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No contexto atual, os analistas têm 
dado destaque a fundamentos do lado 
da demanda para explicar aumentos dos 
preços dos alimentos. Fala-se muito da 
elevação do consumo da China e da Índia 
e demais países emergentes, em razão de 
décadas de crescimento elevado da renda 
de uma grande parcela da população des-
ses países que foi “incluída” no mercado. 
Também se dá destaque à nova demanda 
por bio-combustíveis, sobretudo o etanol 
de milho que, em menos de cinco anos, já 
absorve pouco mais de 20% da produção 
americana do grão, o equivalente a toda a 
produção brasileira do milho. 

Entretanto, pouco se tem falado das 
razões do lado da oferta de alimentos. Os 
custos agrícolas estão se elevando em razão 
da alta do preço do petróleo — aumento de 
94% nos últimos 12 meses — que tem efei-
to sobre muitos itens dos custos agrícolas, 
de forma direta e indireta. Pesa, de forma 
direta, através do aumento dos preços dos 
combustíveis para o transporte dos insumos 
até as fazendas e para o abastecimento de 
toda a frota de mecanização dos cultivos. 
Pesa de forma indireta através de seus deri-
vados, pois o petróleo é usado para produzir 
o nitrogênio e, como fonte de energia, para a 
produção de outros fertilizantes, como o po-
tássio e fósforo. Nos custos dos fertilizantes, 
além do elevado custo do gás natural que 
produz nitrogênio, o fechamento de duas 
minas de fósforo nos Estados Unidos, por 
razões ambientais, e o fechamento de duas 
minas de potássio, uma no Canadá e outra 
nos EUA, devido a uma inundação, contribuí-
ram para preços muito elevados — mais do 
que dobraram no último ano. O fosfato de 
diamônio, muito usado nos EUA, teve seu 
preço triplicado de 2006 para 2007.

Dependência — No Brasil, o choque 
dos preços dos insumos restringiu-se aos 
fertilizantes e outros insumos agroquí-
micos. Dependemos de importações em 
50% no fósforo, 70% do nitrogênio e 90% 
do potássio. O fertilizante formulado mais 
usado no milho e soja aumentou duas ve-
zes e meia no último ano. O diesel não está 
pressionando custos, já que se encontra 25% 
abaixo do preço internacional e com preços 
defasados em relação ao aumento do valor 
do barril de petróleo. Tivesse o governo 
reajustado os preços do diesel, o impacto 
sobre os custos teria causado um choque de 
oferta de grandes proporções. Aqui, devido 
às distâncias, desde o transporte de insumos 
até as fazendas, o plantio e tratos culturais 
mecanizados, colheita, etc. até o embarque 
no porto de Santos, uma tonelada de soja 
gasta cerca de 300 litros de diesel. O nosso 
diesel está defasado, portanto, o impacto 
se deu sobretudo através dos preços dos 
insumos derivados do petróleo que são 
dependentes de importações.

Os custos agrícolas também sobem 
devido à alta dos preços das máquinas 
agrícolas (altos preços do aço), em razão 
da forte demanda, que acompanha o au-
mento dos plantios na China e nos países 
emergentes, na luta permanente para 
atender ao aumento da demanda interna 
de sua população.

Por um lado, tem-se aí um conjunto 
de fatores sem possibilidade de reversão 
no curto prazo, em razão do forte peso do 
petróleo e do aço nos custos, cujos preços 
não devem cair. Além disso, as adversidades 
climáticas são sempre um fator presente na 
agricultura e podem elevar ainda mais os 
patamares de preços ao longo deste e do 
próximo ano, em razão dos baixos níveis dos 

estoques mundiais, sobretudo, de trigo, arroz 
e milho, devido a secas, a elevação de custos 
de produção e políticas dos países exporta-
dores e importadores que agravaram ainda 
mais a escassez.

Em 2007, devido às secas nos EUA, 
União Européia e Austrália, foram perdi-
das 57 milhões de toneladas. Em razão 
de redução da oferta devido aos riscos 
climáticos, o produtor é cauteloso ao plan-
tar quando há memória recente de secas. 
Custos elevados no curto prazo significam 
que os preços aos produtores precisam se 
elevar para assegurar a oferta. Portanto, no 
curto prazo, os novos patamares de preços 
agrícolas deverão permanecer ou se elevar 
ainda mais e os países deverão se preparar 
para neutralizar o aumento dos preços de 
alimentos com medidas capazes de evitar 
que a “agroinflação” se generalize por suas 
economias.

A correta identificação da elevação 
dos custos agrícolas tem importância fun-
damental para as políticas necessárias à 
convivência com preços altos de alimentos 
no curto e médio prazos. Se, por um lado, 
há um impacto na renda real dos consumi-
dores, por outro, essa elevação de preços é 
fundamental para trazer de volta o equilí-
brio de mercado, pois sem o aumento dos 
preços, custos elevados podem inviabilizar 
o plantio da mesma área que se vem plan-
tando e impedir ampliar a produção, em um 
momento que precisamos de uma resposta 
de produção à altura da demanda. Esses si-
nais de preços — sinais de escassez — são 
indispensáveis à recomposição das margens 
do produtor. Qualquer medida que impeça 
a elevação necessária dos preços agrícolas 
terá conseqüências de agravar a situação no 
futuro imediato. 

Preços de alimentos 
em pratos limpos

Ignez Vidigal Lopes e 
Mauro de Rezende Lopes

Centro de Estudos Agrícolas IBRE/FGV
(vidigal@fgv.br e mrlopes@fgv.br)

mailto:vidigal@fgv.br


M A C R O E C O N O M I A

 19    M a i o  d e  2 0 0 8   C O N J U N T U R A E C O N Ô M I C A

Apesar de todo o desconforto que a 
alta de preços causa, é necessário entender 
que uma função fundamental dos preços é 
racionar a oferta. Ele indica se há escassez 
ou abundância no mercado. Se houver inter-
venções do governo artificializando preços, 
dentro de um enfoque de “comida barata”, 
os sinais de preços acabarão estimulando 
o consumo do produto beneficiado com a 
intervenção — muito comum na forma de 
venda de estoques públicos subsidiados.
Desastre — Não se pode acenar aos 
consumidores com uma oferta de produto 
barato, quando há escassez. A história nos 
mostra que no passado essas intervenções 
ex abrupto no mercado foram desastrosas, 
quando o governo vendia seus estoques na 
época de colheita. Pior que vender produto 
nessa ocasião é vendê-lo abaixo do preço 
de mercado. Estamos fomentando espe-
culação — agentes de mercado compram 
produto barato para vender mais caro 
na entressafra quando o governo tiver 
menores estoques. O histórico destas ex-
periências desastrosas está resumido no 
artigo “Da substituição de importações à 
agricultura moderna” (Conjuntura Econômi-
ca, novembro de 2007). A única coisa que 
o governo pode fazer nessa hora é deixar 
que os números falem por si, mostrando 
fatos e números.

Intervenções estão ocorrendo com o 
arroz na Ásia, epicentro de um “tsunami” de 

falta de alimentos, que produziu reverbera-
ções que atingiram até os EUA, um país com 
reduzido consumo do cereal. A Tailândia, 
Índia, Vietnã, Egito, China e Tanzânia proibi-
ram as exportações de arroz. Para piorar esse 
quadro de escassez, houve um choque de 
demanda também: nesse momento vários 
países passaram a controlar preços, zeraram 
suas tarifas de importação e iniciaram a dis-
tribuição de alimentos baratos à população 
— Filipinas, Malásia, Bangladesh, Libéria e 
Bolívia. Essa foi uma combinação explosiva 
porque o mercado exterior do arroz é pe-
queno comparado com o consumo mundial. 
Os resultados dessas intervenções foram 
novos picos de preços.

No caso do trigo, o Cazaquistão, Ucrâ-
nia, Rússia e Argentina restringiram re-
centemente as exportações. Essa situação 
causou uma escassez aguda no mercado, 
que, por sua vez, deflagrou um processo 
de defesa de alguns países: a Índia, em ano 

eleitoral, resolveu recompor estoques e fazer 
reservas; e a China, que tem uma das suas 
pedras angulares o respeito do povo pelo 
partido no poder, fez controle de preços 
de alimentos. E, no caso brasileiro, as fontes 
de importação de inflação foram os preços 
do petróleo, do gás natural e o trigo (a Ar-
gentina prometeu e não cumpriu cerca de 
quatro reiteradas promessas de venda ao 
Brasil). Essas intervenções, ao artificializarem 
os preços domésticos, vão desestimular o 
aumento da produção futura e criar falta 
real de alimentos. 

Preços mais livres dos alimentos viabi-
lizarão no médio prazo novas tecnologias 
agrícolas mais produtivas, que estão “na 
prateleira das instituições de pesquisa” em 
todo o mundo. Em recente seminário pro-
movido pelo IBRE-FGV, o pesquisador Eliseu 
Andrade Alves, uma autoridade que partici-
pou da criação da Embrapa, e a presidiu nos 
anos 1980, chamava a atenção para o fato 
de que novas tecnologias já desenvolvidas 
dependem de preços relativos mais eleva-
dos para serem adotadas pelos produtores. 
O importante é que essas tecnologias, ao 
aumentar a produtividade dos fatores de 
produção, sinalizariam um horizonte de 
preços mais baixos para os alimentos no 
médio prazo. Portanto, os preços elevados 
de hoje asseguram o equilíbrio na safra 
seguinte.

Em suma, no caso dos produtos com deli-
cado equilíbrio entre oferta e demanda, seria 
muito difícil manter os preços domésticos 
muito abaixo dos preços internacionais 
— estamos com nossos preços alinhados 
com os externos. Não há mágica a ser feita.  
O mais sensato é deixar os preços se eleva-
rem para estimular a produção.

Diante do desequilíbrio entre a oferta e 
a demanda mundiais de vários produtos no 
período 2008/2009, a elevação dos preços 
é um mal menor. O verdadeiro risco é o do 
desabastecimento. O melhor a fazer é dei-
xar os preços sinalizarem escassez. Preços 
mais elevados vão racionar e estimular a 
oferta. No curto prazo, os consumidores 
vão promover substituição de produtos. 
A “agrinflação” é inevitável nos próximos 
anos e pode ser neutralizada por medidas 
que impeçam a generalização dos preços 
na economia, como a tão recomendada 
redução dos gastos públicos. 

Qualquer medida 

que impeça a 

elevação necessária 

dos preços agrícolas 

terá conseqüências 

de agravar a 

situação no futuro
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