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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

Text Box
Matéria



de novos registros de defensivos, e de outro encoraja as firmas a
desenvolverem produtos menos tóxicos.

Grande parte da produção de defensivos consiste na manufa-
tura de ingredientes ativos. Em relação a esta atividade, constata-se
que a integração vertical e a proteção de patentes induzem à con-
centração da produção. Estimativas apontam que dez das maiores
empresas produzem 90% dos ingredientes ativos consumidos no
mundo. De forma complementar, as empresas atuam também, em
geral, nos setores farmacêuticos, de cuidados animais, de nutrição,
de saúde humana e de química industrial, o que evidencia a exis-
tência de economias de escopo na indústria de defensivos. Embora
a manufatura de ingredientes ativos seja concentrada, não se obser-
va, todavia, a dominância de uma única empresa. Assim, o mercado
de defensivos apresenta características de um oligopólio.

Destaque-se, entretanto, que firmas de menor porte podem
ingressar na indústria mediante a produção de defensivos cujas
patentes já se expiraram (defensivos genéricos), o que implica a
eliminação de custos com o desenvolvimento de ingredientes ati-
vos. Novas firmas devem incorrer em gastos com distribuição, ati-
vidades de promoção/venda e, sobretudo, procedimentos legais
e de registro de produtos genéricos. Este aspecto em particular
pode representar uma barreira à entrada. O mercado de produtos
genéricos é estimado entre 60% e 70% do mercado mundial.

De maneira geral, portanto, o mercado de defensivos pode
ser dividido em dois grupos. De um lado, há empresas que co-
mercializam produtos patenteados (gerados a partir de esforços
em P&D) em combinação com produtos genéricos (não neces-
sariamente resultado de pesquisas da própria firma). De outro,
há empresas que produzem exclusivamente defensivos genéricos,
isto é, produtos cuja patente já se expirou. Considerando-se que
a manufatura de ingredientes ativos é concentrada, a indústria de
defensivos apresenta características de um oligopólio com franja
competitiva11, em que o núcleo engloba as empresas que comer-
cializam produtos patenteados e a franja representa as empresas
que comercializam apenas produtos genéricos ou adotam estraté-
gias mistas de marca e de linhas de produtos genéricos.

A concorrência no mercado de agroquímicos engloba, des-
ta forma, três níveis: i. A concorrência entre firmas do núcleo
(Syngenta, Bayer, Basf, Monsanto); ii. A concorrência entre fir-
mas da franja; e iii. A concorrência das firmas do núcleo com as
da franja, uma vez que as empresas do núcleo também comer-
cializam defensivos genéricos.

A competição entre as empresas do núcleo ocorre a partir do
lançamento de novos produtos. Assim, empresas que almejam
rendas econômicas no segmento desenvolvem atividades de pes-
quisa focadas na geração de novas moléculas. Estrategicamente,
as firmas buscam um conjunto específico de produtos cujas ca-
racterísticas químicas possam ser patenteadas. Em combinação
com elevados gastos em pesquisa, empresas adotam estratégias
de diferenciação de produto por utilização e/ou finalidade espe-
cífica (desenvolvimento de defensivos para o combate de uma
dada praga em um determinado tipo de cultura).

No Brasil, o regime de patentes tem duração de 20 anos ao
longo dos quais nenhum outro produtor pode ofertar o bem, ex-
ceto mediante concessão. Durante esse período, preços tendem a
permanecer estáveis, de tal maneira que elevadas margens de lu-
cro possibilitem o retorno sobre o investimento em P&D. Quan-
do o prazo da patente esgota-se, produtos caem em domínio
público. No instante em que diferentes fabricantes, dotados de
capacidade tecnológica e produtiva, passam a ofertar produtos
em domínio público, estes são considerados produtos genéricos.

Ressalte-se, entretanto, que grande parte do volume comerciali-
zado de defensivos genéricos tende a ser produzido pelo fabricante
original, isto é, aquele que desenvolveu de forma pioneira o ingre-
diente ativo (ou seja, as marcas são importantes mesmo após o ven-
cimento da patente). O espaço de atuação desses produtores é tão
maior quanto mais longo o ciclo de vida do produto. Observa-se
que, em termos de valor, os genéricos representam 54% do merca-
do brasileiro enquanto em termos de volume comercializado esse
segmento é responsável por mais de 80% do total do setor.

Observa-se também que uma vez expirado o prazo da patente,
empresas anteriormente produtoras exclusivas do defensivo po-
dem adotar estratégias específicas de posicionamento no mercado,
entre as quais se destacam: i. Diferenciação de produtos mediante
a adoção de novas formulações (desenvolvimento de defensivos
de absorção mais rápida, por exemplo) ou de novas misturas de
ingredientes ativos; ii. Produção de defensivos com isômeros espe-
cíficos, iii. Estratégias de fabricação. A redução de preço mediante
a introdução de produtos genéricos pode ser minimizada com o
desenvolvimento de processos de fabricação mais eficientes.

Indícios empíricos
Considerando-se que dentre as diferentes classes de defensivos
agrícolas, herbicidas são responsáveis pelo maior valor comer-
cializado (mais de 40% do total comercializado), a análise a se-
guir será dedicada aos preços vigentes nesse segmento.

O mercado nacional de herbicidas pode ser dividido em três
segmentos: (i) produtos em domínio público e com oferta di-
versificada (existência de no mínimo três ofertantes); (ii) pro-
dutos comercializados por duas empresas; e (iii) produtos ofer-
tados por apenas uma firma (proteção de patentes). Em termos
teóricos, espera-se que:

(a) O preço de um herbicida que se caracteriza pela existên-
cia de um grande grupo de ofertantes seja menor do que o preço
de herbicidas fabricados por uma única empresa. A existência
de muitos ofertantes cria uma pressão competitiva que incenti-
va o estabelecimento de preços comparativamente menores.

(b) No caso de empresas protegidas por patentes, a pressão
competitiva é mitigada o que possibilita o estabelecimento de
preços mais elevados e, com isso, a obtenção de uma margem so-
bre o custo marginal. Esta margem, a priori, representa o retorno
da firma sobre os investimentos em inovação tecnológica.

(c) Em relação a herbicidas com apenas dois ofertantes, a
relação de preços é ambígua: empresas podem tanto estabelecer



um acordo explicito ou tácito de cooperação (o que resulta em
preços maiores), quanto se engajar em uma concorrência à Ber-
trand14, o que gera um equilíbrio competitivo de preços.

A análise empírica baseia-se em duas fontes distintas: os dados
de preços coletados no estado de São Paulo pelo Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA) e a classificação proposta pela Associação
Brasileira de Defensivos Genéricos (Aenda) para herbicidas com
concorrência alta, baixa ou ausente. Considerando-se dados de
preços agrupados conforme o nível de concorrência, índices no-
minais são calculados. Esses indicadores capturam a variação de
preços com base em uma data específica. Os resultados são apre-
sentados abaixo, sendo os dados organizados trimestralmente.

A série "baixa" corresponde ao preço médio referente ao
grupo de herbicidas que se caracterizam por baixa concorrência
(existência de dois competidores); "alta" corresponde ao preço
médio referente ao grupo de herbicidas com três ou mais compe-
tidores; e "monopólio" representa o preço médio de monopólio
na produção de herbicidas com determinado princípio ativo.

Conforme esperado, o preço de monopólio é sempre maior
em relação aos demais preços em cada instante. De forma com-
plementar, herbicidas com alta concorrência apresentam preços
menores em relação a herbicidas com baixa concorrência.

Embora os dados indiquem que herbicidas protegidos por
patentes (monopólio) sejam mais caros, esse fato não configura,
em si, uma violação à concorrência. O objetivo de uma patente
é garantir ao seu detentor a recuperação dos investimentos, via
preços temporariamente mais elevados.

SÃO PAULO: ÍNDICE DA EVOLUÇÃO
DOS PREÇOS DOS HERBICIDAS

A análise acima, de outro lado, não possibilita dissertar sobre o
nível de preços para cada produto (ou conjunto de produtos) em
separado. De fato, não há indícios de que preços de herbicidas com

alta concorrência sejam equivalentes aos custos marginais das em-
presas (ou seja, não há evidências de que esse conjunto de produtos
em particular opera em concorrência perfeita). Sob esse prisma, o
preço de monopólio pode ser caracterizado por uma margem de
lucro sobre o custo marginal que supera a margem que seria esta-
belecida caso o mercado de herbicidas fosse competitivo.

Em combinação com a análise precedente, podem-se avaliar
também a participação dos defensivos no custo operacional da
produção de milho e soja. O item defensivo tem uma partici-
pação de 25% para a cultura milho e de 16% para a de soja em
média no Brasil. Na década de 2000, a relação de troca entre esse
insumo e o grão se tornou mais favorável para a soja, permane-
cendo em média inalterada para o milho.

Considerações finais
Por meio da análise da estrutura e conduta do mercado, obser-
va-se que: i. o setor apresenta um grau mediano de concentra-
ção; ii. as importações não são significativas, em função de pro-
blemas institucionais, mas são possíveis; iii. barreiras à entrada
tendem a ser altas com altos investimentos em P&D e em marca;
iv. no caso de produtos genéricos, a entrada de novas empresas
é provável. Com base nesses resultados, pode-se inferir que exis-
te rivalidade entre as empresas na determinação de preços de
mercado.

Como visto, há indícios de que a entrada dos genéricos no
mercado tende a promover um aumento efetivo da concorrência
com melhora nas relações de troca para os produtores de uma
forma geral. De fato, a entrada de produtos genéricos é um fator
fundamental para a concorrência no setor, implicando queda
de preços nos produtos com quebra de patente. De Outro lado,
as novas moléculas resultam em produtos com preços elevados,
pois incorporam novas tecnologias.



Com base no exposto, entende-se que o gargalo no setor está
relacionado às questões institucionais. A principal recomenda-
ção de política para o setor é a promoção de mudanças institu-
cionais para agilizar o processo de registro de novos produtos
e de genéricos. Sugere-se a criação de uma entidade que reali-
ze auditorias independentes que analisem a conformidade dos
processos cuja abertura e tramitação estão a cargo dos órgãos
públicos: Ibama, Anvisa e MAPA. Disso decorreriam transpa-
rência e agilidade dos processos. Ressalte-se que a recomenda-
ção acima pressupõe esforços no sentido de normalização das
peças técnicas dos decretos que regulamentam o setor, bem
como negociações entre os órgãos competentes. Uma recomen-
dação complementar é o estudo do impacto da carga tributária
sobre importação de produtos/princípios ativos para desonerar
as empresas visando a oferta de produtos a preços inferiores.

Como agenda futura de pesquisa, sugere-se verificar o pa-
drão dos ajustes dos preços, considerando os períodos de alta
e de baixa, o que permitiria revelar indícios da existência ou
não de exercício de poder de mercado. Outro ponto de interesse
para uma análise complementar é o impacto da comercialização
de pacotes de produtos e serviços pelas grandes empresas o que
dificulta a comparação dos preços praticados.
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