




ciclo de crescimento econômico, com
expansão de trabalho e renda, houve
maior demanda de alimentos.

A pressão que vem de fora. Outro
fator importante a impulsionar o pre-
ço dos alimentos em 2007 foi a valori-
zação do milho e da soja, que tende a
se repetir este ano. "China e índia, por
exemplo, respondem por um merca-
do de consumo de 3 bilhões de pes-
soas", comenta Ferreira, do Deagro.

A dimensão da relevância das
exportações do complexo soja dá clara
indicação da pressão por aumento de
preços. Dados da Companhia Na-
cional de Abastecimento indicam que,
comparando com 2006, as exporta-
ções do complexo soja em 2007 subi-
ram 27%, atingindo US$ 11,8 bilhões.
Curiosamente, em grãos, houve queda
de 1,83% nas vendas internacionais,
mas o faturamento cresceu 25,42%.

No que se refere ao milho, houve
uma expansão das vendas de 177%
em toneladas, ao passo que, em valo-
res, a alta foi de 307,9%, com volume
total de US$ 1,87 bilhão. "De fato, no
caso desses produtos, a pressão vem
de fora: nossa produção maior foi
absorvida pela demanda internacio-
nal, mantendo o ritmo de elevação de
preços", justifica Rocha, do IBGE.
Ele lembra que o aumento de preços
do milho tem sido potencializado por
causa da política norte-americana de

incentivar a produção de etanol em
detrimento do consumo animal e
humano, o que provoca impacto no
preço do frango e do gado mantido
em confinamento.

Os especialistas são unânimes em
afirmar que, para 2008, não há indica-
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cão alguma de continuidade de au-
mento de preços para o conjunto dos
alimentos. Há ressalva, entretanto,
para algumas culturas - e novamen-
te as do milho e da soja.

Refluxo de preço. "Até pode haver
aumento de preço, mas certamente
em grau menor do que o verificado
no ano passado", projeta André Diz,
economista-chefe da Sociedade Ru-
ral Brasileira (SRB). Segundo ele,
um dos fatores determinantes a di-
tar o comportamento de preços das
commodities agrícolas será a inten-
sidade da esperada desaceleração
econômica dos Estados Unidos. "O
mercado internacional já iniciou
processo de ajustes de preços como
reflexo da desaceleração norte-
americana. Pode haver, inclusive,
refluxo nas cotações", pontua o
especialista da SRB. Favorece o
Brasil, ainda, o ciclo de desvaloriza-
ção do dólar. Mantida a valorização
do real diante da moeda norte-ame-
ricana, eventuais aumentos de pre-
ços podem ser absorvidos pela dife-
rença cambial.

Aumento de custos. O economista-
chefe da SRB rejeita a análise de que
há influência direta dos produtores
na escalada inflacíonária dos alimen-
tos. De acordo com Diz, embora
alguns produtores tenham obtido
melhor remuneração no ano passado,
também sofreram aumento de cus-
tos, sobretudo com fertilizantes.
"Não podemos esquecer que, em
2007, o petróleo bateu a marca recor-
de de US$ 100 por barril e que os fer-
tilizantes sofreram reajuste de
41,32%, em média, em comparação a
2006", observa.
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