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O crescimento econômico festejado em praticamente todos os países incorporou amplas 
parcelas de populações no mercado consumidor, com notável efeito-renda no setor de 
alimentos. A China é o caso mais emblemático: embalada pelo crescimento do PIB médio 
anual em 10%, somente em uma década cerca de 400 milhões de chineses o equivalente à 
população de dois "Brasis" foram incorporados ao mercado de trabalho e de consumo. O 
otimismo econômico mundial, no entanto, está sendo abalado.   
 
O risco do descontrole inflacionário voltou a pairar, na esteira do aumento dos preços de 
diversas matérias-primas oriundas do petróleo e minérios como ferro, fósforo e zinco, entre 
outros, além de cereais, como arroz e trigo. Ao aumento do consumo mundial como fator de 
recrudescimento dos preços soma-se também a forte presença global dos hedge funds, os 
fundos de investimentos atuando no mercado de commodities agrícolas. O fato é que, se a 
escalada de preços de matérias-primas afeta os custos em diversos setores, nas cadeias 
produtivas mais sensíveis, como a agricultura, causam efeitos deletérios na matriz de custo de 
produção dos insumos sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas, combustíveis 
etc. A conta acaba sendo paga pelos agricultores e consumidores.   
 
Nos últimos cinco anos, o milho sofreu aumento de 100%; o trigo, 130%; e o arroz, 150%. É 
sob este preocupante quadro que se revestem de fundamental importância os resultados da 
mais recente pesquisa de preços de defensivos agrícolas no Brasil. Pois bem: contrariando 
todas as tendências de alta de insumos básicos verificadas mundialmente, o setor de 
defensivos agrícolas no Brasil aponta uma queda generalizada nos preços destes produtos.   
 
Entre os 123 principais produtos fitossanitários comercializados em 34 municípios agrícolas do 
Estado de São Paulo, em abril último, a grande maioria, 80,5%, apresentou queda nos preços, 
comparados a abril de 2007. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola, IEA, que elabora 
a pesquisa através da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (Fundepag). Os 
resultados podem ser estendidos às outras regiões agrícolas do país, já que São Paulo 
responde pelo maior índice, 20%, de todo o consumo de defensivos agrícolas do país. A 
redução dos preços foi verificada em todas as classes de produtos: inseticidas, acaricidas, 
fungicidas, reguladores de crescimento e herbicidas. Com os preços corrigidos pelo IGP-DI da 
FGV, constata-se que apenas sete produtos registraram aumentos, enquanto nada menos do 
que 116 produtos apresentaram quedas, entre 1,1% e forte redução de 36,3%.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agricultura moderna, cuja alta escala é capaz de suprir as necessidades mundiais, 
depende dos combustíveis fósseis 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os produtores rurais colocam na ponta do lápis os dados que indicarão a competitividade de 
sua lavoura: as relações de troca, isto é, quantas sacas (60 kg) de produtos agrícolas são 
necessárias para comprar os insumos. Segundo a análise do Fundepag para a aquisição de 
defensivos agrícolas, realizada em abril em valores corrigidos pelo IGP-DI, todos os preços 
decresceram. Por exemplo, para a cultura da soja, em abril de 2007 foram necessárias 7,80 
sacas para adquirir uma cesta de defensivos agrícolas, enquanto, em abril de 2008, reduziram 
para 4,81 sacas -- uma queda de 38,3% (2,99 sacas a menos). Merece destaque, porém, a 
cultura do feijão, por sua presença entre os agricultores familiares: foi a lavoura que 
apresentou relação de troca mais favorável para o produtor rural: queda de 61,9%, ou seja, 
3,78 sacas a menos.   
 
Na verdade, a redução de preços de defensivos agrícolas cumpre uma trajetória de queda 
iniciada já há alguns anos. É o que comprova a relação de troca de defensivos por culturas no 
período de 2001 a 2008. Tome-se como exemplo os quadros de duas importantes culturas na 
cesta de alimentos da população, do milho e do feijão. Em outubro de 2001, para adquirir os 
defensivos para lavoura do milho, o agricultor gastava 7 sacas do produto, ou seja, R$ 403,00 
(em valores corrigidos), obtendo a remuneração de R$ 57,60; em janeiro de 2008, pelo 



mesmo pacote tecnológico de defensivos, gastou apenas 1,56 sacas de milho, ao preço de R$ 
330,00, com o forte incremento nos preços recebidos, que subiram para R$ 211,00.   
 
O superaquecimento global dos preços do petróleo foi catalisado, principalmente, pela alta da 
demanda de países como a China: apenas nos cinco últimos, seu consumo aumentou em nada 
menos do que 1 bilhão de litros, hoje alcançando 2,8 bilhões de litros. No mesmo período, a 
alta mundial das cotações foi de 350% - somente entre janeiro e maio deste ano, a alta foi de 
33%. Mas os aumentos também se verificam em outros minérios, casos do ferro, 330%; 
cobre, 290%; níquel, 190%; zinco, 140%. Para atender seu mercado interno, a China passou 
a bloquear suas exportações de matérias-primas por meio de cotas e sobretaxas, onerando as 
compras de países como o Brasil. Apesar deste cenário, os preços praticados no Brasil pelas 
indústrias de defensivos agrícolas confirmam sua importante contribuição na formação dos 
custos de produção.   
 
Porém, a agricultura moderna, cuja alta escala é capaz de suprir as necessidades mundiais, 
depende, fundamentalmente, dos combustíveis fósseis como matéria-prima. O uso dos 
biocombustíveis reduz a dependência do petróleo, mas o incremento dessas lavouras, apesar 
de alternativa correta dos pontos de vista econômico, tecnológico e ambiental, realimentará a 
demanda por insumos, como os defensivos agrícolas. De fato, os preços destes produtos estão 
aumentando no mundo todo.   
 
Na China, por exemplo, nos últimos meses, a alta foi próxima de 70%; como o país é um dos 
principais exportadores de matérias-primas para a produção de defensivos, certamente a 
elevação destes custos impactará o preço, mais uma vez, no Brasil - um impacto externo de 
tal dimensão no mercado nacional que o setor produtivo dificilmente suportará manter os 
preços nos níveis atuais. São os desafios colocados para a próxima safra brasileira.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jul. 2008, Opinião, p. A12. 


