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Em abril de 2003 eram necessárias 91,5 sacas de soja

para adquirir uma cesta de defensivos agrícolas, tendo

aumentado para 121,6 sacas em abril de 2006, decres-

cendo para 49,3 sacas em abril de 2009.

Os defensivos agrícolas representam parcela significativa do cus-
to de produção das principais culturas da agricultura paulista.
Diante da necessidade de estabelecer um levantamento sistemá-
tico de preços, organizado de forma a possibilitar o seu melhor
conhecimento, surgiu o Projeto de Levantamento de Preços de
Defensivo Agrícolas no Estado de São Paulo. O trabalho, que
engloba os principais produtos sob patente, bem como os ge-
néricos, se constitui em uma ferramenta crível para analistas do
mercado e importante subsídio para agricultores, órgãos de pes-
quisa, empresas e outros.

A pesquisa teve início em 2000, em todas as firmas que co-
mercializam defensivos nos principais pólos de produção agrícola.
Inicialmente, foram selecionados 18 municípios; em 2007, foi re-
alizado amplo estudo sobre novos pólos que vinham ganhando
importância na produção agrícola e, então, 16 novos municípios
foram incorporados e a amostra passou a ser composta de 34
municípios. Com o objetivo de orientar os agentes de mercado,
passou-se, também, a estudar relações de troca entre defensivos
agrícolas e as principais culturas.

São efetuados quatro levantamentos por ano: janeiro, abril,
agosto e outubro. Colaboram 130 estabelecimentos, entre re-
vendas e cooperativas, que disponibilizam os preços cobrados
no balcão para 136 defensivos agrícolas, sendo 44 inseticidas,
30 fungicidas, 48 herbicidas, nove acaricidas e cinco regula-
dores de crescimento. O projeto envolve profissionais do Ins-
tituto de Economia Agrícola, IEA, com amplo conhecimento
do mercado de defensivos e produtos agrícolas e estatísticas
de preços.

As culturas analisadas nesse estudo são algodão, café, cana-
de-açúcar, feijão, laranja, milho e soja - conjunto que respon-
deu, em 2008, por 85,0% do valor das vendas de defensivos
no Brasil. Para cada uma dessas culturas é calculado o preço
de uma cesta de defensivos mais freqüentemente usados pelos
agricultores paulistas, com base nas quantidades médias (dose
ê número de aplicações) utilizadas de cada produto por hecta-
re, em uma safra. Também é calculada a relação de troca, que
indica o poder de compra do produtor para aquisição da cesta
de produtos.
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Trajetória
No período de abril de 2003 a abril de 2009, o estudo do com-
portamento dos índices de preços de defensivos agrícolas no
estado mostra um leve crescimento em abril de 2004, quando
alcança o pico do período. Em seguida, verifica-se a queda con-
tínua e acentuada de abril de 2005 a abril de 2008, quando atin-
ge o menor patamar do período. Em abril de 2009, a média dos
índices de preços apresenta um pequeno acréscimo (6,6%) em
relação ao mesmo mês do ano precedente. Contudo, se compa-
rado com o início do período (abril de 2003), os preços ficaram,
em média, 40,0% menores.

A variação da taxa cambial tem grande influência na forma-
ção dos preços dos defensivos agrícolas, tendo em vista a for-
te dependência do setor de importação de ingredientes ativos.
Em abril de 2003, início do estudo, a taxa média mensal de câmbio
(real/dólar) era de 3,119. A partir dessa data, apresenta flutuações,
atingindo em junho de 2004, o pico (3,129) do período analisado
(abril de 2003 - 2009). Em seguida mostra novamente flutuações,
porém com tendência decrescente, atingindo em julho de 2008, o
menor valor do período (1,591). Em agosto de 2008, ocorre uma

inversão, apresentando uma tendência crescente até março de
2009, quando chega a 2,314. Porém, em abril de 2009
ocorre uma queda, indo para 2,206.

«gaba No período de abril de 2008 a abril de 2009, a
taxa cambial mensal cresceu 30,6% - de 1,689 para

2,206. Assim, quando se comparam os preços dos defen-
sivos agrícolas no estado de São Paulo, observa-se que dos
130 produtos pesquisados, em valores correntes, 110 produtos

(84,6%) registraram acréscimo nos preços e 20 tiveram decrés-
cimo. Por sua vez, em valores corrigidos pelo IGP-DI, observou-
se que 92 produtos variaram positivamente, entre 0,4% e 49,4%
(sendo que 66 produtos não ultrapassaram a marca de 15,0%),
enquanto 38 produtos apresentaram queda entre o mínimo de
0,2% e o máximo de 21,3%.

Soja
A soja é a principal cultura consumidora de defensivos agrícolas
no Brasil. Em 2008, foi responsável por 45,3% das vendas na-
cionais em valor, incluindo tratamento de sementes, perfazendo
o total de US 3,227 bilhões. No estudo do comportamento das
relações de troca entre os preços recebidos pelos produtores e
a cestas de defensivos, no período de abril de 2003 a 2007, a
relação de troca foi bem mais favorável para os agricultores. Em



abril de 2003, eram necessárias 91,5 sacas de 60 kg do produto
para adquirir uma cesta de defensivos agrícolas, tendo aumen-
tado para 121,6 sacas em abril de 2006, porém decrescendo para
49,3 sacas em abril de 2009, mostrando um grande ganho do
poder de compra para os sojicultores.
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O presente artigo discute a estrutura da indústria de

defensivos no Brasil com o objetivo de entender a dinâ-

mica concorrencial do setor; com base nos resultados,

infere-se que existe rivalidade entre as empresas na de-

terminação de preços de mercado.

A indústria brasileira de defensivos agrícolas apresentou um fa-
turamento de US$ 7,12 bilhões em 2008, o que torna o Brasil o
maior mercado mundial, superando pela primeira vez os Esta-
dos Unidos (Andef, 2009). O crescimento desse mercado tem
sido creditado ao repasse da alta do preço do petróleo, princi-
pal componente de custos do setor. Em termos de contribuição
para o setor agrícola brasileiro, vê-se que a adoção de tecnolo-
gias de base genética (sementes e mudas) e química (fertilizan-
tes e defensivos) está associada ao crescimento da produção de
grãos que, nos últimos 20 anos, aumentou em mais de 100%,
resultante do incremento tanto da produtividade (mais de 60%)
quanto da área cultivada.

Em face desse quadro e considerando-se a importância es-
tratégica do setor de defensivos para o Brasil, um dos principais
questionamentos atuais é se o crescimento do faturamento das
empresas de defensivos decorre da evolução da demanda do mer-
cado agrícola nos últimos anos, refletida no aumento dos preços
da matéria-prima, ou do comportamento coordenado de preços?

O presente artigo discute a estrutura da indústria de defensi-
vos no Brasil com o objetivo de entender a dinâmica concorren-
cial e de determinação dos preços do setor. O artigo apresenta
também um conjunto de propostas de políticas públicas que
visam a aumentar a concorrência do mercado.

Padrão de concorrência
A comercialização de defensivos agrícolas está sujeita a numero-
sos requerimentos de regulamentação e legislação, que incluem
demonstrações e comprovações de eficiência e segurança. A co-
mercialização é condicionada ao registro no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no Ministério do
Meio Ambiente (MMA) e no Ministério da Saúde (MS). Em ter-
mos gerais, cumpre destacar que a regulamentação caracteriza-
se por dois efeitos: de um lado, afeta negativamente o número
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