906 2.394277 2.500845
Jarque-Bera 1.277812 7.957226 8.858135 1.637769 2.650151 3.170822
Probabilidade 0.52787 0.018712 0.011926 0.440923 0.265783 0.204864
Soma 1763.414 4740.349 108325.1 51859647 61.729 56.53808
Soma do 
Desvio ao 
quadrado

933.0321 62654.45 392204.8 2.24E+12 21.78997 2.633831

Fonte: Adaptação do autor
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per capita e o preço do trigo tiveram crescimentos muito pequenos, mas uma leve tendência 

crescente durante o período analisado, enquanto que a demanda de trigo e a importação de 

trigo apresentaram trajetórias oscilantes mas sem a presença de tendências crescentes. 

Analisando a tabela 10 de estatísticas descritivas verifica-se que a demanda do trigo e o preço 

do trigo são as únicas variáveis que apresentam de acordo com o teste Jarque-Bera, 

distribuições não normais. O teste Jarque-Bera mede a diferença da simetria e da curtose das 

séries de uma distribuição normal, então pelo valor da probabilidade do teste para o preço do 

trigo e a renda per capita respectivamente iguais a 0.018712 e 0.011926, rejeita-se a hipótese 

nula de distribuição normal para o preço do trigo e para a renda per capita com um nível de 

confiança de 2,0%.  

Para a estimação da função demanda em painel para os países Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, EUA, México, Uruguai e Venezuela, utilizam-se as seguintes variáveis: 

DTRIP: demanda por trigo, representada pelo consumo de trigo per capita em Kg para cada 

país; PINT: preço internacional do trigo em dólar por tonelada determinado pela bolsa de 

valores de Chicago; RPCP: renda per capita para cada país em dólar; IP: índice de preços para 

cada país. 

As variáveis têm periodicidade anual compreendendo o período de 1997 a 2004, 

constando assim em oito observações e oito unidades de cross sections, tem-se então um 

painel com 64 observações. Os dados têm como fonte o Ministério da Agricultura dos EUA 

(USDA). 

O trigo é uma commodity no qual o seu preço em cada país segue o preço em 

dólar determinado na bolsa de valores de Chicago (EUA). Então na análise do painel, o preço 

do trigo em dólar é igual para todos os países. 

As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no painel são dadas pela tabela 

abaixo. 
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TABELA 10 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS DO PAINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Análise do Modelo e Resultados Empíricos 

Com o objetivo de analisar o comportamento da demanda de trigo no Brasil, 

estimam-se duas equações: uma para a demanda de trigo (DTRI) representando uma função 

demanda, e outra para o preço do trigo (PTRI) representando uma função demanda inversa. 

Dado que existe uma simultaneidade entre o preço e a demanda de trigo, utiliza-se um modelo 

de equações simultâneas. 

O modelo de equações simultâneas a ser estimado pelo método de mínimos 

quadrados de dois estágios com o uso de variáveis instrumentais é: 

ttttttttt DDDIPCATCRPCPTRIDTRI εββββββββ ++++++++= 38271654321             (3) 

ttttttttt DDDIPCATCRPCDTRIPTRI εββββββββ ++++++++= 38271654321             (4) 

Sendo que: 

DTRI: demanda por trigo no Brasil, representada pelo consumo de trigo per capita 

em Kg; 

PTRI: preço médio da aquisição de trigo em reais por tonelada; 

RPC: renda per capita do Brasil; 

TC: taxa de Câmbio;  

IPCA: índice de preço ao consumidor no atacado com base em agosto de 1994; 

D1: dummy para captar a sazonalidade trimestral presente na demanda de trigo e na 

importação de trigo; 

D2: dummy para captar o ajuste da variação cambial em 1999.1; 

Estatísticas DTRIP PINT RPCP IP
Média 1.159.612 1.368.750 10845.13 8.799.844
Soma 7.421.519 8.760.000 694088.6 5.631.900
Mediana 1.171.232 1.335.000 5.592.791 5.595.000
Máximo 2.893.197 1.650.000 41400.34 3.300.000
Mínimo 3.802.538 1.160.000 2.711.959 -1.000.000
Soma do Desvio ao Quadrado1117515. 1215256. 1.50E+10 10465.14
Desvio Padrão 6.385.834 1.605.101 10871.27 9.351.304
Simetria 1.065.505 0.439487 1.448.087 1.556.380
Curtose 3.526.812 1.934.278 3.618.599 4.076.725
Jarque-Bera 1.284.996 5.088.953 2.338.798 2.892.963
Probabilidade 0.001621 0.078514 0.000008 0.000001
Observações 64 64 64 64
Cross sections 8 8 8 8
Fonte: Adaptação do autor
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D3: dummy para captar o ajuste da variação cambial em 2002.3; 

IMP : Importação do trigo em toneladas, usada no sistema de equações como 

variável instrumental; 

tε : erro aleatório. 

As variáveis instrumentais utilizadas são: RPC, TC, IMP, D1, D2 e D3. 

Após uma estimação preliminar do modelo acima foram feitos testes nos resíduos 

para detectar a presença de autocorrelação e heterocedasticidade. Para verificar a presença de 

autocorrelação nos resíduos utilizou-se o teste do tipo LM (razão de verossimilhança) 

Breusch-Godfrey. E para a detecção de heterocedasticidade utilizou-se o teste de White. Os 

resultados desses testes estão apresentados nas tabelas abaixo: 

 

TABELA 11 – TESTE DE HETEROCEDASTICIDADE DE WHITE PARA A EQUAÇÃO DA 
DEMANDA DE TRIGO (DTRI) 

Estatística - F 0.799616 Probabilidade 0.665116 
2nR  13.71052 Probabilidade 0.547587 

Fonte: Adaptação do autor 
 

TABELA 12 – TESTE DE HETEROCEDASTICIDADE DE WHITE PARA A EQUAÇÃO DO 
PREÇO DO TRIGO (PTRI) 

Estatística - F 0.764505 Probabilidade 0.695973 
2nR  13.35984 Probabilidade 0.574526 

Fonte: Adaptação do autor 

TABELA 13 – TESTE DE AUTOCORRELAÇÃO DE 1ª ORDEM BREUSCH GODFREY PARA A 
EQUAÇÃO DA DEMANDA POR TRIGO (DTRI) 

2nR  5.026575 Probabilidade 0.024961 
Fonte: Adaptação do autor 

TABELA 14 – TESTE DE AUTOCORRELAÇÃO DE 1ª ORDEM BREUSCH GODFREY PARA A 
EQUAÇÃO DO PREÇO DO TRIGO (PTRI) 

2nR  5.026575 Probabilidade 0.024961 
Fonte: Adaptação do autor 
 

Em relação ao teste de White, de acordo com as tabelas 11 e 12, verifica-se que 

não se rejeita a hipótese nula de ausência de heterocedasticidade nos resíduos para as 

equações da demanda de trigo e do preço do trigo. Para a detecção de autocorrelação nos 

resíduos, observa-se de acordo com as tabelas 13 e 14, que o teste Breusch Godfrey 

apresentou o mesmo resultado para ambas as equações analisadas indicando a rejeição da 

hipótese nula de ausência de autocorrelação de 1ª ordem nos resíduos a um nível de confiança 
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de 3,0% para as equações da demanda de trigo e do preço do trigo. Então, dada a presença de 

autocorrelação nos resíduos, os erros padrões dos coeficientes estimados não são válidos e 

conseqüentemente os testes t e F também não. Para corrigir este problema utilizou-se o 

estimador da matriz de variância e co-variância de Newey e West (1987), em que suas 

estimativas são consistentes com a presença de autocorrelação de formas desconhecidas. 

Os resultados das estimações de mínimos quadrados de dois estágios com uso de 

variáveis instrumentais das equações da demanda de trigo de preço do trigo, são apresentados 

nas tabelas seguintes: 

TABELA 15 – RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO PARA A DEMANDA DE TRIGO 

Variável Dependente : DTRI 
Método de Estimação : Mínimos Quadrados de dois estágios 
Amostra: 1996:1 2003:4 
Observações incluídas: 32  
Erros Padrões e Co-variâncias Consistentes com Heterocedasticidade e Autocorrelação 
Instrumentos: RPC TC IMP DUM1 DUM2 DUM3 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística - t Probabilidade 
C 273.4223 77.83560 3.512818 0.0018 

PTRI -0.278332 0.088941 -3.129421 0.0046 
RPC -0.059366 0.022218 -2.672012 0.0133 
TC 23.03881 6.493168 3.548162 0.0016 

IPCA -11.05578 9.089258 -1.216357 0.2357 
DUM1 -4.079266 2.242072 -1.819418 0.0813 
DUM2 -0.073810 2.126864 -0.034704 0.9726 
DUM3 -0.207550 4.571677 -0.045399 0.9642 

R2 0.338629 Média de DTRI 55.10669 
R2 Ajustado 0.145730 Desvio Padrão de DTRI 5.486147 
Erro Padrão da Regressão 5.070667 Estatística – F 3.842265 
Soma dos Resíduos ao 
Quadrado 

617.0800 Prob.( Estatística – F) 0.006134 

Estatística Durbin-Watson 1.275480   
Fonte: Adaptação do autor 
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TABELA 16 – RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO PARA O PREÇO DO TRIGO 

Variável Dependente : PTRI 
Método de Estimação : Mínimos Quadrados de dois estágios 
Amostra: 1996:1 2003:4 
Observações incluídas: 32  
Erros Padrões e Co-variâncias Consistentes com Heterocedasticidade e Autocorrelação 
Instrumentos: RPC TC IMP DUM1 DUM2 DUM3 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística - t Probabilidade 
C 982.3594 156.0270 6.296088 0.0000 

DTRI -3.592828 1.148081 -3.129421 0.0046 
RPC -0.213294 0.047460 -4.494145 0.0002 
TC 82.77449 10.88547 7.604130 0.0000 

IPCA -39.72152 31.38380 -1.265669 0.2178 
DUM1 -14.65610 10.50070 -1.395726 0.1756 
DUM2 -0.265187 7.598092 -0.034902 0.9724 
DUM3 -0.745690 16.48602 -0.045232 0.9643 

R2 0.872866 Média de PTRI 148.1359 
R2 Ajustado 0.835785 Desvio Padrão de PTRI 44.95677 
Erro Padrão da Regressão 18.21804 Estatística – F 24.54746 
Soma dos Resíduos ao 
Quadrado 

7965.525 Prob.( Estatística – F) 0.000000 

Estatística Durbin-Watson 1.275480   
Fonte: Adaptação do autor 

 

Os resultados da estimação da equação da demanda de trigo apresentados na 

tabela 15, indicam de acordo com o baixo valor do coeficiente de ajustamento 2R  igual a 

0,33, que a demanda de trigo está sendo pouco explicada pelas variáveis explicativas. 

Observando as probabilidades dos testes t dos coeficientes estimados das variáveis PTRI, 

RPC e TC, verifica-se que todas elas são significantes a um nível de 2,0%, enquanto que o 

coeficiente estimado da variável IPCA mostrou-se não significante. O resultado do teste F 

indica que as variáveis são conjuntamente significantes. Como era de se esperar, o preço do 

trigo apresentou um coeficiente negativo, indicando que quando há um aumento no preço do 

trigo a demanda de trigo diminui. Um resultado surpreso é o coeficiente negativo da renda per 

capita afirmando que um aumento nesta variável causa uma diminuição na demanda de trigo. 

A explicação para este resultado pode estar ligada a um efeito substituição entre o trigo e 

outro produto quando há um aumento de renda. 

Em relação aos resultados da equação estimada para o preço do trigo apresentados 

na tabela 16, observa-se pelo 2R  igual a 0,87 que o preço do trigo está sendo bem explicado 

pelas variáveis explicativas. As variáveis DTRI, RPC e TC apresentaram coeficientes 

significantes a 1,0% de confiança, enquanto que o coeficiente estimado da variável IPCA 
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mostrou-se não significante. O resultado do teste F indica que as variáveis são conjuntamente 

significantes. A variável TC apresentou um coeficiente positivo, isto indica que uma 

desvalorização do real frente ao dólar causa um aumento no preço do trigo. Como o preço do 

trigo é determinado em dólar pela bolsa de valores nos EUA, ele tende a seguir variações na 

taxa de câmbio. As variáveis RPC e DTRI apresentaram coeficientes negativos, indicando que 

aumentos nestas variáveis causam uma diminuição no preço do trigo. Era de se esperar que 

um aumento na renda per capita ou um aumento na demanda de trigo causasse um aumento 

no preço do trigo, mas existindo um efeito substituição este resultado esperado pode não 

ocorrer.  

Para a estimação do painel com o uso de dados anuais de 1997 a 2004 para os 

países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EUA, México, Uruguai e Venezuela; utiliza-se um 

painel com efeitos fixos da seguinte forma: 

ititititit IPRPCPPINTDTRIP εββββ ++++= 4321                                                                 (5) 

De modo que: 

i = 1, 2, 3,....., 8. e t = 1997, 1998, ....., 2004. 

PINT : Preço internacional do trigo determinado pela bolsa de valores de Chicago 

(EUA), sendo o mesmo para todos os países; 

RPCP : Renda per capita de cada país; 

IP : Índice de preço de cada país. 

O resultado da estimação do modelo acima utilizando o método de mínimos 

quadrados generalizado (GLS) é apresentado na tabela abaixo: 
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TABELA 17 – RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO PAINEL PARA A DEMANDA DO TRIGO 
Variável Dependente: DTRIP 
Método de Estimação: GLS (Cross Section Ponderados) 
Sample: 1997 2004 
Observações incluídas: 8 
Número de cross-sections usados: 8 

Total de Observações no painel balanceado: 64 
Variável Coeficient

e 
Erro 

Padrão 
Estatística - t Probabilidade 

PINT -0.043905 0.017852 -2.459464 0.0172 
RPCP -0.001464 0.000388 -3.772486 0.0004 
IP 0.004129 0.096276 0.042884 0.9660 

Estatísticas Ponderadas 
R2 0.997292 Média de DTRIP 290.9904 
R2 Ajustado 0.996781 Desvio Padrão de DTRIP 197.8972 
Erro Padrão da 
Regressão 

11.22841 Soma dos Resíduos ao 
Quadrado 

6682.096 

Estatística – F 1951.664 Estatística Durbin-Watson 1.912947 
Prob.(Estatística – F) 0.000000     
       

Estatísticas Não Ponderadas 
R2 0.971400 Média de DTRI 115.9612 
R2 Ajustado 0.966003 Desvio Padrão de DTRI 63.85834 
Erro Padrão da 
Regressão 

11.77433 Soma dos Resíduos ao 
Quadrado 

7347.652 

    Estatística Durbin-Watson 1.736759 
Fonte: Adaptação do autor 
 

De acordo com a tabela acima, o 2R  igual a 0,997 mostra que a demanda por trigo 

está sendo bem explicada pelas variáveis explicativas e que pelo teste F, os coeficientes 

estimados das variáveis são conjuntamente significantes. Assim como o caso para o Brasil, o 

preço de trigo e a renda per capita apresentam coeficientes significantes e negativos e o índice 

de preços mostrou-se não significante. O resultado do coeficiente negativo para a renda per 

capita no painel estimado reforça a hipótese da existência de um efeito substituição para o 

trigo. A estimação da demanda inversa para o caso do painel, mostrou-se um baixo 

ajustamento do modelo, devido a isto os seus resultados não são apresentados. 
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8. CONCLUSÕES 
 

Pelo presente trabalho analisou-se uma função demanda de trigo para o Brasil e 

outra para um conjunto de oito países incluindo o Brasil através da estimação em painel. 

Trata-se em estudar especificamente a demanda por trigo ao invés de analisar o equilíbrio de 

mercado juntamente com a oferta, tendo em vista a baixa produção local do grão, 

conseqüentemente sua forte dependência externa, além de ser considerado o maior importador 

do mundo. Entende-se também que se trata de demanda reprimida por outros bens substitutos, 

identifica-se a existência de regionalismos (Norte – Sul) e também dentro de uma mesma 

região, estando dissociados entre o consumo urbano e rural. É abordada também a falta de 

renda per capita suficiente para haver aumento do consumo, além de variáveis próprias dos 

produtos que sofrem com as oscilações cambiais ativas ou passivas da moeda local. 

Ao longo desse estudo foram apresentados dados históricos sobre a origem do 

trigo e a inserção no Brasil, além de trazer uma abordagem resumida sobre as empresas 

instaladas e a sua capacidade de produção, bem superior à demanda. No sistema de equações 

para o caso do Brasil, a equação da demanda de trigo mostrou-se pouco ajustada enquanto que 

a equação para o preço do trigo apresentou um bom ajustamento entre o preço do trigo e as 

variáveis explicativas.  

O resultado negativo para o coeficiente estimado da renda per capita tanto para o 

caso do Brasil quanto para o caso da estimação do painel pode estar ligada a questões de 

efeito substituição.  

O preço do trigo é influenciado diretamente pela variação cambial. Verificou-se 

que no mercado internacional o trigo é afetado por problemas não gerenciados internamente e 

que dependem da oferta mundial do grão para a formação do preço interno, sendo um produto 

(commodity) agrícola com a menor comercialização mundial devido ao elevado consumo dos 

próprios países produtores, diferentemente do milho e da soja estando, portanto disponíveis 

somente os excedentes das produções locais.      

A taxa de inflação do período medida pelo IPCA mostrou-se não significante, 

verificando que não foi a inflação que ocasionou o aumento dos preços de forma significativa, 

influenciando assim na demanda por trigo. 

Entendemos que a eficiente coordenação do setor produtivo nacional pode se 

beneficiar de monitoramento da demanda dos produtos que gera. As condições mutuantes de 

maneira rápida com que convive a sociedade brasileira recomendam avaliações constantes das 

mudanças nos mercados que compõem a procura de seus produtos. 
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A importância de avaliações periódicas da demanda por trigo no país se faz 

necessária na medida em que se observa que o processo produtivo país ainda não alcançou seu 

potencial e mantém uma grande capacidade ociosa, inibindo novos investimentos no país. 

Com o alcance de certos ajustes estruturais na condução da política econômica, 

tais como a estabilidade prolongada e sem oscilações acentuadas das taxas de câmbio, a 

redução do desemprego, o aumento da renda nacional disponível, uma maior produção local 

(nacional) do trigo e a manutenção das baixas taxas de inflação, avaliamos que a demanda por 

trigo venha a crescer de forma consistente e bastante representativa nos próximos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

ABITRIGO – Análise Setorial – Trigo e Moinhos. São Paulo: Gazeta Mercantil, 2001. 
 

AGRIBUSSINESS Brasileiro. A História. São Paulo: Evoluir, 2002. 
 

BALANÇO de Oferta e Demanda. Setor Agrícola. São Paulo: CONAB, 2004. 
 

CADERNOS DECOM 2. Defesa Comercial Acordos e Legislação. Brasília: Governo Federal, 
2002. 
 

CONCEIÇÃO, Júnia Cristina P. R. Política de Preços Mínimos e a Questão do 
Abastecimento Alimentar. Brasília, IPEA, 2003. 
 

PRINCIPAIS Produtos Importados e Exportados. Brasília: SECEX, 2003. 
 

TABELAS de Consumo de Trigo e Derivados. Rio grande do Sul: Emprapa. Consulta on line. 
www.embrapa.gov.br.  
 

ESTATÍSTICAS do Século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. 
 

FARINA, Elizabeth; Nunes Rubens. A Evolução do Sistema Agroalimentar no Brasil. 
Brasília, IPEA, 2003.  

 
G.S. Mandala. Introdução à Econometria. 3. Ed. São Paulo: LTC, 2003  
 

GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. 3. Ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 

KRUGMAN, Paul, R; Obstfeld, Mauirice. Economia Internacional – Teoria e Política. 5. 
Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2001. 
 

LOPES, Luís Martins; Vasconcelos, Marco Antonio Sandoval. Manual de Macroeconomia: 
Nível Básico e Intermediário. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
 

PINDICK, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L. Microeconomia. 5. Ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2002. 
 



 55 

PINDICK, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L. Econometria Modelos e Previsões. 4. Ed.  Rio de 
Janeiro: Campos, 2004. 
 

PRODUCTION, Consumption, Population Chile, Brazil, France, Italy and U.S.A. U.S.A.: FC 
Stone, 2004. 
 

RAE, Reino Pécala. O Papel do Trigo na Evolução da Humanidade. Florianópolis : 
Seminário ABITRIGO, 2003. 
 

RAE, Reino Pécala. Trigo: O Modelo Brasileiro. Fortaleza: Artigo, 1990. 
 

ROSSI, Ricardo Messias; Neves, Marcos Fava. Estratégias Para o Trigo no Brasil São 
Paulo: Atlas, 2004. 

DORNBUSCH, Rudiger; Stanley Fischer. Macroeconomia. 5. Ed. São Paulo: McGraw-Hill 
Ltda, 1991. 

 
SANTO, Benedito Rosa Espírito.Caminhos da Agricultura Brasileira. São Paulo : Evoluir, 
2001. 
 

SISBASTEC, Sistema de Informações sobre Barreiras Técnicas às Exportações 
Brasileiras.  Brasília: CNI / Governo Federal / Min. Indústria Desenvolvimento e Comércio 
Exterior, 2002. 
 

SISTEMA de Contas Nacionais. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. 

 
SOARES, Ilton G; Castelar, Ivan. Econometria aplicada com o uso do Eviews. Fortaleza: 
UFC/CAEN, 2003. 
 

REVISTA Suma Econômica. Consultoria e Publicações. Rio de Janeiro: 1993, 1994, 
1995,1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.  
 

WORLD Wheat Supply & Demand U.S. USA: USDA. Wheat Associates, Inc, 2004. 
 

FRUTOS, Julio M. Fernandez. Mercosur Sinopsis Estadistica. Uruguay: INE, 1999.  
 
 

 

 



 56 

APÊNDICE 

Estimação de Modelos de Equações Simultâneas 

 

Considere a primeira equação de um modelo de equações simultâneas dada por: 

 

                                           1111 εγα ++= XYy                                                                 (A1) 

 

onde 1y  é um vetor n x 1 da variável endógena, 1Y  é n x (g - 1) das outras variáveis 

endógenas incluídas na primeira equação, 1X  é uma matriz n x k das variáveis estritamente 

exógenas ou pré-determinadas incluídas na primeira equação, α  é um vetor (g-1) x 1 de 

coeficientes das variáveis endógenas incluídas na primeira equação e g é um vetor k x 1 de 

coeficientes das variáveis exógenas incluídas nesta equação. Podemos reescrever (A1) 

agrupando os coeficientes num único vetor da seguinte forma: 

 

                 111 εβ += Zy                                                                          (A2) 

 

De modo que ):( 111 XYZ =  é uma matriz n x (k + g-1) de regressores e β  é um vetor (k + g-

1) x 1 de parâmetros. 

 

Observe que no sistema temos as variáveis endógenas [ ]211 :: YYyY =  e as variáveis 

exógenas [ ]21 : XXX t =  onde Y2 é n x (G - g) são as variáveis endógenas excluídas da 

primeira equação e X2 é n x (K - k) são as variáveis exógenas excluídas da primeira equação.  

 

Como Y1 são exógenas temos que ( ) 011 ≠εYE  o que implica que o método de mínimos 

quadrados ordinários é inconsistente para os parâmetros de (A1). Mas como X são exógenas e 

portanto não correlacionados com 1ε  podemos usar X como instrumentos para Z1. 

 

Observe que em Z1 temos k + g - 1 variáveis e em X temos K variáveis então devemos ter 

 

 1−+≥ gkK                                                                              (A3)  
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mas esta condição será satisfeita se a primeira equação for identificada uma vez que (A3) é 

exatamente a condição de ordem. Se a equação for identificada podemos definir o estimador 

de variáveis instrumentais como o obtido pelo seguinte procedimento em dois passos 

conhecido como método de estimação de mínimos quadrados de dois estágios: 

 

(i) Aplicar a regressão de Z1 em X e obter o valor ajustado que será dado por 

 

 

( ) 11
1

1
ˆ ZPZXXXXZ X=′′= −                                                         (A4) 

 

 

(ii) Aplicar a regressão de 1y  em 1Ẑ obtendo o estimador de β  que será dado por 

 

  ( ) 11
1

11
ˆ yPZZPZ XXIV ′′= −β                                                  (A5) 

 

Observe que a variância do estimador é dada por: 

 

( ) 1
11

2)ˆ( −′= ZPZSVar XIVIVβ                                                               (A6) 

 

 

Tal que 

 

  
( ) ( )

n
ZyZy

S IVIV
IV

ββ ˆˆ
11112 −

′
−

=                                                         (A7) 
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TABELA 18 – DADOS UTILIZADOS NA ESTIMAÇÃO DO PAINEL 
 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
         

Argentina         
Inflação (%) 2 2 1 -1 31 10 9 7 
Renda Per Capita US$ 8.081 7.993 7.571 7.496 7.018 4.102 3.700 3.720 
Consumo Per Capita  - Kilos 133,42 134,30 135,00 135,68 131,53 137,46 138,16 131,06 
Brasil         
Inflação (%) 5 2 9 6 8 13 9.3 8 
Renda Per Capita US$ 4.703 4.588 3.893 3.668 3.108 2.858 2.712 3.090 
Consumo Per Capita 51,83 53,69 56,68 55,91 58,02 56,68 55,49 57,07 
Canadá         
Inflação (%) 3 3 4 1 1 3 3 2 
Renda Per Capita US$ 20.311 19.950 20.569 21.719 21.931 22.385 23.926 28.421 
Consumo Per Capita 243,08 267,53 264,91 228,89 243,42 260,86 241,45 289,32 
Chile         
Inflação (%) 4 4 5 4 4 6 7 5 
Renda Per Capita US$ 4.885 4.854 4.720 4.808 4.595 4.346 4.387 4.910 
Consumo Per Capita 138,95 131,40 141,44 141,67 140,73 141,13 139,47 137,88 
México         
Inflação (%) 9 11 12 6 7 8 6 6 
Renda Per Capita US$ 6.733 6.267 5.706 5.110 5.560 5.960 6.290 6.770 
Consumo Per Capita 54,75 56,50 55,53 56,96 58,54 58,52 57,68 57,81 
Estados Unidos da América         
Inflação (%) 2 2 2 2 2 2 3 2 
Renda Per Capita US$ 29.836 30.569 32.137 34.358 34.646 35.396 37.639 41.400 
Consumo Per Capita 125,12 136,03 126,48 128,21 113,68 105,59 111,78 108,72 
Uruguai         
Inflação (%) 3 4 4 5 19 18 7 6 
Renda Per Capita US$ 6.597 6.650 6.329 6.122 5.626 4.375 3.818 3.950 
Consumo Per Capita 80,53 120,57 110,33 90,30 99,06 135,97 120,70 146,94 
Venezuela         
Inflação (%) 30 32 29 28 33 25 31 29 
Renda Per Capita US$ 3.470 3.481 3.697 4.290 4.730 4.069 3.472 4.020 
Consumo Per Capita 50,65 55,19 57,55 56,81 56,17 38,03 59,52 57,18 
         
Preço Intenacional do Trigo 
US$/ton 165 128 122 116 126 139 155 144 
Fonte: USDA  
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TABELA 19 – DADOS PARA A ESTIMAÇÃO DA DEMANDA DE TRIGO DO BRASIL 
Período DTRI PTRI RPC IMP IPCA TC 
1996:1  59.80456  156.2344  3066.088  1719766.  1.363716  0.988000 
1996:2  50.89605  169.6444  3116.159  1372349.  1.405706  1.004000 
1996:3  51.95189  161.0403  3179.547  1422572.  1.443240  1.022000 
1996:4  50.56460  130.5104  3273.773  1136866.  1.456519  1.039000 
1997:1  51.04868  113.5072  3285.245  1285860.  1.487358  1.059000 
1997:2  49.05400  124.6290  3297.676  1212626.  1.514881  1.077000 
1997:3  54.27850  119.5812  3335.157  1433282.  1.525843  1.096000 
1997:4  48.91913  107.0826  3404.877  1063724.  1.533786  1.116000 
1998:1  45.09051  97.98091  3410.105  1440695.  1.556485  1.137000 
1998:2  51.51372  94.05701  3440.395  1712625.  1.571459  1.157000 
1998:3  54.32331  89.60715  3476.331  1836938.  1.565898  1.186000 
1998:4  48.36078  96.90075  3445.615  1597558.  1.561706  1.209000 
1999:1  57.35912  131.4804  3393.538  1625089.  1.592334  1.722000 
1999:2  59.48670  126.1779  3357.511  1723131.  1.622801  1.769000 
1999:3  67.07703  144.8092  3309.279  2051479.  1.652045  1.922000 
1999:4  53.84799  126.3291  3301.233  1503913.  1.692290  1.789000 
2000:1  58.85859  102.7029  3346.784  2042069.  1.717693  1.747000 
2000:2  52.79415  113.8615  3388.831  1793588.  1.729627  1.800000 
2000:3  55.14450  131.2613  3432.237  1902208.  1.776971  1.844000 
2000:4  52.19915  135.1240  3480.640  1784844.  1.797238  1.955000 
2001:1  65.00000  144.5528  3496.715  1998896.  1.824390  2.162000 
2001:2  59.04651  157.7302  3506.831  1752391.  1.850662  2.305000 
2001:3  61.48319  179.8909  3455.914  1867287.  1.894887  2.671000 
2001:4  50.40582  144.5400  3446.404  1395737.  1.931888  2.320000 
2002:1  61.68973  138.3365  3441.919  1848665.  1.963539  2.324000 
2002:2  58.53428  177.1890  3472.610  1720421.  1.995097  2.844000 
2002:3  58.47222  267.1699  3496.378  1727110.  2.039565  3.895000 
2002:4  48.02909  267.6266  3451.462  1276032.  2.137543  3.533000 
2003:1  61.88538  218.3117  3376.238  1854217.  2.270487  3.353000 
2003:2  61.32323  184.5079  3402.676  1839262.  2.331435  2.872000 
2003:3  55.89274  193.1634  3494.358  1607114.  2.349889  2.923000 
2003:4  49.07892  194.8082  3542.581  1311333.  2.381100  2.889000 

Fonte: Adaptação do autor 
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GRÁFICO 1 – SÉRIE TEMPORAL DA DEMANDA DE TRIGO 
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GRÁFICO 2 – SÉRIE TEMPORAL DO PREÇO DO TRIGO 
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GRÁFICO 3 – SÉRIE TEMPORAL DA RENDA PER CAPITA 
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GRÁFICO 4 – SÉRIE TEMPORAL DA IMPORTAÇÃO DE TRIGO 
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GRÁFICO 5 – SÉRIE TEMPORAL DA TAXA DE CÂMBIO 
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GRÁFICO 6 – SÉRIE TEMPORAL DO IPCA 
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