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Em um ano, preço dos 
alimentos sobe quase 
três vezes a inflação

Em 12 meses desde o início 
da pandemia do novo co-
ronavírus, o preço dos ali-
mentos subiu 15% no país, 
quase três vezes a taxa ofi-
cial de inflação do período, 
que ficou em 5,20%, con-
forme informou ontem o 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). 
Foi a primeira divulgação 
do IPCA compreendendo 
12 meses sob influência da 
pandemia, decretada pela 
OMS (Organização Mundial 
de Saúde) no dia 11 de março 
de 2020. Com forte pressão 
dos reajustes da gasolina, o 
índice voltou a acelerar em 
fevereiro, fechando o mês 
em 0,86%, ante 0,25% no 
mês anterior. Segundo o 
IBGE, foi a maior alta para 
fevereiro desde 2016.

Com a alta dos alimen-
tos, a taxa acumulada em 
um ano chegou a 5,2%, 
a maior desde janeiro de 
2017 e próximo do teto de 
5,25% estabelecido pelo 
Banco Central.

A escalada dos preços 
dos alimentos atingiu em 
cheio o consumidor já no 
início da pandemia, tor-
nando ainda mais difícil 
a travessia dos meses de 
isolamento social e perda 
de renda provocada pelo 
fechamento de negócios e 
aumento do desemprego.

O preço do óleo de soja 
subiu 87,89%, o arroz ficou 
69,80% mais caro e a ba-
tata está custando 47,84% 
a mais. O leite longa vida, 
outro produto sob grande 
pressão, subiu 20,52%.

Entre os grupos de alimen-
tos pesquisados pelo IBGE, 
as maiores altas ocorreram 
em cereais, leguminosas e 
oleaginosas (57,83%), óle-
os e gorduras (55,98%), tu-
bérculos, raízes e legumes 
(31,62%), carnes (29,51%) e 
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frutas 27,09%.
Em 2020 governo chegou 

a anunciar medidas para 
tentar conter a escalada, 
como a isenção de impos-
tos para a importação de 
arroz, soja e milho, mas os 
impactos foram pequenos. 
Nas últimas semanas, alta 
do custo de vida é tema de 
campanhas contra o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) nas redes sociais.

A alta é explicada pelo 
mercado como um efeito 
combinado do maior nú-
mero de refeições em casa 
após o início da pandemia, 
aumento da demanda in-
ternacional por commodi-
ties agrícolas e desvalori-
zação cambial, que impacta 
o preço dos produtos co-
brados em dólar.

PELO LADO DA 
DEMANDA INTERNA...
Os efeitos do desemprego 

foram parcialmente com-
pensados pela distribuição 
do auxílio emergencial pelo 
governo. A suspensão do 
benefício, em dezembro, já 
vem tendo efeitos nas gôn-
dolas: com menor procura, a 
inflação dos alimentos desa-
celera desde o fim de 2020.

Em fevereiro, o segundo 
o IBGE, o grupo alimentos 
e bebidas teve inflação de 
0,27%, menos do que os 
1,02% registrados em ja-
neiro, quedas nos preços 
de produtos como bata-
ta-inglesa (-14,70%), to-
mate (-8,55%), leite lon-
ga vida (-3,30%) e óleo de 
soja (-3,15%).

Nesta quinta, a Apas (As-
sociação Paulista de Super-
mercados) informou que 
o setor voltou a registrar 
deflação depois de um ano, 
com queda de 0,5% no pre-
ço dos produtos vendidos. 
Os principais motivos, diz, 
foram “a ausência do Car-
naval e a espera do consu-
midor por novos auxílios”.
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NÚMEROS EXCLUSIVOS DA SOJA E DO GADO 
No próximo domingo, às 7h, na Rádio 101,1 FM de Presidente 
Prudente (SP), o “Agro & Negócios” trará, entre outros 
destaques, uma entrevista com o agrônomo, professor e 
pesquisador da Unoeste, Edemar Moro. Ele comentará um 
levantamento exclusivo feito pelo programa de rádio sobre o 
avanço da soja na região e rebanho bovino do oeste paulista. 

IMPACTOS DA CRISE DO LEITE 
O impacto da crise nacional do leite nos produtores da região 
oeste do Estado de São Paulo foi um dos destaques do “Agro & 
Negócios”, da Rádio 101 FM. Empreendedores rurais que atual 
na atividade falaram da situação. Marcos Libório de Oliveira, da 
Estância Rancharia, em Sandovalina (SP), e Jones Fernandes, do 
Sítio Dois Irmãos, em Alfredo Marcondes (SP), comentaram a 
situação. 

MINISTRA FALA AO OESTE PAULISTA
Ainda repercute a entrevista da ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, destaque do “Agro & Negócios”, da Rádio 101 FM, de 
Presidente Prudente (SP), há uma semana. Ela falou sobre a 
expectativa do que classificou de “acomodação” nos preços dos 
principais produtos agropecuários do país, como carne bovina, 
milho, soja e arroz. Saiba mais no www.norteagropecuario.com.
br 

ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 
Cada vez mais agropecuaristas do Estado do Paraná miram 
a região oeste paulista com o objetivo de atuar no plantio de 
grãos, principalmente. Avanço da soja e aumento da arroba do 
boi contribuem. Porém, o corretor de imóveis Rogério Pavoni 
destaca que há muita especulação. 

PRÊMIO PECUÁRIA SAUDÁVEL
Produtor, participe do Prêmio Pecuária Saudável - Educação 
e Comunicação para Defesa Sanitária, uma iniciativa da 
CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), em 
parceria com o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) e CFMV (Conselho Federal de Medicina 
Veterinária). O objetivo é reconhecer, premiar e disseminar boas 
práticas organizacionais e profissionais voltadas à educação e 
comunicação social em apoio às ações de defesa sanitária animal. 
Programas, projetos ou ações poderão ser inscritos em quatro 
categorias: instituição pública, instituição privada, instituição do 
terceiro setor e destaque.

COMO PARTICIPAR? 
As inscrições para o prêmio são gratuitas e devem ser realizadas 
até o dia 30 de abril, em www.cnabrasil.org.br/premio-
pecuaria-saudavel. Os critérios de avaliação serão relevância, 
aplicabilidade, inovação, qualidade e resultados. Serão 
premiados, por categoria, os três melhores programas, projetos 
ou ações, assim como os atores (um para cada categoria) que se 
destacaram na concepção, implementação e desenvolvimento 
dos premiados em primeiro lugar.

VENDAS EXTERNAS DO AGRO 
Em fevereiro deste ano as vendas exteriores do agronegócio 
brasileiro alcançaram US$ 6,47 bilhões. Isso representa 
um incremento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano 
passado (US$ 6,29 bilhões). As importações de produtos do 
agronegócio somaram US$ 1,22 bilhão (+14,9%), portanto, o 
saldo da balança alcançou US$ 5,22 bilhões. As vendas externas 
dos demais produtos que o Brasil exporta subiram 4,5%. Com 
este incremento maior nos demais produtos, a participação 
do agronegócio nas exportações brasileiras caiu de 40,3% 
(fevereiro/2020) para 39,9%.

DECLÍNIO DA SOJA EM GRÃOS 
As exportações do agronegócio foram afetadas negativamente pela 
queda das exportações de soja em grãos (-US$ 560,64 milhões 
em valores absolutos). O declínio das vendas externas da soja em 
grãos foi compensado pelo incremento de quatro produtos, que 
totalizaram US$ 585,26 milhões em valores absolutos: farelo 
de soja (+ US$ 211,62 milhões em valores absolutos); açúcar de 
cana em bruto (+US$ 158,56 milhões); algodão não cardado nem 
penteado (+US$ 109,68 milhões em valores absolutos); e milho 
(+US$ 105,39 milhões em valores absolutos).
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