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1.1 - A INSERÇÃO DO SETOR AGRICOLA NO PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO URBA
NO-INDUSTRIAL

A adoção de um padrão de desenvolvimento baseado no setor urbano-in
dustrial, no Brasil, principalmente, a partir da d;cada dos 30, fez
com que o setor agrícola fosse despojado da liderança da economia
brasileira, que ocupava at; aquele período, sendo então subordinado
aos novos ramos industriais emergentes. A pr6pria política-agrícol~·
em decorrência, passou a ser tratada como um instrumento de política

I

econômica, vol tado para a resolução dos problemas: decorrentes ou ine
rentes ao novo padrão de acumulação.

Nesse contexto, o setor agrícola foi encaminhado, basicamente, no
sentido de enfrentar ou solucionar dois problemas relacionados ao
nosso modelo de crescimento. O primeiro deles, refere-se aos d;ficits
crônicos do Balanço de Pagamento que comprimiam as necessidades de

importações de equipamentos e mat;rias-primas industriais. Parte do
setor agrícola(1) foi entio encaminhado ou incentivado, via mecanis
mos de cr;dito e subsídios, a cultivar produtos destinados ao merca
do externo; a fim de conseguir as divisas necessirias ao ripido pro
cesso de crescimento industrial. O segundo deles vem a ser o ·forne
cimento de mat;rias-primas e alimentos a preços baixos e em quantid~
des suficientes e regulares ao setor urbano-industrial, permitindo,
por um lado, conter as pressões salariais~e, por outro lado, propi

(1) A divisão do setor agrícola de acordo com o destino de sua produção - mercado
externo, mercado interno etc. - tem a finalidade de simplificar a exposição, vis
to que, na pritica, podemos encontrar casos em que uma mesma produção destina-se
a varios mercados. .
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ciar uma produção industrial a nfveis cada vez·maiores.

Vale ressaltar. que a quantidade de alimentos suficientes, nao se re
fere à manutenção de um dado nfvel alimentar da população brasileira.
Obviamente, o limite mfnimo ~ dado pela sobreviv~ncia e reprodução
da força de trapalh9, que varia de acordo com as condiçõespolftico-
econômico-sociais em cada per-Iodo considerado. No Brasil,. principal
mente no perfodo mais recente, o.que se observou foi uma deteriora
ção do padrão alimentar da população, principalmente da classe operi
ria, atrav~s dos mecanismos de contenção salarial impostos pelo ao<=>-

verno. Com isso, as exig~ncias ou pressoes sobre a produção de ali
mentos cresceram a taxas menores que as da população, possibilitando
um direcionamento maior da agricultura voltada à exportação.

Mais recentemente, o setor agrícola foi "premiado" com mais uma im
portante missãó bo bojo de nosso processo de industrialização, aoser
apontado como solução para o problema energético. A agricultura dev~
ri produzir, tamb~m, o c6mbustível necessirio à manutenção do padrão
industrial do País, ji que a indústria automobilística representa um
dos pólos mais importantes de nossa economia.

Essas tr~s funções do setor agríCOla, além de demonstrarem claramen
te sua subordinação ao ramo urbano-industrial, podem se tornar con
traditórias entre si, caso não haja um perfeitoequacionamento entre
esses obje~ivos. Isso porque, o direcionamente excessivo do setor a
grícola na solução do problema energético, pode acarretar uma dimi
nuição não-desejivel na produção de alimentos e/ou produção destina
da ao mercado externo. Esse fato ji esti ocorrendo no Brasil e o re
sultado dessse tridirecionamento desbalanceado do setor agrícola po
de ser visto através do grande aumento dairea cultivada de cana-de
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açficar,principalmente no Estado de São Paulo(2)~ e da expectativa
de uma supersafra dos produtos de exportação, c~nvivendo com a neces
sidade premente do setor pfiblico em conter o preço dos produtos ali
mentares básicos à população.

o tratamento dispensado ao setor destinado à produção de alimentos
básicos, através do processo de contenção da demanda, via concentra
çao da renda e contenção salarial, teve como resultado a incorpor~
çao ou a transferência de parte dessa necessidade básica para o Esta
do. Os reflexos de baixo nível alimentar da população sobre os
blemas relacionados ao setor educação - número de reprovações,

prQ.
-nume

ro de desistências etc. - e ao setor saúde - a subnutrição é a maior
causa, principal ou secundária, do elevado nfimero de óbitos de crian
ças no Estado de são Paulo - fez com que o Estado arcasse com esse
õnus através dos programas de suplementação alimentar como a merenda
escolar, a distribuição de leite à gestante etc.

Por outro lado, o refle~o do baixo nível alimentar sobre a produti
vidade do trabalho, fez com que a empresa, subsidiada pelo Estado,
arcasse té}mbém com parte desse ônus, através do sistema de "Vales-Re
feições" e de restaurantes próprios.

Essas políticas atuam ~laramente,no c~rto prazo, sobre as conseqUê~
cias do baixo nível alimentar, sem,contudo,oferecerem soluções efe
tivas ao problema, a médio e longo prazos.

1.2 - A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA QUESTÃO ALIMENTAR

A atuação do Estado na questão da produção e comercialização dos prQ.
dutos básicos à alimentação da população brasileira, através do Mi

(2)Ver nesse sentido,"Expansãoda ProduçãoAgrícola" \In ConjUnturaEconômica,
Voltnne33, n9 7, Julho 1979,pg. 65/66.
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nist~rio ~ Secretaria da Agricultura e 6rgãos subordinados, tem-se
mostrado bastante restrita diante do quadro pol[tico-econômico vige~
te e foi direcionada, no sentido de evitar ou controlar as crises no
sistema de abastecimento dos grandes centros urbanos.

A política econômica brasileira, conforme foi visto no item anterior,
atua como elemento de restrição ao desenvolvimento do setor agrícola
e os instrumentos de ação que dispõe a Secretaria da Agricultura tê~
se mostrado claramente insignificantes para eliminar ou minimizar as
pressões macroestruturais.

Essa'ineficicia dos instrumentos de açao da Secretaria da Agricult~
ra pode ser melhor visualizada atrav~s do processo de formação dos
preços dos produtos agrícolas. A política econômica brasileira, ao

\
mesmo tempo em que procura controlar os preços do':sprodutos de pri
meira necessidade, atua como elemento de pressão para a alta dos cus
tos de produção dos alimentos que, num segundo momento, eleva m~is o
preço final desses produtos. Essa pressão sdbre os custos ~
em primeiro lugar, pela valorização do fator terra, tendo em

dada,
vista

sua maior utilização, principalmente no caso do Estado de são Paulo,
para os outros tipos de culturas incentivadas pelo governo- produtos
exportiveis ecana-de-aç~car. Em segundo lugar~ temos tamb~m um au
menta nos custos de transportes gerados, tanto pelo aumento no preço
do combustível, quanto pelo maior distanciamento entre o centro pr~
dutor e o centro consumidor, tendo em vista que a valorização das

. ~terras impele ou expulsa o produtor agrlcola para locais cada vez
mais distantes dos centros consumidores.

Essa situação tem efeito negativo sobre a produção, uma vez que in
terfere diretamente no lucro dos igentes envolvidos no processo. Com
isso, temos tamb~m uma pressão por parte da demanda sobre o preço
desses produtos, que tornam in~teis as tentativas do setor p~blico
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• em controlar o preço desses produtos.

Para controlar ou'balancear esses efeitos negativos sobre a prod~
çao, os únicos instrumentos que a Secretaria da Agricultura e seus
6rgios subordinados possuem sao os sistemas de cr~dito i produção e
os serviços de assistência t~cnica ao produtoF que, obviamente, sao
incapazes de neutralizar esses efeitos negativos.

Diante desse quadro confuso e repleto de contradições, torna-se ne
cessário um conhecimento mais preciso e abrangente por parte do Esta
do na questão da produção e comercialização dos produtos básicos' -a
população, a fim 'de que esse conhecimento permita, num segundo mome~
to, uma atuação mais,efiéiente dos órgãos responsáveis pela .formula
çao e implementação da política ag~ícola. Ob~iamente, essa eficiên

cia'somente será alcançada no momento em que o Estado encontrar os
meios ou ínstrumentos capazes de neutralizar ou eliminar essas con
.tradições mais gerais impostas pelo modelo de desenvolvimento adota

do no Brasil.

1.3 -'DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Dentro do subsetor da produção de alimentos básicos, uma das -areas
~enos exploradas na literatura especializada refere-se aos produtos
hortícolas(3) - verduras e legumes - que representam cerca de 10% da
parcela dos gastos da população, segundo a ponderação do índice
Custo de Vida da Cidade de São Paulo, elaborado pelo FIPE(4). Os

do
es

tudos encontrado~ restringem-se apenas a uma esfera do problema: ou

(3) Tanto a definição quanto a divisão dos produtos hortícolas está baseada em
Murayama, Shizuto. "Horticultura",Campinas, Instituto Campineiro de Ensíno Agri
cola, 1973 - pg. 5
(4) Ver trabalho'de Kyrsten, José Tiracci e óutros: nOrçamentos Familiares na Ci
dade de São Paulo) 1971/72. são Paulo, Instituto de Pesquisas Econômicas, ,..USP-;-
1973, 255 p.
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analisam a relação quantidade e preço no ciercado at~cadista(5)., ou
comparam os preços entre os diversos aparelhos varejistas(6),
tão analisam um determinado produto específico (7) .

ou én

Diante desse quadro bibliogrifico escasso e bastante seccionado, pr~
curaremos, neste trabalho, discutir os principais aspectos que envo!
vem a produção e comercialização dos produtos hortÍcolas no Estado

de São Paulo e, mais especificamente, na Região Metropolitana da Gran
de São Paulo, na d~cada dos 70. Percorrendo todos os seus estigios -
esf~ra da produção, mercado atacadista e mercado varejista -, iremos
verificar as principais características de estruturação do setor e
suas repercussoes sobre o nível da oferta e preços dos produtos hor
tÍcQlas, bem como as relações entre os diversos agentes envolvidos em

cada mercado.

As restri~ões a esse tipo de trabalho sao imensas, ~as
.. .gostarlamos

de enfatizar pelo menos duas: A primeira refere-se ã pouca quantid~
de de dados existentes, principalmente na esfera da produção hortÍco
la. Por esse motivo, os dados empíricos utili zados neste trab alhopro
vim, basicamente, de tris fontes: do Censo Agropecuirio realizado em
1970(8) e 1975(9) pelo IBGE, para a esfera de produção; da Companhia

t

(5) Junqueira, Persio e outros: "Estrutura de Preços e Demanda de HortÍcolas no
Entreposto Terminal de São Paulo"; in "Agricultura em São Paulo", ano XVIII, nl?
11/12 nov.dez. 1971 p.3/80
(6) Junqueira,Persio e outros: "Anilise Comparativa de Preços no Varejo dos Gine
ros Alimentícios na Capital de são Paulo", in Agricultura em São Paulo, ano XIX-;-
tomo lI, 1972.
(7) Cooperativa Agrícola de Cotia: 'Variação EstacionaI do Preço d0 Tomate, Chu
chu, .Vagem,Berinjela, Alface, Batata-Doce, Pepino, Mandioquinha, Feijão, Cenour~
Cebola, Pimentão e Abobrinha"; são Paulo, Mimeo, 1965.
(8) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; "Censo Agropecu~
rio", São Paulo, 1970, vol..IIl, Tomo XVIn, 1.~ e 2~ partes.
(9) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; "Censo Agropecu~
rio", São Paulo, 1975, vol, III, Tomo XVIII, H e 2~ partes.
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de Entrepostos e Armaz~ns Gerais do Estado de São Paulo - CEAGESP,
para o mercado at~cadista; e pelos levantamentos do Instituto de Eco
nomia Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo,
para o mercado varejista.

A segunda resttição ,refere-se ã validade de comparar os dados
dessas três fontes citadas. As 'diferenças de crit~rios estatísticos
e amostra{s, e a inexistência de padrões estabelecidos na classifi
cação dos produtos hortítolas, tanto em normas da qualidade quanto
da quantidade (bacias, maços etc.), deveri ocasionar alguns desvios
nos resultados encontrados.

Contudo, ciente dessas dificuldades metodol5gicas, acreditamos que
possamos oferecer uma modesta contr:ibuição para o conhecimento nessa
irea específica e os resultados deste irabalho deverão sempre ser
questionados e relativizados diante dessas restrições explicitadas.

o trabalho esti estruturado em mais quatro capítulos. No segundo -
Esfera de Produção - procuramos descrever as características básicas
da estrutura de produção e suas repercussoes sobre o processo de co
mercialização. No terceiro capítulo - Mercado Atacadista - analisa
mos, al~m da estruturação física do setor, a evolução na quaritidade
e nos preços, bem como suas relações. No quarto capítulo - Mercado
Varejista - al~m de descrever a estruturação do setor entre os -.va
rios agentes e tipos de equipamentos envolvidos - ~eiras, supermerc~
dos e quitandas - analisamos as tendências de preço relacionadas com
a margem de comercialização. No quinto e Gltimo capitulo - Estiutura
dos Mercados - proc~ramos discutir as relações entre os agentes en '
volvidos em todo o processo- produtor, atacadista, varej ista e consu
midor final - a fim de caracterizarmos os tipos de mercado existentes.



2 A ESFERA DA PRODUÇÃO
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2.i - CARACTERíSTICAS DOS PRODUTOS HORTfcOLAS

, .

O objetivo deste capitulo ~analisar algumas das características b~
sicas dos produtos hortícolas e verificar suas implicações ao longo
de todo o processo de produção e comerciali~ação no Estado de são
Paulo.e, especificamente, na RegiãoM~tropolitana da Grande são Pau
10.

Uma característica importante refere-se ao pequeno espaço de tempo
necess~rio entre o cultivo do produto hortícola at~ a sua colheita,
chegando, em aIguns casos, a menos de .90dias. Esse fato permite ao
produtor virias colheitas num mesmo ano, diminuind~ ~ssim, a necessi
dade de recursos financeiros para sua manutenção durante o .perirido
de entressafra, bem como os riscos de perda de produçio por proble
mas climiticos.

O pequeno periodo necess~rio entre a plantação e a colheita possibi
lita o abastecimento dos produtos horticolas durante todo o ano, os
ci lando apenas a quantidade ofertada, diferenciando-se, assim, dos pr~
dutos tipicamente sazonais, que permitem apenas uma ou duas colhei
tas por ano e em periodos bem definidos.

A necessidade de um pequeno capital de giro na esfera da produção
possibilita e facilita a estruturação do setor em pequenas proprieda
dades agrícolas, que utilizam os elementos da familia como mão-de-
obra,e os efeitos do tamanho da propriedade sobre o processo·de pr~
dução e comercialização serao discutidos posteriormente. Obviamente,
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essa. condição também permite a entrada das grandes empresas no setor,
contud~, como veremos adiante, existem restriçõ~s tanto a nfvel
trutural quanto a nível específico da horticultura,que limitam a
trada do grande capital no setor.

es
en

Outra característica, refere-se ao alto grau de perecibilidade dos
produtos hortfcolas, especialmente no caso das verduras, que têm,nas
condições atuais de trarisporte e.comercialização, uma vida Gtil de
apenas 24 horas entre a colheita e a compra pelo consumidor final. A
alta perecibilidade dos produtos hortícolas faz com que a ptodução
concentre-se, geograficamente, muito próxima ao centro consumidor,
tendo em vista que os sistemas de transporte e comercialização nao
estão suficientemente desenvolvidos para permitirem a utilização dos
sistemas de controle de temperaturá e umidade, que ampliam vida Gtil
do produto e PQ~sibilitam a incorporação ~o mercado produtor, de
áreas mais distantes dos centros consumidores.

Na Tabela 1 temos a distância média percorrida pelos produtos hortí
colas, para os anos de 1971, 1975 e 1979, do municfpio produtor até
o Municfpio de São Paulo através de estrada de rodagem. Pode-se ob

I 'jI.'

servar também que, enquanto as verduras foram produzidas a'uma dis
tância média de 51 km, em 1979, para os legumes essa distância foi
de 230 km.

Um aspecto interessante a ser observado é o aumento da distância en
tre o pródutor e o mercado consumidor, tanto para as verduras (24,4%),
como para os legumes (27,8%), durante o perfodo de 1971/79.

Ã priméira vista, poderfamos imaginar que dado-o grande processo de
urbanização, principalmente na Grande São Paulo, os produtores, esp~
cialménte os de verduras, foram sendo expulsos das áreas mais - .prox~
mas ã Capital, pela deterioração do meio ambiente, pe~a valorização
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Tabela 1

DISTÂNCIA ENTRE A SEDE DO MUNICíPIO PRODUTOR E O

MUNICípIO DE SAO PAULO POR ESTRADA DE RODAGEM

PRODUTO 1971 1975 1979 Aumento de
(km) (km) (km) 1979/71(%)

VERDURAS
Agrião 18 23 22 22,2
Alface 5l 54 64 25,5
Almeirão 18 27 36 100,0
Bróculos 26 33 42 61 ,5
Cebolinha 24 26 11 -54,2
Couve 22 25 27 22,7
Couve-Flor 55 75 80 45,5
Bs car.o.l a 41 43 56 36,6
Espinafre 21 22 23 9,5
Repolho 43 37 48 11 ,6
Salsa 16 22 28 75,0
TOTAL 41 41 51 24,4

LEGUMES
"Abobrinha 98 101 119 21 ,4
Batata 256 321 309 20,7
Berinj,ela 151 162 170 12 ,6
Beterraba 40 38 71 77,5
Cenoura 146· 203 216 47,9
Chuchu 98 192 154 57 ,1
Jiló 144 151 163 13,2
Mandioca 116 87 142 22,4
Mandioquinha 84 127 206 145,2
Pepino 232 260 356 53,4
Pimentão 192 323 418 117 ,7
Quiabo 179 275 441 146,4
Tomate 177 190 207 16,9.
Vagem 107 114 115 7,5
TOTAL 180 212 230 27,8

FONTE: Origem da Produção - CEAGESP
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da terra, ou ainda, pela criação de chicaras e sítios com fins exclu
sivos de lazer.

Contudo, nao foi isso que ocorreu ouesti ocorrendo, pois, conforme
ob~erva-se na Tabela 2, onde temos a distribuição d~ produção de ver
duras de acordo·com·a distância do município produtor, não tivemos
uma diminuição da produção real nas zonas mais prqximas ao Município
de São Paulo. Na realidade, nos.parece que, no período, houve uma
incorporação de novas ireas produtoras mais distantes, pois; na fai
xa de 0-40 Km para as verduras, a produção em toneladas manteve-se
praticamente constante, enquanto nas demais faixas, tivemos um grag
de aumento.

Tabela 2

DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE VERDURAS SEGUNDO A

DISTÂNCIA EM QUILOMETRO .DO.CENTRO.DE..:SÃOPAULO
1971/79

'>"'0 1971 1975 1979, DISTÂNCIA (Km)
(t) (%) (t) (%) (t) (%)

"

O - 40 43 373 53,3 48 537 55,6 48 134 38,9
40 - 80 34 559 42,5 36 175 41 ,4 68 062 50,9
80 - 1'20 3 127 3,8 2 401 2,7 10 í35 8,7.

l20' ...1'60 146 0,3 25 - 1 910 1,5
+ de 160 93 O ,1 184 0,3 4S -

. ' TOTAL 81 298 100,0 87 322 100,0 123 866 100,0...

FONTE: CEAGESP

Além da incorporação de novas áreas produtoras mais distantes da Ca
pital, poderia ter ocorrido um deslocamento da produção de um muni
cípio para outro, dentro de uma mesma faixa de distância, dadas as
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diferenças de valorização da terra e da qualidade do meio ambiente.
Contudo, embora esse processo tenha ocorrido, não foi significativo,
uma vez que nao tivemos, no período, o surgimento ou aumento expre~
sivo de produção em nenhum município próximo ã Grande são Paulo.

A produção de verduras, dada a necessidade de uma maior proximidade
do mercado consumidor, concentra-se na .Grande São Paulo, responsável
por cerca de 66,5% da produção, conforme podemos observar na Tabela
3.

Tabela 3

PRODUCAODE VERDURAS NA GRANDE SAO PAULO

1.975.

. .

GSP Estado GSP/ESP
PRODUTO de SP

(t) (t) (%)

Acelga 977 3 030 32,2
Agrião 6 736 7 077- 95,2

<- 715 64,0Alface 42 723 66
Almeirão 2 591 3 998 64,8
Brócolos 5 269 5 717 92,2
Couve 8 822 10 703 82,4
Couve Flor 11 363 23 352 48,7

. Repolho 51 909 75 617 68,6 /
TOTAL 130 390 196 209 66,5

FONTE: Censo Agropecuário - 1975 - IBGE

Com relação aos legumes, o aumento riadistância média entre o municí
pio produtor e o Município de são Paulo deveu-se, também, aos incre
mentos expressivos da produção nas faixas mais distantes, ao passo
que, na região até 160 Km de são Paulo, sua produção real manteve-se
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praticamentetonstante no perfodo, conforme podemos ob~ervar pela
Tabela 4.

Tabela 4

DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEGUMES, SEGUNDO A

DISTÂNCIA EM QUILOMETRO DO CENTRO DE SÃO PAULO

1971/79

1971 1975 1979
DISTÂNCIA (t) (%) (%) (t) (%) (%) (t) (%) (%)

acUlll. acUlll. acUffi.

O - 80 - '- 92 055 23,6 23,6 84 565 19,3 19,3 108 600 20,4 20,4
80 - 160 147 579 37,9 61,5 149 981 34,3 53,6 145 386 29,6 50,0

160 - 240 55 157 14,2 75,7 73 012 16,6 70,2 92 409 17,4 67,4
240 - 320 19 081 4,9 80,6 20 243 4,6 74,8 23 215 4,4 . 71 ,8
320 - 400 30 038" 7,7 8-8,3 34 957 8,0 82,8 39 673 7,5 79,3
400 - 480 19 369 5,0 93,3 36 182 8,2 91,0 55 800 10,5 89,8
480 - 560 1 096 . 0,3 93,6 280 0,1 91 ,1 5 170 1,0 90,8',.,.

560 - 640 24 867 6,4 100,0 35 719 8,1 99,2 45 042 8,5 99,3
640 - 720 - - - 1 917 0,4 99,6 1 321 0,2 99,5
720 - 800 - - - - - - - - -
+ 800 34 - - 1 974 0,4 100,0 3 101 0,5 100,0
TOTAL 389 276 100,0 100,0 438 830 100,0 100,0 531 717 100,0 100,0

FONTE: CEAGESP

Um aspecto interessante, no caso dos legumes, é a extrema variaçãoda
distância média mensal, percorrida pelo produto, entre o ,centro cen
tro produtor e o Municfpio de São Paulo.
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Tabela 5

DISTÂNCIA M~DIA MENSAL PERCORRIDA PELOS LEGUMES ENTRE O

MUNICfpIO PRODUTOR E O MUNICfPIO DE SÃO PAULO POR ESTRADA DE RODAGEM

1979
Em quilometros

I.

PRODUTO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Abobrinha 87 71 82 107 106 234 248 218 176 131 94 84 118
.Berinjela 159 145 168 172 155 165 176 189 189 179 174 168 170
Beterraba 43' 34 38 39 35 45 42 22 39 45 51 47 41
Cenoura 262 348 416 264 189 198 106 150 141 161 173 181 216
Chuchu 93 85 50 36 73 113 230 303 287 231 263 194 163
·Mandioquinha 70 74 70 70 74 150 247 234 294 274 300 304 206
Pepino 129 129 139 153 295 527 730 870 729 273 153 147 356

,

Pimentão 145 183 246 244 278 415 601 765 8"18 769 589 203 418
Vagem 110 112 102 91 90 233 230 166 128 105 92 90 115
Tomate 226 252 288 222 144 166 175 255 215 173 177 216 207
TOTAL 199 252 291 289

1
203 210 226 295 249 194 183 198 230

FONTE: Origem da Produção - CEAGESP - 1979

Tabela 6

DISTÂNCIA M~DIAMENSAL PERCORRIDA PELAS VERDURAS ENTRE O

MUNICíPIO PRODUTOR E O MUNICíPIO DE SÃO PAULO POR ESTRADA DE RODAGEM

1.979
Em quilometros

PRODUTO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Alface 60 57 61 58 63 71 67 70 73 62 66 68 65
Repolho 52 -49 45 45 48 50 51 47 54 46 41 49 47
Sub total 55 52 50 49 51 56 56 56 60 52 50 57 53
Agrião 19 ~ 18 22 23 24 24 25 22 21 22 20 21 22
Almeirão 35 32 35 17 31 35 33 38 37 39 39 35 36
Couve 31 29 31 30 25 26 23 26 26 26 27 27 27
Escarola 57 56 54 63 .59 56 56 59 60 56 51 51 57
Espinafre 26 24 .22 24 20 32 31 26 22 23 22 26 24
TOTAL GERAL TI 4~ 47 46 4~ 4-g 51 51 54 47 40 -S2 49

FONTE: Origem da Produção - CEAGESP-- 1919
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Para as verduras, contudo,. não temos uma v-ariação sígn í f í cat i-va na
distãncia percorrida pelo produto, m~s a m~s, conforme pode-se obser

var pela Tabela 6.
~Essa diferença, no comportamento da produção de verduras e legumes e

explicada pela grande perecibilidade dos produtos. Como as verduras
deterioram-se rapidamente, sua produção é limitada a uma pequena fai
xa da região, pr6xima i Grande São Paulo, o que faz com que a distã~
cia percorrida por esses produtos seja praticamente constante. A pr~
du~io de .legumes - que t~m um menor grau de deteriorização - pode ser
realizada em zonas mais distantes, o que permite uma maior variação
mensal na distãncia percorrida entre o centro produtor e o consumi
dor.

A variação mensal na distãncia percorrida pelos legumes .nao é um mo
vimento aleat6rio, mas está intimamente ligada ao preço alcançado p~
10 produtor no mercado atacadista. Para percebermos essa relação, di
vidimos os meses em duas categorias, segundo classificação utilizada

~ . (10) ~ ~pelo proprlo CEAGESP : meses em que o preço e favoravel ao prod~
tor (preços maiores no mercado atacadista) e meses em que o preço ~

e

favorável ao consumidor (preços menores no atacado). A partir dessa
divisão, calculamos a .distãncia média percorrida pelos produtos, nos.
~ois grupos, e podemos observar, pela Tabela 7, que a distãncia pe~
corrida pelos produtos acompanha a evolução dos preços, ou seja, nos
meses em que os preços no atacado são maiores, a distãncia percorri
da pelos legumes, entre o produtor e atacadista, também é maior.

A relação pdsitiva entre distãncia e preço no atacado permite,a prio
ri, a manutenção ou melhoria da margem. de lucro dos produtores, pois,

(10) CEAGESP - "Favorabilidadede preços no mercado atacadistade hortí.frut igran
jeiros,pescado e flores,mimeo, s/data".--:..--
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os maiores gastos com transporte sao compensados pelos melhore.s pr~

ços obtidos no mercado atacadista.

Contudo~ vale destacar que esse fen5meno nao ~ determinado pelo Jpr.9.

prio produtor individual. Como veremos adiante, na relação produtor
e atacadista, este ~ltimo ocupa uma posição privilegiada, cabendo ao
produtor individual o papel de tomador de preços, 'sem capacidade de
determinar ou influenciar o nível de preço, dada sua pequena escala
de produção.

Na realidade, as oscilações na oferta e preço no mercado atacadista
possibilitam, nos momentos de pequena oferta e altos preços, a entr~
da ou a incorporação de regiões produtoras mais distantes do·mercado
consumido~ que conseguem, assim, cob~ir seus custos adicionais no
item transporte. Nos momentos em que os produtores situados pr6xi~os
,ao centro consumidor descarregam suas produções no mercado atacadis
ta desaparece essa condição. Portanto; o nível de preço no mercado
atacadista atua como elemento regulador da oferta dos produtos horti
colas incorporando ou expulsando do mercado, os produtores situados
em regiões mais distantes do centro consumidor.

Outra característica importante na produção e que tem profundas in
fluências em todo o processo de comercialização dos produtos, refer~
se a estrutura familiar de produção. Por estrutura familiar de prod~
çao, entendemos uma pequena propriedade rural, geralmente com menos
de 20 ha de irea,' e que utiliza os pr6prios elementos da família co
mo mão-de-obia. Na Tabela 8, apresentamos a distribuição de propri~
dades hortícolas, segundo as respectivas ireas, podendo-se observar
que cerca de 90% dos estabelecimentos possuem menos de 20 ha de irea
e são responsiveis por cerca de 73% do valor da produção do setor, o
cup ando apenas 43,3 % da ârea total.
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Tabela 7

DISTÂNCIA'MENSAL PERCORRIDA PELOS LEGUMES ENTRE O

CENTRO PRODUTOR EO MERCADO ATACADISTA
1979

Distância (1) Distância (2)
Media dos meses com ~rediados meses com Diferença

PRODUTO preços no atacado fa preços no ataca.do 2 para 1vorável ao 'consumI favorável ao prod:!:!
, ' -

, , dor (Km) tor (Km) (%)

Apobrinha 95 219 130,5
Ber.iI~jela 163 183 12,3
Beterraba 45 36 (20,0)
Cenoura 172 304 76,,7
Chuchu 158 169 7,0
Mandioquinha 124 294 137 ,1
Pepino 217 551 154,0
Pimentãó 302 629 108,3
Vagem 96 162 68,8
Tomate 194 255 31 ,4
TOTAL 157 280 78,3

FONTE: CEAGESP

As condições de existência dessa estrutura de produção, conforme ex
1" N k (11) d h d" d bs iP lClta a ano , po em ser expressas no c ama o preço e su SlS

tência", ou seja, o preço necessário para cobrir os custos de prod:!:!
• ,._. ,_ •• _"O - o"

ção e permitir a reprodução da família.

Esse tipo de estrutura diferencia-se da forma capitalista de prod:!:!
çao no setor agrícola, que tem, como condição de existência, a neces
sidade de "que o ,preço do seu produto agrícola seja tal que alem de
permitir a reposição dos custos de produção e os salários, garanta a

(11) Nakano, Yoshiakim "Capital na Agricultura", Folha de são Paulo, 28/09/80, p.
30.
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captação de um lucro sobre. o capital total investido a uma retida fun
'do" o 11 (12)larla •

Tabela 8

ESTABELECIMENTOS E VALOR. DA PRODUÇÃO DA

HORTICULTURA+FLORICULTURA SEGUNDO A ÁREA

.1975

ÁREA ESTABELECIMENTO ÁREA VALOR DA PRODUÇÃO
(ha) "

(N9) (%) (%Acum) (N9) (%) (%Acum) (N9) (%) (%Acum)

- 1 1 073 14,2 14,2 481 0,1 0,7 38 899 4,9 4,9
1 a - 2 1 115 14,8 29,0 1 497 2,1 2,8 66 164 8,4 13,3
2 a - 5 2 481 32,8 ,61,8 8 347 11,3 14,1 204 829 25,9 39,2
5 a - 10 1 189 15,8 77,6 8 960 12,1 26,2 143 538 18,1 57,3
10 a - 20 881 11,7 89.,3 12 603 17,1 43,3 124'153 15,7 73,0
20 a-50 603 8,0 97,3 18 225 '24,7 68,0 117 461 14,8 87,8
50 a - 100 143 1,9 99,2 9 587 13,0 81,0 ,43'998 5,6 93,4
100 a - 200 43 0,6 99,8 5 821 7,9 88,0 22 524 2,8 96,2
200 a - 500 10 0,1 99,9 3 312 4,5 93,4 17 398 2,2 98,4
500 a - 5000 3 0,1 100,0 4 973 6,6 100,0 12 529 1,6 100,0
TOTAL 7 541 100,0 - 73 807 100,0 - 791 493 100,0 -

FONTE: Censo Agropecuirio, IBGE, 1975.

Antes de observarmos a influ~ncia da ,estrutura de produção famil{ar
no processa como um todo, surge a indagação do porque não ternos, no
setor agrrcol'a como um todo, e mais especificamente no setor de hor
tic~ltura, a formação de estruturas oligop6licas de produção, seme
lhantes as encontradas no setor industrial.

(12) Nakano, Yoshiaki, op. cito pg. 30



22

A respost~ em termos estruturais da economi~ ~ dada por Nakano qua~
do mostra que, "... o pr6prio processo de expansão capitalista, ao
atingir a fase moriopolista na ind~stri~ acaba destruindo os requisi
tos necessirios da produção capitalista no interior da agricultura,
de~ido fundamentalmente is condições t~cnicas de produção e de merc~
do diferenciada~ da' agricultura comparadais da ind~stria,,(13).

As condições técnicas - leis bio16gicas, o local natural de trabalho,
o cariter seqUencial e consecutivo no tempo do processo de traba

lho - impedem o parcelamento do trabalho e as do mercado - impossibili
dade.de criação de barreiras a entrada de novos produtos - impedem

uma maior produtividade e uma lucratividade compatível com as exigên
cias do sistema de produção capitalista.

'.

. (14)Pdr outro lado, conforme demonstra Aidar e Perosa, ,a impos5ibili
dade do controfe- do processo produtivo, pela existência de tempos de
siguais da produção e do trabalho aplicado a esta mesma produção e
pelos fatores clim~ticose biol6gicos, além da incapacidade de fixar
preços via controle de processo decomerci.ali.zacâo e integração verti
cal, diminuem as possibilidades de lucro no setor, afastando ou Lmp e

~... .

dindo a entrada de grandes empresas na agricultura.

Os reflexos da estrutura produtiva, baseada na pequena produção fami
liar, sobre o processo de comercialização são notados, basicamente,
no seu reLacionamento com o mercado atacadista. A atomização da pr~
dução faz com que o produtor, individualmente~ seja incapaz de in
fluenciar a oferta e o preço dos seus produtos na sua relação com os
grandes atacadistas que conseguem, dessa forma, manip~lar ou
ganhos adicionais.

reter

'(14) Aidar, A.C.K. e Perosa, R.M.; "Espaços e Limites da empresa capitalista na
Agricultura"; in Revista de Economia política, voI. I, ne;>3, j ul.ho/'se tembro de
.1981, Editora Brasiliense,pg. 26 e seguintes.
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Esse mecanismo conserva a rentabilidade do produtor num nIvel bastan:-
te baixo, compatIvel com o "preço de subsistência" exigido pela pr~
dução familiar, que veforça o movimento inibidor para a entrada do
sistemacapifalistide produçã~ no setor.

AI~m disso, no ca~o'da produção ho~tIcola, temos ainda duas restri
çoes especIficas para a entrada da grande empresa no setor. A primei
ra refere-se i necessidade da proximidade entre o produtor e o con
sumidor, obrigando' _ altos investimentos para a aquisição de terras
próx í mas ao Mun í cIpi.ode São Paulo,que são mais valorizadas, exigi!!.
do assim uma maior rentabilidade da produção. A segunda, refere-se a
alta perecibilidadedos produtos hortIcolas que,além de impossibili,
tar qualquer tentativa de formação ou manipulação de estoques,obrig~
-ria a contratação temporária nas ~pocas de colheitas de um grande co!!.
tingerttede mão-de-obra para executar o serviç~ dada a grande
dez necessária.

2.2 - ESTRUTURA DE CUSTO DOS PRODUTOS HORTÍCOLAS

A estrutura de custo de um determinado produto agrIcola é influencia
"da por diversos fatores, tais como: locali~ação da propriedade, fer

tilidade do solo, tipo de irrigação, tipo de cultura etc. Por nãopo~
stiIrmosdados a esse respeito, utili~amos, com fins lucrativos, o
montante de despesa para o ano de 1975, apresentado no Censo Agrop~
cuário, para a análise deste item.

A composição de custo da produção hortícola, que pode ser observada
na Tabela 9, apresenta, como principal item de despesa, os gastos
com adubos e corretivos que atingem cerca de 25% do custo,total. Na
horticultura, esse item é, proporcionalmente, superior a qualquer ou
tra atividade agrIcola.



Tabela 9

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO SEGUNDO ATIVIDADE AGR!COLA

1975_

Em percentagem-
Salarios Quota IArrend~ Adubos '~emen- Defensi Alim./ Aluguel Servi- Transp. Juros e Impos- IOutras

ATIVIDADE parte mentos e Cor tes e vosAgrl Trato de Máqui ços de da pro Despesas tos e 'Despesas
AGR!COLA entre de Ter retivos Mudas colas Animais nas Emprei dução- Bancá- Taxas- - tada- riasc guea ras

parcei
ros

Agricultura 20,6 3,4 7,9 22,2 4,0 5,~ 2 ,1 1 ,° 7,8 3,0 4,7 1 ,8 16,3
Pecuária 24,5 1 ,1 2,5 9,6 1 ,8 1 ,7 18,4 0,8 7 ,1 1 ,9 4,8 3,3 22,7
Agropecuária - 25,5 2,8 1 ,2 17 ,° 2,5 3, 1 9,2 1, ° 9, 1 2,3 5,4 _2,3 18,6

,
Horticult. 17 ,1 2,0 5 ,1 24,7 5,0 7 ,1 1 ,6 0,2 1,4 5,9 2,0 2,1 25,7Floricul t.
Silvicult. 32,2 0,2 1 ,6 6,0 4,4 2, 1 1 ,4 0,7 24,5 3,5 1 ,° 4, 1 18,4
Avicultura 7,6 0,2 0,5 1 ,2 0,2 0,3 73,9 0, 1 0,6 1 ,° 2,0 1 ,3 11 ,2
Conicult./ 20,2 6,4 12,8 13,6 1 ,3 1 ,8 11 ,6 0,3 2,5 1 ,1 3,6 2,6 22,2Apic./Seric.
Extração 27,3 1 ,8 5,3 1 ,6 1 ,O. 0,3 --- Z--7 1 ,° 12,9 4,6 2, 1 2,9 36,4-Vegetal ,
TOTAL 19,9 3,0 5,8 13,5 4,0 1 ,6 11 ,7 1 ,1 9,3 2,4 5,3 3,3 19 ,1

FONTE: Censo Agropecuário - IBGE - SP
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Se adicionarmos, aos adubos e corretivos, os gastos com defensivos a
'gricolas, teremos um total de 31,8% do custo total, enquanto para a
média do setor agrícola esses itens correspondem a apenas 15,1%

do custo total.

A maciça utilização'de adubos e defensivos agrícolas no setor da hor
ticultura decorre da integração de duas características bisicas des
ta produção. A primeira refere-se i pequena extensão das proprieda

des,que obriga os horticultores a utilizarem constantemente toda a
ext~nsão de suas terras sendo com isso levados a recorrer aos adubos
e defensivos para manter a fertilidade do solo. A segunda decorre do
maior n~mero de cultivos realizados no mesmo ano, dado o pequeno esp~
ço de tempo ncc essàrio entre a produção e colhei tia.'

I

As mesmas razões. justificam também os gasto~'com mhdas e sementes no
setor rf S'l I), que são proporcionalmente maiores que a média dos demais
'ramos da agricultura.

~--"-::.--.~--.-." ..~....•.•......, ~..,-. ~~....':-'.- -' ..,".',., .-~, ....-.,.•.._. ----~~-~.-

A grande utilização de adubos e defensivos acarreta, pelo menos,
duas conseqUências importantes. A primeira refere-se a deterioração
progressiva do meio ambient~ que reduz a fertilidade do solo e dimi
nui a qualidade dos produtos, colocando em risco a sa~de da popula
çao consumidora. A segunda, de cunho econ6mico"é .~ extrema sensibi
lidade do setor is variações no preço dos fertilizantes - produzi,
dos internamente ou importados - dado o grande peso d~sses produtos
no custo final do produto. Como o produtor individual não consegue
repassar totalmente esses aumentos ao mercado atacadista, os aumen
tos no preço desses p~odutos restringem fortemente a rentabilidade
do setor.
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Por outro lado, os gastos com salirios sao relativamente baixos qua~
'do comparados is demais atividades do setor agropecuirio (superior
apenas i avicultura que, por caracterfsticas pr6prias, utilita po~
qufssima mão-de-obra), tendo em vista a utilização de elementos da
família como mão-de-obra.

Outro aspecto interessante que podemos observar, refere-se aos· ga~
tos com transporte que, apesar de terem pouca importância no custo
total, são bem superiores na horticultura, quando comparados ao mes
mo item das diversas atividades do setor agrfcola.

Diante da extrema proximidade entre o produtor e o centro consumidor
visto anteriormente, como se explica a maior participação .desse item

,.

no setor hort.Icol.a. '(5,9%) quando comparado com a média dos demais se
\

tores (2,4%)?

Temos duas explicaç6es para essa questão. A primeira refere~se .)ao
maior número de viagens realizadas pelos horticult?res, dado o 'maior

\

número de safras e a
,

grande relação volume/peso dos produtos hor
tícolas. A segunda diz respeito ao preço do frete cobrado pelos in
termediirios para0 transporte da produção. Aqueles que não possuem
meios pr6prios para o transporte são obrigados 'a recorrer aos inter
mediirios que, dada a perecibilidade dos produtos, possuem um grande
poder de barganha para fixar ou impor seus preços.

Os juros e despesas bancirias são inexpressivos na composição do cus
to final (2,1%), porém, conforme podemos observar na Tabela 10, apr~
sentam duas características importantes: a primeira diz respeito aos
5rgãos que prestam as~ist~ncia financeira ao setor. Enquanto para as
demais atividades do setor agrícola as entidades governamentais sao
os principais agentes financeiros, ~ara a horticultura e floricultu
ra, bem como para a avicultura, os financiamentos são obtidos, pri~



27

cipalmente, por agentes privados. O segundo aspecto diz respeito
•..
a

.magnitude dos financiamentos. Enquanto para o setor da agropecuária
os empr~stimos chegam a cobrir 51% do custo ou despesa anual, para a
horticultura e floricultura temos apenas 21% da despesa total finàn
ciada.

Tabela 10

FINANCIAMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO

,1~7 5

FINANCIAMENTOS OBTIDOS \, DESPESAS 1/2
SETOR Entidades Outras Total:1 (mil Cr$)

do Governo Fontes ( %)
(mil Cr$) (milCr$) (mil Cr$) 2

Agricultura . 3 446 349 1 276 116 4 722 469 9 870 957 47,8
(73,0) (27,0) (66,3)

Pecuária 1 024 279 369 564 1 393 843 3 004 173 46,4
(73,5) (26,5) (19,6)

Agropecuária 290 277 114 573 404 850 799 815 50,6
(71 ,i) (28,3) (5,7)

Horticultura 40 234 41 288 81 522 390 601 20,8
Floricultura (49,4) (51,6) (1,1)
Silvicultura 17 186 17 631 34 817 332 474 10,5

(49,4) (51,6) (0,5)
Avicultura 246 249 214 980 461 229 1 942 625 23,7

(53,4) (46,6) (6,4)
Cunicult. 12 847 7 218 20 066 63 950 31 ,4
Ap í c , / Seric. (64,0) (36,0) (0,3)
Ext. Vegetal 4 960 1 021 5 981 20 821 28,7

(82,3) (17.7) (O. 1)

TOTAL 5 082 381 2 042 391 7 124 772 16 425 416 43,4
(71,3) (28,7)

FONTE: Cento Agropecuário - IBGE
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. \

o pequeno.volume de empr~stimos para o setor hortfcola decorre, basi
camente, da pouca .neces~idade de capital para o custeio de suas ati
vidades,dado o diminuto perfodo de tempo necessirio entre o plantio
e a colheita.

Outro aspecto importante que explica nao s6 o pequeno volume de em
pr~stimofmas tamb~m o tipo de ag~ncia financiadora ~ a não-aceitaçã~
por parte dos planos governamentai~ da safra como garantia para o
empr~stimo de custeio. Em decorr~ncia desse fato, a única garantia
possível ~ a propriedade da terr~ que nem sempre pertence ao prod~
toro .Além disso, o risco inerente a atividade agrfcola bem como o p~
queno valor das propriedades, dada a diminuta extensão das mesmas, a
tuam como eleme~tos inibidores i tomada de empréstimos por parte dos
horticultores tanto para o custeio como para investimentos no setor.

2.3 - DESTINO DA PRODUÇÃO

O escoamento da produção hortfcola é feito, excetuando a quantidade
consumida no pr6prio estabelecimento, por quatro canais de comercia
li~ação, conforme podemos observar pela Tabela 11 •

. _"__ . 4.· .__ .., •• _ .•.... ~. •

O principal canal de comercialização é o "intermedi~rio", que respo!:!
de com cerca de 62,0% do total produzido. Por intermediirio~ entende
mos o caso do atacadista que compra ou recebe a mercadoria em consi&
naçao. Podemos encontrar, em menor escala, um outro agente interme
diirio que compra a mercadoria do produtor e depois vende ou entrega
em consignação a6 atacadista Ou varejista.

O segundo canal de comercialização é a cooperativa que recolhe o pr~
duto no estabelecimento agrícola e atua como atacadista, respondendo
com ce~ca de 20,0% da produção.
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Tabela 11

DES.TINO.DA PRQDUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

.1975

Em percentagem
ConsumidoI éntregue Entregue Entreguea Venda Dire

PRODUTOS no Estab~ a Cooper~ à Indíis- Intermediáta ao Con TOTAL'
lecimento tiva tria rio - sumidor-

Alface 0,5 24,6 - 57,0 17,9 100,0
Couve 1,1 6,1 0,3 61 ,3 31 ,2 100,0
Couve-Flor 0,1 26,3 0,1 67,5 6,0 100,0
Repolho , 0,2 37,7 0,0 54,6 7,5 100,0
TOTAL 0,4 29,2 0,1 57,6 12,7 100,0VERDURAS .'

Cenoura 0,5 31 ,1 0,1 63,4 4,9 100,0
Batata 0,1 27,1 0,9 67,7 4,2 100,0
Mandioquinha 0,3 8,0 - 9'0,3 1,4 100,0
Pepino 0,2 22,1 . 2,0 66,9 8,8 100,0
Pimentão 0,6 16,5 0,6 70,1 12,2 100,0
SUBTOTAL ",. 0,2 26,3 0,8 67 ,9 ' 4,8 100,0LEGUMES

:
Tomate 0,1 10,6 26,0 58,7 4,6 100,0
TOTAL 17 ,9 14;3 62,8 5,0 100,0LEGUMES -
TOTAL GERAL 0,2 19,9 11 ,7 62,0 6,2 100,0

,
TOTAL GERAL 0,2 26,4 0,8 67,7 4,9 100,0exceto Tomate - "

FONTE: Censo Agropecuário - 1975
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A venda direta ao consumidor possui alguma expressão apenas na caso
das verduras (12 , 7~ó) e a "venda diretamente ã indústria" só é signi.
ficativa no caso do tomate (26,0%).

A importincia do canal de comerciali~ação reside no fato de determi
nar a remuneração dos diversos agentes envolvi~os no processo, bem
como o preço final do produto. Com relação ao produto~podemos obser
var,'na rabela 12, que sua remuneração é afetada, de acorda com o ca
nal de comercialização que escolhe ou pode ut í Li z.ar, sendo que a veg
da ~ireta ao consumidor é o melhor caminho, seguido da .cooperativa,
do intermediirio e por último da indústria.

Podemos observar também qu~para o tomate, o valor recebido junto
indústria corresponde a cerca de 50% do valor médio dos demais

-a
ca

nais de comercializaçã~ enquanto pira os demais produtos não hi
diferença ·significativa entre eles.

Temos virios fatores que expiicam a baixa remuneraçao recebida pelo
produto~ ao encaminhar o tomate para a indfistria.Entre eles destaca
mos a baixa qualidade do produto, o volume das transações, o perfodo
das vendas (algumas indústrias compram a produção no momento do plag
tio), a integração-vertical da indústria de molhos de tomate (a Ig!:!.

mas possuem plantações próprias ou arrendam as te.rras). e o pouco
poder de barganha do produtor individual frente i indfistria.
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Tabela 12

REMUNERAÇÃO DO PRODUTOR POR TONELADA DE

PRODUTO SEGUNDO O CANAL DE DISTRIBUIÇÃO
1975 Em mil cruzeiros

Entregue a Entregue a Entregue a Venda Dire PreçoPRODUTOS Cooperativa Indústria Intermediá ta ao Con
rio - sumidor- Médio

Alface 1 ,54 1 ,57 1,56 2,31 1 ,75
"couve 1 ,74 1 ,25 1,68 2,57 1,81
Couve-Flor 1 , 17 1,23 1 ,25 1,89 1 ,39

Repolho 0,63 1 , 09 0,73 0,97 0,86

M13DIA VERDURAS . 1 ,27 1 ,29 1 ,31 1 ,94 1 ,45

Cenoura 1 ,75 1 ,50 1 ,49 2,32 1 ,77

Batata 1 ,24 0,94 1 ,07 1 '20 1J;:11,
Mandioquinha 2,68 - 2,03 3~69 2,80

Pepino _ .. 1 ,46 0,79 1 ,19 1 ,23 1 , 17

Pimentão 2,16 2,33 2,21 2,05 2,19

Tomate 1 ,26 0,55 1,09 1 , °1 0,98

M13DIA LEGUMES 1 ,76 1 ,22 1 ,51 1 ,92 1,67

M13DIA GERAL 1 ,52 ·1 ,26 1 ,41 1 ,93 1 ,56

FONTE: Censo Agropecuário; 1975
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2.4 - CONCLUSOES

Os produtos hortícolas caracterizam-se por serem culturas de pequeno
ciclo que, alem de 'propiciar várias colheitas num mesmo ano, exigem
um pequeno capital de giro para a manutenção dos produtores. 'Sua aI
ta perecibilidade obriga, dado o precário estágio de desenvolvimento
dos canais de comerciali~ação, a situarem-se pr6ximos ao centro con
sum í dor , especialmente no caso das verduras. O processo de urbaniza
çao e a crescente deterioração do cieioambiente nj~ foram suficien
tes para expulsar os produtores do chamado c í nturâo verde da R..\>IGSP,
mas conforme verificamos, os 'aumentos da produção decorreram, basica
ment e , -da, incorporação de áreas mais distantes do centro con'
sumidor.

O processo de incorporação de áreas produtoras mais distantes do cen
tro consumido~contud~ s6 ~ viável nos momentos de alta nos preços
do mercado atacadist~'que possibilitam com isso cobrir os custos adi
cionais de transporte ~ mais:'significati vos 'neste setor que nos
demais da agricultura.

A produção, predoillinantementefamiliar ~ extremamente atomizada
.um grande número de pequenas propriedades com menos de 20 ha, e
grande capital industrial não penetrou nessa ramo devido não s6
condições estruturais agrícolas,mas tamb~m is .características

em
o

,as
esp~

cíficas da horticultura - perecibilidade e valor das terras pr6ximas
a são Paulo,que restringem a rentabilidade do setor.
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Os custos de produção sao extremamente sensíveis .aos preços dos pr~
dutos industriais - fertilizantes e defensivos agrícolas - que res
pondem com cerca de 32% do custo total e essa intensa utilização de

" ~ .produtoS"qulmlcos acarreta uma deterioração progressiva do meio
ambiente e fertilidade da terra bem como na qualidade dos produtos o
ferecidos ã população.

Finalmente, a produção ~ canalizada ao mercado atacadista atrav~sdos
intermediários e cooperativas atrav~s do sistema de consignação sen
do o produtor o último a saber do preço que irá receber pelo seus
produtos.



3 O MERCADO ATACADISTA

\1.1
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~:
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A partir de 1966, o com6rcio at~cadista dos produtos hortícolas foi
concentrado, em quase sua totalidade, junto ao Entreposto Terminal
de São Paulo-ETSP, da Companhia de Entrepostos e Armaz6ns Gerais do
Estado de são Paulo-CEAGESP, localizado no bairro do Jaguar6, no Mu
nicfpio de São Paulo. Ainda persiste, embora com importincia pouco
significativa, a comercialização atacadista junto i chamada "Zona da
Cantareira", n6 mercado Central da Prefeitura do Estado de são Paul~

A importincia do ETSP como centro atacadista da Região Metropolitana
da Grande são Paulo pode ser obser~ada na Tabe1a \13, onde temos a re
lação entre a demanda e o volume de comercialização do ETSP, para o
ano de 1976.

Tabela 13

QUANTIDADE COMERCIALIZADA NO ETSP E

DEMANDA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

1976

Estimativa do Nível Volume
SETOR de Demanda para a Comercial i zado no %

RMSP ETSP

Frutas 1 199 870 868 428 72,38
Verduras 305 130 .. 187 891 61 ,58
Legumes 515 720 447 432 86,76
Produtos Diversos 334 680 205 994 61 55
TOTAL 2 355 400 1 739 745 73,86

FONTE: Coutinho, Luciano. "Estrutura e Gênese da Administração Pú
bIica de São Paulo - Abastecimento" - FUNDAP/FINEP, s/data:
mimeo • pg. 53.
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Cerca de 74% dos produtos h~rtifrutigranj~iros e,especialment~, 77%
das verduras e legumes consumidos na Região Metropolitana da Grande
São Paulo, são comercializados no ETSP.

A analise deste Capítulo se restringira ao ETSP, dada sua importâg
cia na comercialização atacadista dos produtos hortícolas e tamb~m
pelo fato de que apenas o tomate, conforme visto no capítulo ant~
rior, possui outra destinação - a ind~stria.

3.1·~ CARACTERfsTICAS E USUÁRIOS DO ENTREPOSTO TERMINAL DE SÃO PAU
LO - ETSP

o ETSP ~ administrado pela CEAGESP que permite~via aluguel, o uso de
suas instalaç~es a terceiros que visem; sob a administração da comp~
nhia, i comercialização d~ h6rtifrutigranjeiros e pescado e i ar~aze
nagem de produtos agrícolas.

Com uma area total de 514 000 m~ e com 165 460 mZ de construção, es
ta dividido, de acordo com sua utilização, em:

a) Mercado Livre do Produtor - MLP, com 11 412 mZ (6,9% da area cons
tiuída), destina-se i comercialização diária de verduras e flores
(dois dias por semana). Estão sendo feitas obras de duplicação do
MLP, que trarão um acr~scimo de 12 000 m2 de area coberta ao esp~
ço existente.

b) Armaz~ns do Produtor-AP: com cerca de 14 289 mZ (8,6% da
construída), destinam-se i comercialização de l~gumes.

-area

c) Armaz~ns Frutícolas-AF: destinam-se' i comercialização de frutas
.da ~poca respectivamente.

d) Box~s dos Produtores-BP: destinado i comercialização de produtos
diversos (ovos, cebola, alho etc.).
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e) Mercado sobre Caminh5es-MSC: destina-s~ i comerciali~açio ~ireta
de banana verde, melancia e abacaxi.

í) Mercado de Frutas Estacionais-MFE: destinado ã comerciali~ação de
frutas, da época.

g) Armazéns de Movimentação-A.M:,destinados ao comércio a nível de se
mi-atacado e varejo.

Na Tabela 14, apresentamos a distribuição, de acordo com a irea ocu
pada, das diversas utili~aç5es das instalaç5es do ETSP.

Os usuirios do ETSP são agentes que alugam suas instalaç5es e atuam
como atacadistas, recebendo as mercadorias em consignação dos prod~
tores e vendendo-as aos varejistas. Na irea de verduras e legumes,po. -

demos subdividir os atacadistas em cinco categorias, de acordo com
o regime Jurídico: cooperativas, produtores individuais, sociedades
,civis de produtores, firmas ~ndividuais e empresas.

A distribuição dos atacadistas nas cinco categorias pode ser observa
, -

da na Tabela 15, onde se nota uma supremacia do número de produtores
individuais e das empresas que, ~m conjunto, atingem o total de 87,7%
dos estabélecimentos.

A distribuição do número de usuirios do ETSP, contudo, nao permite
verificar a importância relativa de cada agente quanto ao volume e
ao valor das operaçôe s realizadas. Apesar de nâo possuirmos dados sis
tematizados a esse respeito, parece-nos que a importância dos prod~
tos individuais e das empresas, na comercialização, de verduras e le
gum~s, é bem menor que a apresentada na Tabela 15.

De acordo com o trabalho elaborado por Coutinho, "o produtor indivi
dual, atuando em ireas onde o volume comercializado de mercadorias é
relativamerrte pequeno,' comparado com o total movimentado no entrepos



Tabela 14

INSTALAÇOES DO ETSP

19.77
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Em metros quadrados

DISCRIMINAÇÃO ÁREA

ÁREAS CONSTRUíDAS
14 pavilhões para frutas
"6 pavilhões para legumes
5,pavilhões para produtos diversos
1 pavilhão para verduras e folhagens

. 1 pavilhão para abacaxi e melancia
1 pavilhão para comercialização sobre caminhões
9 pavilhões para comercialização de produtos

específicos
1 frigorffico de Pescado com pãtid de

comercialização
1 edifício para oficinas·e apartamentos
lediffcio para restaurante
1 edifício para escrit6rio
1 edifício para Central Telef6nica
1 estação elevat6ria de esgotos
1 edifício de Frigorífico Armazenador Polivalente
1 galpão de carrinheiros
1 dep6sito de caixaria

estabelecimentos oficiais de cr~dito
ÁREA DE EXPANSÃO E PAISAGISMO
ÁREAS PAVIMENTADAS
Ruas
Estacionamentos
Calçadas

165 460
37 323
14 289
7 976

11 412
6 760
1 651

23 272

6 410
3 138
1 822
5 695

460
110

21 331
480

1 500
5 831 (§ )

40 591
307 949
227 000
27 869
53 080

514 000TOTAL

FONTE: Dados fornecidos pela CEAGESP
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Tabela 15

COMPOSICAO DOS USUÁRIOS DOS ETSP

1977

VERDURAS LEGUMES TOTAL
USUÁRIOS ..

(Q) (%) (Q) (%) (Q) (%)

Cooperativas 3 1 , 1 7 1 ,3 10 1 ,2
.Prod. Indiv . 139 51 ,7 179 33,5 318 39,6
Soco Civis Pro 1 0,3. 14 2,6 15 1,9

-
Firmas Indiv. 43 16,0 47 8,8 90 11 ,2
Empresas 83 30,9 287 53,8 370 46, 1
TOTAL 269 100,0 534 100,0 803 100,0

FONTE: Coutinho, Luciano. Op. Cito Pg. 24.

to, é responsável por cerca de 70% da movimentação de verduras e ape
nas 5% uo volume de legumes. Por outro lado, as empresas atacadistas
sao também pouco expressivas na movimentação de legumes, atingindo
cerca de 15% do total, apesar de representarem cerca de 54% dos usuá
rios." (14)

Ai nd a.cs egundo esse trabalho,' "os grandes atacadistas no setor de le
gumes são as cooperativas qu~ apesar de serem apenas sete (1,3% dos
usuários), movimentam cerca de 80% dos legumes comercializados. A
principal cooperativa atuante no Entreposto, a de Cotia, movimenta
cerca de 60% dos legumes transacionados, e sua influência, diante dos
outros usuários, se faz sentir principalmente com relação aos preços
dos produtos comercializados, exercendo uma visfvel liderança de pr~

~. ~ d - (15)ços nas varlas areas e atuaçao".

(14) Coutinho, Luciano - Cp. Cit., pg. 27
(15) Coutinho, Luciano - Op. Cit., pg ..27
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3.2 - O ETSP E O CUSTO DE COMERCIALIZACÃO.

A presença da CEAGESP como proprietiria doETSP e cobrando alugu~is
dos usuirios atacadistas pela utilização de suas instalações, pod~
ria constituir-se' num elemento de custo importante, que seria repass~
do, em filtima instincia, ao consumidor final, atrav~s dos mecanismos
de preço.

Contudo, diante das tarifas cobradas, de acordo com a irea útil uti
lizkda pelo usuirio e pelo enorme volume comercializado diariamente,
a influ~ncia desse item na composição do custo de venda da
ria ~ desprezível, conforme podemos observar na Tabela 16.

mercado

Tabela 1"6

INCIDENCIA DAS TARIFAS SOBRE O VALOR MÉDIO

DOS PRODUTOS AFLUíDOS DO ETSP

19,69./76

Em percentagem
"

SETORES 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1- Frutas 1 ,719 1 ,826 1 ,593 1 ,448 1,496 1 ,255 1 ,304 2 ,191
2. Verduras 1 ,346 1 ,175 1 ,276 0,856 0,798 0,596 0,644 0,502
3. Legumes 0,959 1 ,10 3 1 ,2°7 0,967 0,856 0,708 0,763 0,656
4. Prod. Div. 0,755 1 ,145 1 ,077 0,970 0,589 0,671 0,597 0,638
5 . Pescado 1 ,220 1 ,432 1 ,138 0,861 0,888 0,835 0,880 0,716
6. Todos os seto

res acima - 1 ,218 1 ,148 1 ,349 1 ,132 1 ,053 0,917 0,962 1 ,264con
siderados

7 • Flores - - 3,860 3,623 4,465 4,433 4,378 4,678

FONTE: Departamento de Economia da CEAGESP
Serviço de Estatística
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Observamos na Tabela 16 que, al~m da pequena relação entre a tarifa
.e o valor m~dio dos produtos, temos uma tend~ncia significativa ~de
diminuição dessa ielação, principalmente no caso das verduras e leg~
mes que passam de 1,346% e 0,959%, em 1969, para 0,502% e 0,656%, em
1976, respectivamente. Essa diminuição deveu-se não só a uma queda
no valor real da tarifa cobrada pelo CEAGESP, conforme podemos obser
var na Tabela 17, mas tamb~m, pelo aumento do volume comercializado
no ETSP.

A diferença entre os valores da tarifa de legumes e verduras decorre
do crit~rio utilizado pelo CEAGESP que leva em consideração a ,qua~
tidade e o valor das mercadorias transacionadas.

Tabela 17

EVOLUÇÃO DAS TARIFAS MENSAIS DO ETSP
. 1970/77

,
LEGmmS (Box c/31 ,50 m- ) VERDURAS (Módulo 40 m2)

ANO (Cr$) 1970=100 (Cr$) 1970=100

1970 2 447 100 828 100
1971 2 657 109 .938 113
1972 2 620 107 909 110
1973 2 647 108 917 111
1974 2 345 96 797 96
1975 2 351 96 800 96
1976 . 2 125 87 723 87
1977 2 026 83 689 83

-

FONTE: Coutinho, Luciano - Op. Cit., pg. 74
..
3.3 - EVOLUÇÃO DO VOLUME E DO VALOR COMERCIALIZADO NO ETSP

. No ETSP, nas dependênc í as do Mercado Livre do Produtor-MLP e Armazéns



42

do Produtor-AP, são comercializadas, diariamente, 32 variedades de
legumes e 28 de verduras que, em 1979, atingiram, em m~dia, quase
3 000 toneladas di~rias e com um valor m~dio de cerca de Cr$ 85 mi
lh6es, em valores de setembro/1981.

Na Tabela 18, apresentamos a evolução da quantidade e do valor comer
cializado anualmente no ETSPde verduras e legumes, ond e notamos, no
período 1971/79, um aumento de 50% na comercialização, 73% no valor
total e de 16% no valor da tonelada de verduras e legumes.

Tabela 18

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE E DO VALOR COMERCIALIZADO NO ETSP

(EM CR$ DE SETEMBRO DE 1'981)
1971/1979

QUANTIDADE VALOR TC.lTAL VALOR POR TON.
ANO

(t) 1971=100 (Cr$ mil) 1971=100 (Cr$ mil) 1971=100

1971 569 642 100 14 136 813 100 ' 24 817 100
1972 596 847 105 17 615 218 125 29 514 119
1973 ".--661 287 116 20 419 191 144 30 878 124
1974 ' 631 434 111 22 839 654 162 36 171 146
1975 660 434 116 21 457 360 152 32 490 131
1976 665 323 117 23 548 105 167 35 393 143
1977 723 499 127 22 778 762 161 31 484 127
1978 801 731 141 22 549 896 160 28 127 113
1979 852 564 150 24 457 584 173 28 687 116.

FONTE: CEAGESP - Divisão de Economia - Setor de Estatística.

Com relação ã quantidade comercializada no ETSP, como nao tivemos no
período o aparecimento de nenhum outro mercado atacadista de verdu
ras e legumes, podemos imaginar que a sua magnitudedeveria, ao menos,
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acompanhar o crescimento populacional da Grande são Paulo (16) a fim de man
ter, em termos percapita1a oferta desses produtos. Vale ressaltar que
não estamos confundindo crescimento populacional com o da demanda, que
depende não só da população mas também da renda, dos hábitos de consumo
etc, mas, como não possuímos dados concretos à respeito da demanda,esta
mos utilizando o crescimento populacional como uma estimativa decre~
c imerit o da demanda. Contudo, conforme podemos visualizar no Gráfico 1 ,
apenas nos anos de 1973, 1978 e 1979 a oferta esteve acima do cresci
mento populacional. Nos demais períodos, apesar do crescimento na ofe!.
"ta de~ses produtos, tivemos uma escassez relativa do produto, ou se
ja, uma menor oferta per capita.

Com o valor total comercializado tivemos um aumento significativo e
contínuo de 1971 a 1979 (de 73%), sempre acima do volume de mercado

\rias. E como não tivemos nenhuma mudança nas quantidades relativas dos
iprodutos comercializados, podemos imaginar que esse aumento decorre,

também, dos acréscimos reais nos preços dos produtos.

A curva do preço por tonelada de produto, por sua vez, apresentou um
\

grande acréscimo até 1974 para depois cair até um nível um pouco superior ao
ano de 1971. Essa evolução, contudo, nao se deu de forma contínua e sistematizada.

Para explicar o crescimento da curva do valor total comercializado no
ETSP temos dois períodos, com causas distintas. De 1971 a 1976,0 seu
aumento deveu-se, quase que exclusivamente, is elevações dos preços
dos produtos acima do preço real, pois a quantidade comercializada
teve um crescimento muito pequeno no período. Para o período de 1977

-a 1979, o que explica o crescimento do valor total e o aumento da
quantidade comercializada, pois o preço real põr tonelada caiu sia
nificativamente no. período.

3 •4 - COMPORTAMENTO DA OFERTA E OOS PREÇOS NO ATACADO DAS VERDURAS E LEGUMES

Para estudarmos o comportamento da oferta e dos preços no atacado
(16) Estimativa de 4,19% ao ano, de acordo com dados da BvIPLASA- ~resa Metro120
litana de Planejamento da Grande São Paulo S/A; "Sumário de Dados da Grande Sao
Paulo", 1977 - pg. 39.
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EVOLUCÃO DA QUANTIDADE, DO PRECO POR TONELADA E DO VALOR TOTAL

DE VERDURAS E LEGUMES COMERCIALIZADOS NO ETSP (1971=100)

180

1971/79

Valor
" Total

<. "I , , "
/,. I '. ./
., I -"---.J

/ ". I

/ ' .V
/

/

/
/

/
/

/

".I ., .
I '"\.

!" \, ,, ,
.' \",'/ . ,.' ",,',,

,

170

160

150

140

130

120

110

100

90

1971 1972 1974 1976 1977

Quantidade

~/ População

.....
\ .__-' Preço, .•..-'---

1973 1975

FONTE: CEAGESP

1978 1979



45

dos produtos hort{colas, inicialmente, escolhemos uma amostra Ae sete
entre 28 variedades de. verduras e de 10 entre 32 qualidades de leg~
mes que, al~m de pos~urrem dados no mercado varejista e comporem a
cesta de mercadorias do índice de custo de vida da Cidade de São Pau
10, elaborado pelo IPE', representam cerca de 80% do volume comercia
lizado no ETSP, conforme podemos observar na Tabela 19.

Tabela 19

~ELAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE TOTAL DA AMOSTRA E A

QUANTIDADE TOTAL COMERCIALIZADA NO ETSP DE VERDURAS E LEGUMES

1979

PRODUTOS Amostra ETSP. Amostra ETSP
(t) (t) (%)

Verduras 154 070 241 '521 63,8
Legumes 528 409 611 043 86,5
TOTAL 682 479 852 564 80,0

FONTE: CEAGESP

Na Tabela 20, apresentamos a participação percentual da quantidade comerciali
zada de' cada. produto em relação à amostra total, onde se sobressaem, no gr~
po das verduras, a alface (23,8%) e o repolho (53,2%) e, no grupo dos legumes,
° tomate com 57,9% do total comercializado em cada grupo. Esses três produtos
correspondem com cerca de 62,0% da amostra e cerca de SO ,0% do volume comer
cializado noETSP, enquanto. o total de verduras corresponde a 21,3% e o to
tal de legumes com 78,7% do total geral da amostra.

Notamos aind~ pela Tabela 20, que a participação percentual dos pr~
dutos de maior volume, 'como ~ o caso da alface, do repolho e do toma
te, não se altera. Somente o agrião, o almeirão e a couve, no caso
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Tabela 20

PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS NA QUANTIDADE ANUAL COMERCIALIZADA NO

ETSP

1971/79

Em percentagem
PRODUfOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Média

Agrião 2,5 3,5 3,1 3,9 4,2 3,8 4,6 3,2 3,9 3,6
Alface 25,5 22,6 23,6 22,1 22,6 22,7 25,7 23,8 25,6 23,8
Almeirão 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7
Couve 5,6 6,8 7,1 7,2 6,7 7,5 8,9 7,3 7,5 7,2
Escarola 7,9 6,7 6,7 6,6 7,0 7,8 6,2 6,6 7,0 6,9
.Espinafre 4,0 4,5 4,3 5,0 5,5 4,6 4,8 4,8 4; 1 4,6
Repolho 54,0 55,4 54,7 54,6 53,2 52,9 49,1 53,5 51,0 53,2

TOTAL DE 21 ,1 21;9 21,0 20,6 20,4 22,1 20,7 20,9 22,6 21,3VERDURAS'
Abobrinha 4,4 4,6 .4,1 4,0 4,6 3,9 4,3 4,0 4,7 4,3
Berinjela 3,1 3,1 3,5 2,4 . 3,1 3,0 3,1 2,7 2,8 3,0
Beterraba 1,5 2,0 1,4 1,2 1,5 1,2 1 ,5 1,7 1,5 1,5
Cenoura 8,3 7,7 8,4 8,9 9,7 10,6 10,3 12,0 11 ,6 9,7
Chuchu 6,6 6,2 6,8 6,7 7,8 9,3 7 ,1 8,0 8,2 7,4
Mandioquinha 2,4 2,6 2,2 2,9 1,6 2,8 2,5 1,7 3,0 2,4
Pepino 5,4 6,3 5,3 5,0 5,5 5,6 5,7 4,6 5,1 5,4
Pimentão 3,6 3,6 3,8 3,6 3,7 3,6 4,2 3,5 4,0 3,7
Tomate 60,3 59,0 59,6 61,0 57,7 55,3 56,5 57,1 54,7 57,9
Vagem 4,4 4,9 4,9 4,3 4,8 4,7 4,8 .4,7 4,4 4'7,

TOTAL DE 78,9 78,1 79,0 79,4 79,6 77 ,9 79,3 79,1 77 ,4 78,7LEGUMES
\TOTAL 100,0 100,0 00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0GERAL

FONTE: CEAGESP

OBS: A base da porcentagem para cada produto é o total de seu respe~
tivo grupo (verduras e legumes). A base da porcentagem para o - total
de verd-uras e o total de legumes é o total geral.
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das verduras, e a cenoura e chuchu, no ca~p dos legumes, tiveram um
pequeno aumento em sua participação. Isso significa que, apesar das
variaç6es anuais na quantidade comercializada, os produtos hortíco

las mantiveram um mesmo padrão decrescimento na oferta.

Diante desse quadro, para'a maioria das anilises posteriores, os pr~
dutos foram agrupados da seguinte maneira: verduras (alface, repolho
e outras verduras(17)) e os legumes (tomate e outros legumes(18)). A

justificativa para essa união reside, além da pequena part Ic Ipac ão

perçentual dos "outros" produtos, na hipótese de que os mesmos sao
substitutos perfeitos do interior de cada grupo.

3.4.1 - ,Amplitude da Variação Mensal na Oferta e no Preço dos Produ
tos Hortícolas

A variação do preço dosprod~tos hortícolas é extremamente violenta
não só de mês para mes, corno também, de dia para dia. Essa variação
decorre da alta perecibilidade dos produtos que precisam ser negoci~
dos no mesmo dia em que chegam ao ETSP; da inelasticidade da oferta
dos produtos em cada dia; e também das características peculiares do
mercado atacadista que serão analisadas posteriormente.

Para se ter uma idéia aproximada dessa variação, elaboramos a Tabela
21 com um resumo do desvio-padrão, dos preços e das quantidades -me
dias mensais corno porcentagem do preço e da quantidade média mensal
pàra cada ano, e o quadro completo poderá ser encontrado no Anexo l.
Vale ressaltar que, no preço e na quantidade média' mensal, está eli

(17) Sempre utilizaremos a média ponderada de 'acordo'coma quantidade, com os se
guintes produtos: agrião, almeirão, couve, escarola, espinafre. ',
(18) Sempre utilizaremos a média ponderada de acordo com a quantidade dos seguin
tes produtos: abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, mandioquinha, p~
pino, pimentão e vagem.



Tabela 21

DESVIO-PADRÃO DO PREÇO E DA QUANTIDADE MENSAL COMO PORCENTAGEM DO PREÇO E QUANTIDADE MnDIA MENSAL

PARA CADA ANO

1971/79

Em percentagem'
,

VERDURAS LEGUMES
TOTAL

ANO Alface Repolho Outras Total Tomate Outros Total
, .

q p q p q p q p q p q p q p q P

1971 15,9 54,4 18,7 46,0 28,1 49,0 19,4 48,5 13,2 34,9 29,4 36,2 20,0 35,5 19,9 38,2
1972 35,1 52,5 20,3 54,3 22,4 29,6 24,0 48,9 1O ~7 33,9 22,1 28,5 15,5 31 ,6 17 ,3 35,2
1973 13',8 32,4 29,0 59,3 25,0 37,0 24,2 47,9 15,2 22,8 21 ,4 28,5 17 ,8 25,2 19, 1 30,0
1974 19,0 41 ,2 22,4 39,2 22,6 36,7. 21 ,1 38,8 12,8 24,3 19,5 26,1 15,6 25,1 16,8 28,0
197.5 22,7 46,2 16,7. 29,2 22,6 34,3 18,9 33,9 21,8 35,1 24,8 33, 1 23,3 34,3 22,4 34,2
19-76 26,2 47.,1 19,9 39,8, 22,7. 40,0 20,9 41 ,1 19,6 30,0 28,9 36,4 23, 1 32,7 22,6 34,5
1977 15,3 41,3 17 ,1 34,1 25,1 33,7 18 ,1 35,9 19_,,945,5 20,8 28,3 20,3 38,3 19,8 37,8
1978 32,7 37,3 21 ,2 34,2 24,8 33,7 24,5 35,3 16,8 37,6 27,6 30,2 21 ,8 35,3 22,6 35,3
1979 24,0 34,9 16,6 35,2 29,9 42,3 21 ,5 36,8 15,7 22,2 29,3 42,0 21 ,4 30,5 21 ,4 31 ,8

MEDIA 22~7 43,3 20,2 40,2 24,9 37,2 21 ,4 40,2 16,3 31 ,6 24,7 32,9 19,8 32,1 2O, 1 33,8

FONTE: CEAGESP
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minada ou escondidaa variaçãodiáriae mesmoa variaçãono decorrerdeum mesmo dia.

:A análise do desvio-padrão do preço e a quantidademensal nos permite, gro~
50 modo, verificar a amplitudeda variaçãodesses valoresno mercadoatacadí sta,

I

Além disso, procuraremosobservar,também, se existe ou não uma tendência -a
estabilização dos preços e da quantidade comercializada no mercado ataca
dista, que poderia estar ocorrendo, atravésda incorporaçãode novas areas
produtoras com colheitas nos períodos de menores safras, ou então, através
do surgimento de algumas produçõesprogramadaspara atingir o mercado ataca
dista nos momentos de alta nos preços.

Com bas e no valor médio mensal para cada ano do preço e da quantidade,calculamos
.o desvio-padrão para cada produto e transformamoso mesmo em porcentagemdopre
ço e da quantidademédia é para tmlamelhorvisualização,trqnsformamos a Tabela 21

I

em gráficos,onde apresentamoso desvio-padrãoda alfaceno'período (Gráfico2).
\ .

Podemos observar pelo gráfic~ que, enquanto a quantidade oscila, no
período, numa faixa média de mais ou menos 22,5%, o preço tem uma am
·plitude bem maior de oscilação (43% em média). Alé~ disso, não obse~
vamos nenhuma tendência significativa de diminuição da amplitude de
variação, tanto no que diz respeito a quantidade quanto ao preço.

No Gráfico 3, apresentamos a variaçao da oferta e preço do repolho e
notamos que tanto a quantidade quanto o preço oscilantes na faixa
dos 20% e 40%, respectivamente, mostram uma leve tendência a diminui
rem suas oscilações a partir de 1974. Enquanto no período 1971/73 a
média do desvio era de 22,6% para a quantidade e 53,2% para o preço,
no período seguinte tivemos, respectivamente, 18,9% e 35,2%, o que
demonstra essa tendên~ia .

.No Gráfico 4, apresentamos. a variação na oferta e preço das", "outras
verduras" e notamos que esses produtos apresentam a tendência de man
ter as faixas de oscilações tanto do preço (40%) como da quantidade
(20%) .
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Gráfico 2
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Para o total das verduras, apresentado no Gráfico 5, temos duas ten
d~ncias diferentes. Em relação aopreçd, notamos uma diminuição da
amplitude de variação a partir de 1974 pois, para o período 1971/73

períodoa média do·desvio padrão foi de 48,4%, enquanto para o

1974/7 9 tivemos a média de 37,0%. O comportamento deste gráfico segue,
em grande part e,o do repolho, dado o seu peso relativo no total de ver
duras. .Para a quantidade, temos uma t endenc i a ã manutenção da ampLj.

tude de variação na faixa dos 21%. Essa constatação é importante p~
ra mostrarmos que, no mercado atacadista, apesar de prevalece~em os
mecanismos de oferta e pro~ura na definição do nível de preços, exi~
tem outros fatores que interferem no processo e que serao discutidos
posteriormente.
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Gráfico 5
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Com relação ao tomate, apresentado no Gráfico 6, notamos que, enqua~
to a amplitude de oscilação da quantidade aumenta no perfodo 1975/78,
passando de 13% de 1971 a 1974 para 19,5% no perfodo seguinte, a os
cilação do preço apresenta uma tendência estável não havendo nenhuma
indicação de aumento ou diminuição na amplitude de sua variação.

Para os "outros legumes" notamos, no Gráfico 7, uma perfeita sincroniaentre
as variações do preço e da quantidade, com uma tendência à manutenção da amp lj
tude de variação nos dois casos. Essa sincronia reflete um padrão de comporta

I

mento mais previsfvel no mercado dessas vari.edadesde legumes, pois osdesvios
da quantidade e do preço são sempre proporcionais.
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Gráfico 6
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Em relação ao total dos legumes, apr+s ent ado no Gráfico 8, temos uma
atuação muito semelhante i apresentada no caso do tomate, uma vez
que esse produto responde, em média, com 58% da quantidade de legumes
e do valor comercializado no ETSP. Nesse sentido, enquanto a amplit~
de de variação de quantidade aumentou no períOdo 1975/79, passando
de 17,2% de 1971/74,para 22,0% no período, a amplitude de variaçãodo
preço mostra uma tendência à manutenção do seu nível, apesar do movi
mento oscilatório.

Gráfico 8

TOTAL DE LEGUMES - DESVIO-PADRÃO DO PREÇO E DA QUANTIDADE l'1ENSAL

COMO PORCENTAGEM DO PREÇO E DA QUANTIDADE MÉDIA MENSAL PARA CADA ANO'

1971/79

%

30

61".... ....•....••..~ .•..•., .•.
...•....•. . r- __ . /~ ',. Desvio Médio

......•..-••••••.... ~ ..•••..•..•.•.•..••.••..•.....•..•••.. J•.....••• -:-•....",.....•...........•..•4 •••••••••••••• :...., ••••••• -do Preço...•. / '...•. / '
•..•. / Desvio Anual

'"" / do Preço•...•.- --_../

40

20

Desvio Anual
""'-_------da Quantidade

- - Desvio Médio
daQuantidade

10

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

FONTE: CEAGESP



56

Para o total geral dos 'produtos - Legumes ve yerduras- notamos. no
Gráfico 9, uma leve tendência de aumento na amplitude de variação da
quantidade pois, no ~erfodo 1971/74 a m~dia de variação foi de 18,3%,
enquanto para o perfodo seguinte tivemos 21,8%. Com relação ao preço
notamos que, apesar do movimento "oscilatório", a tendência é uma
certa manutenção da amplitude de sua variação.

, Gráfico 9
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C6ncluindo, podemos observar que nao constatamos, no perfodo, nenhu
ma tend~ncia i estabilização do preço e da quantidade dos produtos
hortfcolas comercializados no ETSP. Ao contririo~ o que tivemos foi
um leve aumento na amplitude da variação da 'quantidade ofertada, en
quanto para os preços, com exceção das verduras que tiveram uma li
geira diminuiçã~, a'tend~ncia foi manter sua amplitude de variação,
sempre acima da variação da quantidade 'ofertada.

Isto significa que apesar de serem culturas tipicamente de pequ~
no ciclo e produzidas, nos momentos de baixos preços, bem próximas
a são Paulo e, nos momentos de alta nos preços, em regiões mais
distantes como ~ o caso dos legu~es,não hi nenhum movimento ou
tend~ncia esta~~lizada na oferta. Para explicar esse fato temos~em
primeiro lugar, a atomização da produção que faz com que as previ
sões de safras,diante das alter'acô es nos tipos e escalas dos prQ.
dutoscul tivados pelo produtor.individual, tornem-se . ....lmposslvels
de serem realizadas. Em segundo lugar, temOs a perecibilidade dos
produtos qUe limita a esfera da produção a regiões muito próximas
-do mercado consumidor. Em terceiro lugar, e acoplada com a
anterior, temos as caracterfsticas ffsicas e biológicas dos

causa
produ

tos hortfcolas que, dada a restrição de distincia, nao
expandir-se para outras regiões do estado.

conseguem

Diante da variação da quantidade ofertada junto ao mercado atacadis
ta e considerando-se a perecibilidade dos produtos hortfcolas que
precisam ser negociados no mesmo dia temos, diante da uma
mais estivel, uma pressão a variações nos preços no sentido

demanda
inver

..
50 a quantidade ~f~rtada .

... ~ -,-4._. .: __.~__'tt '''''-<I'' ._,. - - -- - ---- ::-._~ •.:.:--~"." .• _.
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3.4.2 - Relação entre a Oferta e Preço dos Produtos Hortícolas

A lei da oferta e da procura, especialmente, nas situaç6es de oferta
inelástica, como é o caso dos produtos agrícolas, em geral, e,em es
pecial, no caso dos produtos hortícolas que têm uma alta perecibili
dade, faz com que as variações na quantidade ofertada produzam alte
rações, em sentido inverso, no nível de preços desses produtos. Inú
meros trabalhos(19) já comprovaram esse fenômeno, no caso do mercado
atacadista dos produtos hortifrutigranjeiros e, por essa razao, nao
iiemos nos deter numa análise mais minuciosa dessa questão, nestetra
balho. li

li

..... -:t "~'-"'. .- -. _.- -'~'-" ..

Somente com caráter ilustrativo, apresentamos, no Anexo 11, u~a tabe
!

la com a média mensal do preço real e da quantidade para cada prod~
to no período 1971/79. Ao trabalharmos com os valores médios mensais,
para um período de nove anos, estamos diminuindo ou restringindo, de
maneira acentuada, a amplitude de oscilação dessas duas variáveis.
Contudo, mesmo com essa restrição, podemos observar claramente o sen
tido inverso das variaç6es da quantidade ofertada e do preço, através
do Gráfico 10, onde ~presentamos a distribuição do preço equantid~

(19) Ver por exemplo Junqueira, Pérsio: "Estrutura de Preços e Demanda de Pródu
tos Hortícolas no Entreposto Tenninal de são Paulo" in Agricultura em São Paulo-;
ano XVIII, n9 11/12, nov/dez 1971,pg. 3/80.
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de para o total de verduras.

Verificamos" pelo grifico, que o período de janeiro a julho caracte
riza-se pelos preços elevados e por uma oferta reduzida, invertendo-
se, contudo, no período de agosto a dezembro. O mesde preço miximo
é fevereiro e o.mínimo é encontrado em outubro. Com relação ã quanti
dade, esses meses correspondem exatamente aos pontos mínimo e máximo.

No Grifico 11, apresentamos a evolução da quantidade e preço para o
total de legumes, onde notamos que os meses de fevereiro, abril (pon
tos mínimos) e outubro (ponto miximo) correspondem aos picos' na quan
tidade ofertada. Com relação aos preços, os meses de janeiro, maio e
dezembro apresentamos menores valores, contrastando com os meses de
março e abril que correspondem aos maiores índices de preço.

Gráfico 1"'
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Para o total dos produtos hortícolas - verduras e legumes - apreseg
tado ~o Grifico 12, observamos que os meses de pico para a oferta
sao outubro (miximo) e dezembro (mínimo), enquanto para os preços t~
mos os meses de janeiro e maio (mínimo) e abril como ponto miximo.

No Anexo III, apresentamos a tabela de {ndices e os grificos para a
alface, o repolho, outras verduras, tomate e outros legumes.

Grifico 12

TOTAL GERAL
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3.4.3 - Evolução Anual do Preço Real e Quantidade de Verduras e Legu
mes Comercializados no ETSP

Procuraremos, neste item, verificar como se desenvolveu, durante a
d~cada dos 70, ~ co~ercialização realizadà no ETSP, a rirvel atacadis
ta, em termos de quantidade anual ofertada e preço real.

Com relação i quantidade, intere~sa-nossaber se a mesma teve um rit
mo de crescimento suficiente para acompanhar o crescimento populaci~
nal da Região Metropolitana da Grande Sâo Paulo a fim de manter o n I
vel per capita de verduras e legumes disponrveis no mercado.

Com relação aos preços, interessa-nos verificar se os mesmos estive
ram abaixo ou acima do processo inflacionirio do perIodo, a fim de
observarmos se a população da RMGSP despendeu mais ou menos
sos para a aquisição desses produtos.

recur

Finalmente, outro aspect6 a ser analisado neste item ~ a relação en
tre o crescimento da oferta e a evolução do nrvel de preços, pois,p~
demos esperar que, caso nao tenha ocorrido um crescimento da oferta
em nrvel compatrvel com o crescimento populacional, estaria ocorrendo
uma escassez relativa do produto e, conseqUentemente, uma pressão p~
ra o aumento do nrvel de preços acima do processo inflacionirio.

Utilizando, na an à l i.s e , números Irid í.ce s com base em .1971 = 100 e apr~
sentados no Anexo IV, podemos observar pelo Grifico 13 a evolução da
alface, onde notamos que o crescimento da oferta desse produto esteve, até o
ano de 1978, abaixo do 'Crescimentopopulacional.(20) Isso significa que a
oferta per capita desse produto esteve, até o ano de 1978, abaixo do

(20) Vale ressaltar novamente que a utilização do crescimento populacional, como
medida do crescimento da demanda,deve-se a falta de outro indicador mais preciso
e para o crescimento populacional utilizamos a estimativa de 4,29 P9r ano~baseada
no trabalho editado pela EMPLASA - Empresa de Planejamento Metropo11tano ua Gra~
de São Paulo S/A, op. cit., pg. 39.
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nível de 1971. Com relação ao nível de preços reais·(2',), observamos
que at~ o ano de 1978, esteve acima do nível d~ preços de 1971, com
tend~ncia crescent~ at~ o ano de '9~~, par~ a partir de 1977, inver
ter-se a tend~ncia, fazendo com que o nível de preços ..de1979 esti

yes~e'abaixo do encontrado em 1971.

Gráfico 13
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(21) Os preços foram inflacionados com o Indice Geral de Preços; Disponibilidade
Interna, coluna 2, publicado pela Conjuntura Econômica da FGV.(setembro de 1981=
100) •
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A alface possui algumas características importantes que explicames
se padrão de evolução. Em primeiro lugarj nao possui nenhum pr2.
duto substituto,pois grande parte de sua demanda decorre da ativida
de dos bares e restaurantes de são Paulo. Isso faz com que sua de

manda torne-se praticamenteinelástica. Por outro lado, os consumido
res individuais participam do mercado s6 que com demandas mais sen
sIveis em relição ao preço do produtoJdevido is restrições de renda.

Em outras palavra~ a sensibilidade em relação ao preço da alface

.~ inversamente proporcional ao nível de renda do consumidor: indivi

dual.

Diante destas caracterIsticas, podemos imaginar que, até 1976, quando
I

tivemos uma escassez relativa do produto e um ele~ado nível de pr~

ços,asua demanda foi efetiv~da pelos bares e restaurantes e ·pela

'população de alta renda. A partir de 1977, com os grandes aumentos
\

na quantidade ofertada~ tivemos uma diminuição do nível de preços a
fim de incorporar no mercado um maior contingente populacional,pois,

dada a perecibilidade desse produto, é impossível pensarmos em esto
cá-.lo.

No caso do repolho, apresentado no Gráfico 14, observamos que, para
o período 1973/77, a oferta esteve abaixo do crescimento populacio

nal e o nível de preços be~ acima do registrado em 1971, com tendên
Cla crescente. A partir de 1978, inverte-se a tendência dos preços e
a'quantidade' cresce ac ima do nível populacional. Apesar da mudança

de tendência nos preços, encontramos, no ano de 197~, um nível de
preços reais 60% acima do encontrado em 1911.



6S

Gráfico 14
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O repolh~.apesar de nao ~ossuir uma demanda de bares e restaurantes
tão. significati va quanto a alface, dada: a 'sua magnitude de oferta- cer
ca de 50% do volume de verduras comercializadas ~,não possui nenhum
'produto substituto. Além disso, seu preço é extremamente inferior qu~
do comparado com as demais verduras. O preço médio real para o perí~
do 1971/7::9, em cruzeiros de setembro de 1981, é de Cr$ 12,0.0 por
~ilo,enquanto para as outras verduras tivemos Cr$ 37,70 e para a
alface Cr$ 39,30 (ver Anexo 11). Diante dessas características pod~
mos imaginar uma curva de demanda praticamente inelástica,que justi
fica a evolução do preço do repolho no período~
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Em relacâo às "outras verduras", podemos verificar, no Gráfico 15,

,que a quantidade comercializada esteve sempre acima do crescimento
populacional. Contudo, o nIvel de preços manteve uma tend~ncia cres
cente at~ o ano de 1976, quando começou a declinar, por~m, mantendo-
se, no ano de 1979, 35% acima do preço de 1971.

Como podemos ex~licar, no caso das outras verduras, a elevação do nI
-vel de preços real quando a oferta cresce em ritmo superior a da pop~

lação e tamb~m que os produtos pertencentes a esse grupo sao substi
tutos entre si?

Os produtos" que formam esse grupo, isoladamente ou no total, possuem
pouca expressão em termos de volume comercializado e com preços bem
pr6ximos ao da alface, conforme foi visto anteriorm~nte. Como sao

I,

substitutos entre s~ poderIamos esperar uma inelasticidade no preço.
Contudo,o seu comportamento ·no período foi semelhante ao da alface
e repolho, ou seja, preços crescentes at~1976 e decrescentes a seguín

\

A única explicação po ssIveI para esse caso ~ ~ue, apesar -de esses prQ.
dutos possuIrem car act erIst í cas diferentesdas da alface e do repolho,
a evolução do mercado de verduras como um todo arrastou ou determi
nou a evolução do nIvel de preços desses produtos. Em outras pala

vras, o nível de preços no atacado das "outras verduras" não está li
gado diretamente à evolução de sua oferta, mas ao comportamento g~
ral do mercado da alface ~ do repolho.

Para o total das verduras, apresentado no Gráfico 16, a oferta
produto cresceu abaixo da população no perIodo 1974/77. Nes~e

do
.•.perlQ.

do, os preços mantiv~ram uma tend~ncia crescente acima do processo
inflacionário e,a partir de 1978, tivemos uma inversão tanto no
vel de preços, que começou a decrescer at~ atingir 25% acima do

ní
..nl

vel de 1971, como na quantidade ofertada, que começou a crescer a nI
-veis superiores a expansao populacional.
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Gráfico 15

OUTRAS VERDURAS - EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL E DA
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Obviamente, o comportamento do total das verduras ~ determinado, em
grande parte, pela evolução do repolho e da altace, diante do peso
desses produtos no volume total comercializado, valend~ nesse
as explicações dadas no caso desses produtos ..

Gráfico 16
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No Grifico 17, temos a evoluçio do tomate; onde notamos que a "quanti
dade ofertada no perfodo esteve sempre abaixo do crescimento popul~
cional. Contudo, os preços tiveram. uma tendência crescente até o ano
de 1976, que coincide com a maior defasagem entre o crescimento da
oferta e o da popu laçào , A partir de 1977, os preços começaram adec.lj,

nar até atingir, em 1979, um nIvel bem pr6ximo ao de 1971.
j
• A anilise da evolução desse produto é mais complicada, dado ser oúni

co, dentre os produtos hortfcolas, que possui uma parcela signific~
tivk de sua produção industrializada (26%). Com isso, sua oscilaçio
de preço, a nfvel atacadista, depende, também, do desempenho do pr~
dut~ industrializado, que é um substituto do produto in natura, pri~
cipalmente, no caso da preparaçao de molhos de tomate.

o tomate, a exemplo da alface, possui uma demanda altamente institu
cionalizada junto aos bares e restaurantes,que torna a sua demanda
final praticamente inelistica às alte~ações nos preços. Contudo, a
parte da demanda· para consumo familiar é mais sensfvel as altera

ções de preço nio s6 pelas restrições de rend~ como também pela subs
.tituição por produtos industrializados.

Portanto, apesar de possuir uma parte de sua demanda inelistica, a
evolução do preço do tomate possui um patamar miximo que elimina do
mercado do produto in natura o consumo familiar mais sensfvel às· aI
terações do preço do produto.

Apesar de nao possuírmos dados a esse respeito podemos imaginar que
o consumo institucional dos bares e restaurantes vem decaindo em ~de
corrência da diminuiçio do movimento desses estabelecimentos diante
do agravamento da crise econômica. Diante da diminuição da parte in~
listica da demanda desse produto, a queda nos preços for necessiria
para incorporar ao mercado o consumo familiar que é mais sensfvel as
alterações no nfvel de preços.



,
Gráfico 17

TOMATE --EVOLUÇÃO DO PREÇO ·REAL E DA-
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Com relação aos "outros legumes", representados no Gráfico 18" tive
mos, até 1976, um ,rápido crescimento do nível de preços, acima doprQ
cesso inflacionário, 'que coincide com o período em que a oferta pr~
ticamente acompanhou o ritmo de crescimento populacional. A partir
de 1977, com os grandes aumentos na quantidade comercializada, acima
do crescimento populacional, o nível de pr~ços decaiu até atingir o
nível mínimo, em 1978, de 15% acima dos'preços de 1971.

Gráfico 18

OUTROS LEGUMES-EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL E DA

QUANTIDADE COMERCIALIZADA NOETSP (1971 = 100)
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Nos Gráficos 19 e 20 temos, respectivamente, a evolução do total de
Legumes e do total geral, que são bastante seme.l hantes , tendo em vis
ta"o peso dos legumes (79%) em relação ao total comercializado. Pode
mos observar nos gráficos que o ano de 1976 representa um ponto de
inflexão importante, pois quando a oferta atinge um nível "mínimo com
parada com o cr~sci~erito populacional e o preço atinge o seu patamar
máximo. A partir de 1976, temos Uma diminuição no preço at~ atingir
um patamar de 17% acima do nível" de 1971 e a oferta passa a ser maior
do que o crescimento populacional.

Gráfico 19

TOTAL DE LEGUMES - EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL E DA

QUANTIDADE COMERCIALIZADA NO ETSP (1971 = 100)
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.Gráfico 20

TOTAL GERAL ~ EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL E DA

QUANTIDADE COMERCIALIZADA NO ETSP (1971 = 100)
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Em resumo, podemos concluirque a variaçãona ofertados produtoshortícolases
" .

teve sempre abaixo do crescimento populacional até·o ano de1976, com
os preços reais bastante acima do "nível de preços de 1971. A partir
de 1977, a produção começou a situar-se acima do crescimento popul!
cional e os preços tiveram uma tend~ncia declinante
ma do nível de 1971~

mas sempre
~, \/
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4.1 - ESTRUTURA DO MERCADO VAREJISTA

A di~tribuição varejista doS produtos hortfcolas na Região Metropoli
tana da Grande São Paulo ~ realizada atrav~s de cinco can~isou equ!
pamerrt os distintos.: as feiras livres, os supermercados, a~1 quitandas,
os armaz~ns ou emp6rios, os mercados distritais e os ambulantes!22)

,Não existem dados precisos acerca da participação relativa de cada e
quipamento varejista no mercado e os estudos efetuados, em

\
diferen

I
I

tes momentos e com metodologias 'distintas, apresentam resultados bem
I

diferenciados.

Em 1967, atrav~s do levantamento feito pela Prefeitura do Municfpio
de' São Paulo,(23) foi estimada a participação da feira livre em 91,5%,
do, supermercado em 1,3%, e das quitandas em 7,.2% do comêr c í o varej i~
ta, tanto para os ~egume~ quanto para as verduras.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econ6micas da Universidade de são
Paulo-FIPEjUSP estima a participação dos equipamentos, com base na
pesquisa de Orçamentos Familiares~24) em 85% para as feiras, 9% p~
ra os supermercados e 6% para as quitandas no com~rcio varejista de

(22) Não estamos incluindo os "varejões"-da Secretaria da Agricultura, pois foram
implantados, basicamente, a partir de 1980. Constituem-se numa tentativa do Gover
no de diminuir o preço final do produto, atrav~s do controle da margem de comer
cialização do varejista, sem uma diminuição da receita dos mesmos, pela ampliaçãO
da escala de vendas.
(23) São Paulo, Pref'eí.tura .,- PROAGRI - "O Abastecimento de Gêneros Alimentfcios
na Área Urbana do Municfpio de São Pa':llo",são Paulo, 1967.
(24) Kirsten, Jos~ Tiacci et al1i - Op. Cito pago 32.
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verduras e legumes.

Em trabalho elaborado por Ueno e outros (1979)!25) temos a,seguinte
participação, em 1971/72, baseada em informações obtidas junto ,

a

FIPE/USP: feira livre com 83,2% das verduras e 82,6% dos legumes, su
permercados com 9,4% e11 ,4% e quitanda com 7,4% e 6%, respectivamente.

De acordo com o Estudo Nacional da Despesa Familiar~ENDEFt no Balan
ço Alimentar. do Brasil,(26) realizado em 1975, ~ participação de ca
da equipamento varejista ~ de 60,4% para as feiras livres~ 21,6% pa

_ t·
ra os supermercados, 10,7% para os armazens e 7,3% para os ambulan
tes e quitandas na comercialização de verduras e legumes.

Diante desses resultados, torna-se diffcil uma estimativa mais crite
\rios a da participação relativa de cada equipament~ vareji~ta na co

J

merci?lização de verduras e legumes na RMGSP. Contudo, podemos obse!.
var a pouca importãncia dos ambulantes e dos mercados distritais no
mercado. Segundo o Diagn6stico 75 - CondiçõeS Urbanas da RMGSP, (27)

,
dos j 200 ambulantes cadastrados, em 1974, apenas 2~9 dedicavam-se ao
com~rcio de frutas, verduras e pescado e, dos 391 boxes do -mercado
ce~tral, apenas .dois dedicam-se ao com~rcio de verduras e legumes.

Outro aspecto que merece atenção e o crescimento da participação dos
supermercados no com~rcio varejista dos prod~tos hortIcola~ que, de
acordo com os dados apresentados, passou de 1,3% em 1967 para 21,6%

em 1975.

(25) Ueno, Lidia Hatue e outros. "Variação de preços das hortaliças a nfvel de va
rejo, na cidade de são Paulo". Instituto de Economia Agrfcola, São Paulo, 1979~
pg. 55.
(26) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica. "Estudo
da Despesa Familiar-ENDEF - Região 11, São Paulo, Rio de Janeiro, FIBGE,
110 p.

Nacional
1977,

(27) Costa, Luiz Carlos Coor. "Região Metropolinana de São Paulo - Diagn6stico
75: condições urbanas - abastecimento",A~PES/FlNEP, mimeo; 1975. pags. 31 a 42.
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A multiplicidade .de equipamentos varej istas.,com diferentes e~calas
de comercialização e estruturas de custos,reflete-se, a nIvel do con
sumidor final, atravgs dos preços diferenciados, cobrados pelos di
versos equipamentos.

. (28)Segundo Deno, , as cotações m~dias das feiras livres sao inferio
res quando comparadas com supermercados e quitandas. Na feira, os
preçossao menores para todos os legumes e para o alface e a escaro
la e iguais aos do supermercado ~as demais verduras. Os preços des
tes~ por sua vez, sao iguais aos da quitanda para todas as verduras
(exceto o repolho que ~ menor) e legumes.

Essa diferenciação no preço do produto, de acordo com o tipo de equi
.pamento, torna importante a distri.bu í.ç âo espacial dos mesmos na
RMGSP, porque a predominância ou concentração de um dos equipamentos,
em uma dad~ região, define o nIvel de preço dos produtos hortfcolas
para a sua população.

Apresentamos, na Tabela 22, a distribuição da área de vendas por mil
habitantes, de acordo com o equipamento e a região.

Podemos observar que a área perif~rica, que abriga a população de me
nor renda,~ a que possui a pior relação área de venda/mil habitantes
para a feira-e supermercado, que são os equipamentos com menores pr~
ços dos produtos hortfcolas. Em outras palavras, os bairros de menor
renda são servidos justamente pelos equipamentos que possuem os pr~
ços mais elevados~

4.2 - DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VAREJISTAS

Legalmente, a feira livre .~considerada como equipamento eventual e

(28)Ueno,LidiaHatue -:-op. citopg. 9.
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Tabela 22

DISTRIBUIÇAO DA ÃREA DE VENDAS/MIL HABITANTES DOS

ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS NO MUNICÍPIO DE SAp PAULO

1973

, m2/mil habitantes
ÁREA (1)

, . . -

EQUIY9 Central Intermediária Periférica Envolvente

Feira 50,3 64,8 30,1 -
Supermercado 58,8 19,0 9,8 -
Emp.z Qu i. t . 46,9 123,4 126',3 127,8
Merc. Dist. 6,7 3,0 2;0 -

!

FONTE: RMGSP - Condições Urbanas -Abastecimento - Diagnístico
75.

(1) Envolvente: Parelheiros, Perus e Jaraguá.
Periférica: Vila Matilde, Cangaíba, Brasilândia, Vila Jaguara, Itaquera,

Guaianazes, Ermelindo Matarazzo, São Mi.gue'lPaulista e Piri
tuba. -

Central: Vila t-furiana,Pinheiros, Jardim América, Jardim Paulista, In
dianópolis, Aclimação, Cambuci, Mbóca, Brás, Liberdade, Bela
Vista, Cerqueira Cesar, Consolação, Perdizes, Santa Cecília,
Bom Retiro, Santa Efigênia e sé.

Intermediária: Jabaquara, Saúde, Alto da Mbóca, Belenzinho, Ipiranga, Vila
Prudente, Vila Fonnosa, Tatuapé, Penha, Vila Guilherme, Vila
Madalena, Tucuruvi, Santana, Vila Maria, Limão, Nova Cachoei
rinha, Nossa Senhora do 6, Casa Verde, Lapa, Barra Funda, Pa
ri, Butantã, Ibirapuera, Santo Amaro e Capela do Socorro.
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supletivo que deve subsistir enqUanto os estabelecimentos 'fixos nao
estiverem plenamente capacitados a abastecer a população de ~odos os
g~neros alimentícios por ela demandados!29) Contudo, desde ~ua cria
ção oficial em são Paulo, em 1914,conti~ua sendo o principal
de'distribuição, a nível vareji~ta, dos ~rodutos hortícolas.1

meio

1'No Município de São Paulo realizam-se 563 feiras semanalmente com
I

2 964 feirantes inscritos sob a rubr i ca de 'venda de hortaliç~', to,
talizando ao redor de 15 887 bar racas", "">0)

Os feirantes abastecem-se junto ao CEAGESP, durante a madrugada, e,
dada a perecibilidade dos produtos liortícolas, especialmente as ver
duras, e suas precirias instalaç6es, sem cimaras frigoríficas ou de
controle da umidade, precisam vende,r seus produtos no mesmo dia. Com
isso, o preço e a qualidade dos produtos hortícolas variam
mente do início para o fim da feira.

intensa

Os supermercados vinham crescendo rapidamente de importincia no co
m~rcio varejista at~ 1975. Em 1970, representavam 2,2% do n6mero de
lojas e 29% do volume total de vendas no Brasil, passando, em 1972,
para 3,3%"'e 41,3%, respectivamente.(31)

• •• lIA expansao dos supermercados na Capital baseou-se, at~ bem pouco
tempo) nas vantagens características de sua atividade. Vendendo ã vis
ta aos consumidores,mas comprando a prazos elevados nas ind6strias,
geralmente acima de 30 dias, os supermercados, praticamente, tinham
sua expansão baseada no giro dos fornecedores. C6m a mudança da si
tuação econ6mica do País, ,desde o início desse ano (1975) os seus
prazos'na indGstria f6ram reduzidos, não tendo assim condiç6es ~tão
favoriveis ao seu desenvolvimento.,,(32)

,."

(29) RMGSP - Condições Urbanas - op. cito rs- 12.
(30)Ueno, Lidia Hatue - op. cito pg.,3
(31) Rt\r;Sp Condições Urbanas - op. cito pg.18.
(32) RM:;SP- Condições Urbanas - op. cito pg. 08.
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. Não temos elementos recentes a respeito dos supermercados,que,em
.1971, possuíam 437 estabelecimentos. Contudo, pela diminuição das co!!,
dícôes favoráveis a sua expansão, não acreditamos que tenham se expa!!,
dido muito mais que os 21,6% encontrados em 1975 pela pesquisa do
ENDEF.

Os supermercados de são Paulo também se abastecem junto ã CEAGESP,
onde possuem, inclusive, instalações para embalarem seus produtos.
Como possuem instalações refrigeradas, os produtos hortícolas nao
~ão renovados diariamente, como no caso das feiras,mas, também, po~
suem, pela manipulação e tempo de exposição, uma aparência pior do
que dos comerciali~ados nas feiras.

Por esse motivo, e também pelo preço,é que os produtos hortfcolai ain
. \

da continuam tendo,na feira, o seU maior meio de 6istribuição vare
jista.

-As quitandas;que, em 1974, eram em numero de 1 738, possuem alguma
,

representatividade no comércio varejista dos produtos hortícolas, s~
mente nas zonas mais afastadas do centro de São Paulo, conforme pud!
mos observar na Tabela 22.

Seus preços saoos mais elevados, quando comparados com oS'demais e
quipamentos varejistas e a sua existência só é possível ou pela au
sência de outros equipamentos varejistas na área, ou então, pela uti
lização das vendas a crédito, através do sistema de "cadernetas".

Os demais aparelhos varejistas - ambulantes e mercados distritais-
possuem, no caso dos produtos hortícolas, pouca expressa0 em termos
de volume e valor comercializado.
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4.3-- EVOLUÇÃO DO PREÇO NO MERCADO VAREJISTA

4.3.1 - Variaç~o Mensal do Preço no Varejo e Margem de Comerci~liza

Com dados coletados na Revista de Economia Agrícola do Instituto de
Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura de S~o Paulo, a pa~
tir de 1974, sem distinguir entre os tipos de aparelho- varejista,
procuraremos, a seguir, verificar a evoluç~o do preço neste mercado
e suas relações com o preço no mercado atacadista.

As restrições às comparaçoes entre o preço no atacado e o no varejo
·s~o enormes, principalmente, pelas ,variações diirias no preço ataca
dista e varejista e, também, pela diferença na qualidade dos prod~
tos. Cont~do, os iesultados que procuraremos mostrar servem como uma
idéia geral a respeito da eVQluç~o e estratégia de pieços no mercado
varejista.

A primeira quest~o importante a ser analisada'no mercado varejista é
se as oscilações de preço, encontradas no mercado atacadista, sao re
passadas diretamente ao consumidor. Para que tenhamos a mesma amp1i
tude de variaç~o no preço varejista, é necessirio que os comercian
tes utilizem uma margem fixa ("mark up") sobre o preço pago no ata
cado.

Na Tabela 23, apresentamos os valores médios encontrados no período
1974/79 para0 desvio-padr~o do preço médio real m~nsal em relaç~o
ao preço médio mensal para cada ano, em termos percentuais, tanto p~
ra o mercado varejista como para o atacadista. (O cilculo do desvio
padr~o em cada ano encontra-se no Anexo V.)
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Tabela 23

DESVIO-PADRÃO DO PREÇO MeDIO MENSAL ATACADISTA E

VAREJISTA COMO PORCENTAGEM DO PREÇO MSDIO MENSAL PARA CADA ANO

1974/79

PRODUTO PREÇO NO VAREJO PREÇO NO ATACADO

Alface 19,4 . 23,3
Repolho

. 19,Q18, 1
Outras Verduras 12,6 25,1
Total de Verduras 17,3 , 25,1
Tomate 16,5 17 ,8
Outros Legumes 15',9 \ 25,0

I
I'

Total de Legumes 16,2 ,20,9
. I

TOTAL GERAL 16,4 20,9

.FONTE: CEAGESP e Instituto de Economia Agrícola

Podemos notar, pela. Tabela 23, qUe o preço no varejo possui uma am
plitude de variação um pouco menor do que a encontrada no mercado a
tacadista. Isso significa que os varej istas manipulam as margens' de
comercialização dos produtos hortícolas, amortecendo as varia~6es o
corridas a nível atacadista. Para termos uma melhor visualização, a
presentamos,nos Gráficos 21, '22 e 23,a evolução da amplitude de va
riação do preço no varej~ e no atacado para o período 1974/79.

Contudo, notamos também que a diferença de amplitude de variação en
-tre o mercado atacadista e varejista e mais significativa no caso das

"outras verduras" e "outros legumes" do que para o alface, o repolho

e o tOT!late.

.Para descobrirmos a estratégia utilizada pelos varejistas na fixação
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Gráfico 21
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Gr âf-í.c o 22
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do preço dos produtos hortÍcolas, elaboramos um estudo sobre o preço
,do atacado e a margem de comercialização varejista. No cilculo da
margem de ,comercialização, não consideramos o problema das perdas

_.__~~~ seri vist~_'P_os_terioTmehte. ~s_~~~_,__._~_~ilizamosa seguinte fórmula:

M d C "1" - = Preço no Varejo Preço no Atacado X 100argem e omerc~a ~zaçao
Preço no Atacado

Nos Grificos 24, 25 e 26, mostramos a relação entre a margem de co
merci aLi zacáo e o índice. do preço no atacado (média anual = 1OO)p~
~a os totais de verduras, Legumes e o geral. No Anexo VI, apresent~

'mo~ os ~ilculos elaborados e os grificos dos demais produtos.

\
No t amo s , pelos três gr âf i cos , 'que'os varej istas manipulam suas mar·
gens de comex:cialização, no sentido inv~rso do pr~ço obtido nó ataca
do. Em outras palavras, quando o preço no atacado é baixo, ovareji~
ta aumenta sua margem-de~ comercialização, fazendo. com que o preço no

\
varejo mantenha-se relativamente alto. Nos momento~ em que o preço
no atacado é alto, os varejistas diminuem, sensivelmente, suas mar
gens de comercialização, fazendo com que o preço no varejo tenha urna
amplitude de variação, menqr do que no atacado.'

'Contudo, o varejista encontra um limite mais restrito para sua poli
tica de preços no caso das outras verduras e outros legumes. -ConfoE
me foi visto anteriormente, a amplitude de variação no preço do vare
jo desses produtos é muito menor do que a da alface, repolho e toma
t~quando compara~a com a variação no preço no atacado. A explicação
para esse fato ê que'enquanto no grupo de. outras verduras e outros
legumes os produtos são substitutos perfeitos entre si, o que torna
a curva de demanda elistica, para os demais prbdutos - a alface; o
r~polho e o tomate - nao encontramos substitut~ no mercado sendo a
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curva de demanda inelistica. Em outras palavras, o poder do vareji!
t~ na fixaçio das margens de comercializaçio ~ mais reduzido nos
grupos descrito~ ~o que no chamado produtos nobres - alface, repolho
e tomate - que respondem com cerca de 50% no total comercializado.

Para.~_5:onsumidor final, o resultado final dessa polIt.í.ca de preço faz com
'." o. _ •••• • ••que o mesmo nio obtenha, integralmente, os ganhos oriundos dos momen

tos de baixa e nem seja ~enali~ado nos momentos de alta do .mercado
atacadista~ Contudo, se imaginarmos que a populaçio, em virtude da
restriçio· da renda pessoal ou familiar, adquire os produtos de acor
do com o preço final dos mesmos, essa pritica acaba penalizando a PQ
pulaçio de baixa renda. Isso porque ela adquire os produtos nos mo
mentos de baixa de preços, que coi~cide, justament~, com os momentos
em que os varejistas ampliam enormemente suas margens de comerciali

zaçao.

Exemplificando, pelo Gráfico 24, notamos que, para o total de verdu
Tas no mês de novembro, onde temos o menor preço m~dio (80% da m~dia
anual), ~ justamente o momento da maior margem de comercializaçio

(220%), contrapondo-seao··mês de junho, onde o preço no atacado ~ cer
ca de 50% maior que o preço m~dio e a margem de comercializaçi~ atin
ge seu patamar mais baixo (80%).

4.3.2 - Perdas e Margem d~ Comercializaçio

Dadas as precirias condições de comercializaçio a nível de varejo e
a alta perecibilidade dos produtos hortícolas, as perdas representam
cerca de 12% do total comercializado n~ Municípia:de Sio Paulo.

Com base nas porcentag~ns de perdas encontradas por ueno!33j por ti
_.,_~.~_.,' •. " ". " •••.•. ,-o.. 1'Ir'.... _•.~-.-- ~••.• -ao. .••

(33) Ueno, Lfdí a Hatue "Perdas na Comercializaçiode ProdutosEortifrutícolas ria
Cidade.de São Paulo"; Institutode Ecónorni.a Agrícola; mi.meo , 1974.



87

po.,de equ í.pamen to , para.'-º__,a.n9_de 1,9J3, mcnr amo s a Tabela,2.4L,onde po
demos notar que o.s supermercados, apesar de possuirem melhores condi
ç6es t~cnicas para este tipo de com~rcio, são o equipamento. vareji~
ta que apresenta o maior Índice de perdas, com cerca de 21%, contra
po.~do.-seis feiras liv~es, que apresentam o menor Índice (11%).

Tabela 24

PORCENTAGEM DE PERDAS EM RELACAO AO VOLUME COMEaCIALIZADO DE

PRODUTOS HORTfcOLAS, SEGUNDO O EQUIPAMENTO NA CIDADE DE SAO PAULO

- -- --:;----- -_.~ --.-,...~-~- ..--- --.'-" ..-_._-.~.-..,~-~.. - ., •... -

1974

PRODUTO Supermercado Feira Quitanda MédiaPondo dos Equiptos.
'r'Alface 23 12 13 13

Repo.lho
- .

19 14 11 14
Outras Verduras 22 7 16 9
To tal de Verduras 21 12 13 13
Tomate 24 13 14 14

- Outros Legumes 17 8 13 10
To.tal de Legumes 21 11 14 12
TOTAL GERAL 21 11 14 12

, - "-- --- .. -.- . -_. -, ,-

FONTE: Ueno, Lfdi.aHatue; "Perdasna Comercializaçãode Produtos Horticolas na
Cidade de São.Pàulo". - .

• • _., •• o • ' ••. Mo' ,". '"_._~ __ ••••• _ .~ __ c" •• "." • .- .,,-~._-- ~ -- o - _. "."-_. - --.



Gráfico 24

TOTAL DE VERDURAS ~ MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO E rNDICE DE PREÇO NO ATACADO

(Média = 100)
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Gráfico 25

TOTAL DE LEGUMES~. MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO E !NDICE DE PREÇO NO ATACADO

(M~DIA = 100)
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Gráfico 26

TOTAL GERAL_ MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO E íNDICE DE PREÇO NO ATACADO
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Esses dados mo~tram, claramente, ~ prefer~ncia dos consumidores p~
las feiras livres que, ao renovarem diariamente' os seus estoques, a
presentam um indice de pe~das muito menor que os supermercados, que
mant~m seus produtos mais tempo nas prateleiras.

Tabela 25

PERDAS NA COMERCIALIZAÇÃO A NíVEL VAREJISTA

1979

Quantidade Valor das Perdas a
PRODUTO Preços Varejista(t) (Cr$ mil)

Alface 5 122 662 275
Repolho 10 996 '323 .282
Outras Verduras 3 244 317 790
Total de Verduras 19 362 1 303 347
Tomate 40 424 2 583 094

.Outros Legumes 22 530 1 955 178
Total .de Legumes 62 954 4 538 272

TOTAL GERAL 82 316 5 841 619

FONTE: CEAGESP e Instituto de Economia Agrícola.

O volume e o valoi das perdas atingem ~ifras astronB~icas se levar

mos em consideração a quantidade anual comercializada. Na Tabela 25,
apresent amos o total de perdas para o ano de 1979 e notamos que fo
ram desperdiçadas 82 316 toneladas de produtos horticolas, represe~
tando, a preços de varejo de 1979, o valor de quase Cr$ 6 bilhões.

Para termos uma id~iada magnitude das perdas, a nivel varejista,

calculamos o consumo m~dio per capita para o ano de 1979 na RMGSP

(quantidade comercializada no CEAGESP, menos as perdas, dividida p~
la população da RMGSP), que atingiu a cifra de 51 kg anuais por habi
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tante. O volume de perdas seria suficiente para alimentari mantido es
se padrão, a população conjunta dos MunicIpios ~e Santo Andr~, são
Bernardo do Campo, são Caetano do Sul,Mau~, Diadema, Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra, que, segundo estimativas da EMPLASA(34) , atin
già,em 197~ cerca de um milhão e meio de habitantes.

o nIvel de perdas, no comércio varejista, faz com que os comercian

tes fixem suas margens de comercialização num patamar mais elevado,
a fim de não restringirem suas receitas de venda. Com isso, em últi
ma instância, é o consumidor final que arca com os custos provenie~
tes das perdas nesse processo.

Na Tabela 26, com base nos percentuais de perdas apresentados ante

riormente, calculamos duas margens .de comercialização diferentes. A

primeira~ chamada de margem nominal, reflete o adicional de preço in
,

corporado no processo var~jista, que define o preço pago pelo consu
midor. A segunda, margem de comercialização real - ao eliminarmos as
perdas no processo varejista - reflete o adicional de preços que fi
ca retido com os comerciantes varejistas. Para o c~lculo da primeira
margem ut!Jizamos a f6rmula descrita na p~gina 85 e para a segunda
definimos a seguinte equação:

Margem de
Comercialização
Real

== (preço no varejo X (Quantid. - Perdas)
Preço no atacado X Quantidade

,
Notamos pela Tabela 26 que, na média, para o período 1974/79, amar
gem real situou-se cerca de 22% abaixo da margem nominal (129 e 101,

I

respectivamente). Em outras palavras, o comerciante precisou aumen
tar em 22% sua margem de comercialização para eliminar os efeitos das
perdas no processo varejista.

(34)EMPLASA - Empresa Metropolitanade Planejamentoda Grande são Paulo S/A -
Op •. cito pg. 39.
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Tabela 26

MARGEM DE COMERCIALIZAÇAO NOMINAL E.REAL DO MERCADO VAREJISTA

1974/79

1974 1975 1976 1977 1978 1979 MÉDIA
PRODUTO

N R N R N R N R N R N R N R

Alface 215 213 22'4222 219 217 220 218 260 258 330 327 245 243
Repolho 282 206 244 179 187 137 123 90 115 84 112 82 177 130
Outras Verduras 127 104 139 113 139 114 162 132 157 128 158 129 147 120
Total de Verduras 207 166 196 157 187.150 166 133 182 150 192 154 188 152
Tomate 61 44 83 60 82 60 107 77 124 89 97 70 92 67
Outros Legumes 152 122 164 132 149 120 152 122 168 135 157 126 157 126
Total de Legumes 100 79 117 92 109 86 125 98 146 115 122 96 120 94

TOTAL GERAL 115 90 128 100 122 96 123 97 152 119 135 106 1291101
FONTE: CEAGESP e Instituto de Economia· Agrícola.

4.3.3 - Tend~ncias do Preço no Mercado Varejista

Neste item,procuraremos estudar o comportamento do nível de preços
ho varejo para o período 1974/79. Para tanto, utilizaremos os dados
do preço real no atacado, do preço real no varejo e da margem de co
mercialização nominal, para poder~os detectar se as alteraç6es no nÍ
vel de preços, no período, foram decorrent~s das açoes dos vareji~

tas ou atacadistas.

Os Gráficos 27 a 33 foram derivados do Anexo VII e representam os Ín
dices de preço no atacado, do preço no varejo, com base 1974 = 100,
e a da margem de comercialização nominal.

Pelo Gráfico 27, onde representamos a evolução do preço da alface,

notamos que, apesar do preço a nívelatacadistaJ~r diminuído no período 1978/
79, o preço no varej o manteve-se praticamente constante no período, p~
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10 aumento da margem de comercialização varejista. Isto significa
.que,para esse produto, o declínio do preço no atacado não foi repa~
sado ao consumidoi fina~pois os varejistas aumentaram seus ganhos
no período.

Gráfico 27

ALFACE _EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL (1974 = 100)
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Para o repolho, apresentado no Grifico 28, ocorreu justamente o con
'tririo: o preço no varejo declinou no período, em decorrência da di
minui~ão da margem de comercialização, tendo em vista que o preço no
atacado esteve em alta no período.

Grifico 28

REPOLHO - EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL (1974 = 100)
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Esse fato pode parecer estranho mas., se no t armos que 1974 " conforme
discutido no Grifico 13, foi,o ano de menor oferta per capita do pr~
,duto e um dos maiores preços na década dos 70, podemos imaginar que
a margem de comercialização desse produto estava situada no ponto m~
ximo, tendendo ao declfnio pela grande expansao da oferta a partir

desse ano.

Para as outras verduras (Gràf ico 29), apesar deo preço no atacado ter
diminufdo no período, o preço no varejo manteve-se praticamente con~'

comercialização,tante,em termos reais, pelo aumento da margem de
quedaespecialmente, no período 1977/79. Como no caso da alface, a

-no preço atacadista nao foi repassada ao consumidor final.

fndice e
Margem

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

Gr àf i.co 2'9
,

OUTRAS VERDURAS - EVOLUCÃO DO PREÇO REAL C 1974 = 100)

E DA MARGEM DE COMERCIALIZACÃO

1974/79

/""- Margem de
'/ - - - - Comercialiiação_

/
'/

./

Preço no Varejo

Preço no Atacado

Ano
1974 1975 1976 1977 1978 1979

FONTE: CEAGESP e Instituto de Economia. Agrfcola



97

Para o total das verdtiras (Gr~fico 30), podemos dividir o perfodo em
duas partes: na primeira, de 1974 a 1976, quando o preço no varejo
oscilou entre 105% e 95% do nfvel de 74, apesar deo preço, no atacado

ter aumentado até, aproximadamente, 1159ó do nfvel de 74, pela dimi
nuiçio da margem de comercializaçio. A partir de 1977, tivemos um au
mento na margem de comercializaçio, pois·' as diminuições no preço do

diminuiçõesatacado, que foram proporcionalmente maiores do que as
no preço no varejo, nio foram repassadas integralmente ao consumidor
final.
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Com o tomate, representado. no Gráfico 31, '0 preço no varejo cresceu
até 1976, para declinar posteriormente e chegar, no fim do período,
a um nível d~ preços 15% superior ao de 1974. Essa evolução decorreu
da violenta expansão da margem de comercialização até 1978, apesar
de.amesma ter como ponto de partida um pata~ar extremamente baixo,
uma vez que o preço no atacado manteve-se declinante em quase todo
o período.
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Com os outros legumes, representados no Gt~fico 32, o.preço . tanto
atacadista como varejista manteve-se em declínio no período e a mar
gem de comercialização manteve-se,praticamente, est~vel ao redor de
l60%.

Gr~fico·32
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Para o total de legumes (Grifico 33), o preço no atacado diminui em
proporção maior que o preço no varejo. Contudo, essa diminuição nao
foi totalmente repassada pelo consumidor pelo aumento da margem de
comercialização.

Grifico 33

TOTAL DE LEGUMES - EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL (1974 = 100)

150

140

130

120

110

100

90

80

E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO

1974/79

índice e
Margem

I\.
/

/
/

\

\
\
\
\
\/

/
/

.•..••. /
'-...../

Margem de
Comercialização

.
" -- -- -.-.-.

-~------_ Preço no Varejo

Preço no Atacado

.~ ~ ~ ~L- ~ -L ~-& Ano'

1974 1975 1976 1977 1978 1979

FONTE: CEAGESP e Instituto de Economia Agrfcola



101 '

No total geral - verduras + legumes - representado pelo Grifico 34,
'0 pe~fodo 1974/76 apresentou algumas oscilaç6es: um aumento no preço
varejista, em virtude do aumento da margem de comercialização C197S~
e uma diminuição da margem em 1976, mas com aumento tanto no preço
atacadista, como no preço varejista. Para 1976, 1977 e 1978 tivemos
um grande crescimento da margem de comercialização, que passou" de
120% para 150%, aproximadamente, fazendo com que a grande diminuição
no nfvel de preço no atacado fosse amortecida para o varejo. Em 1979,
o preço var~jista estabilizou-se, apesar do aumento do preço
dista, pela diminuição da margem de comercialização.
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Nesse período, portanto, apesar de o preço río varej o:'nao acompanhar

o pro~esso inflaGionirioJ as diminuições do preço no mercado atata
dista não foram totalmente repassadas ao consumidor, pelo aumento da
margem de comercialização dos atacadistas. Contudo, se recordarmos a
anilise feita no capítulo anterior, especialmente a do Grifico 20,
notaremos que tivemos um grande aumento nos preços, no per;odo 1971/
76, fazendo com que, mesmo com a tendência declinante nos preços do

"período subseqUente, n6s tiv~ssemos,em 1979,um nível de preços no
atacado, aproximadamente 20% superior ao "de 1971~ Podemos imáginar
que o preço no varej o t.ambêm tenha seguido o mesmo esquema, ou sej a:
crescente at~ 1976 e situando-se; em 1979, em um nível superior ao de

1971, em cerca de 20%.
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Após a análise dos principai"s aspectos re~acionados a cada fase do
processo de comercialização dos produtos horticolas, elaborada nos
capitulos anteriores, procuraremos, no presente capitulo,discutir as
relações de poder existentes na fixação do nivel de preços e da dis
tribuição dos recursos entre os vários agentes envolvidos no proce~
so - produtor,~atacadista, varejista e consumidor final.

o mercado atacadista reunido no CEAGESP ~ o nGcleo centra~ pois se-re

laciona diretamente tanto como produtor quanto com o varejista.
\

Também temos, nesse mercado, a compra feita diretamente pelo consuml
I

dor final,que, reunindo um grupo de famílias, funciona como um pequ~
no varejista no mercado. Contudo, apesar de não termos elementos a
esse respeito, acreditamos que o nGmero e a quantidade comercializa
da pelos próprios consumidores finais no ETSP 'são muito ?equenos.

(35) ,Nos trabalhos já existentes sobre o funcionamento do ETSP, apare
ce, c6mo modelo teórico de mercado, a estrutura da concorr~ncia pe~
feit~ onde, o nivel da oferta e suas oscilações em relação i demanda
existente, se definem diante das caracteristicas especificas desse mer
cado, o nível de preços e suas flutuações. Contudo, se analisarmosas
crindições existentes no CEAGESP, i luz do modelo de concorr~ncia pe!
feita, veremos que existem imperfeições nesse mercado que restringem

a validade dessa visão.

A primeira condição necessária i exist~ncia da concorr~ncia perfe~ta

(35)Ver, por exemplo, o trabalhode Junqueira P. e outros,tlEstruturade Preços e
Demanda de ProdutosHort.Icol.asno Entreposto Terminal de São Paulo" op, cit.,pâg.
3180.
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6 que "...todo comprador ou vendedor seja tão pequeno em relação ao
mercado onde opera~ que nao possa influenciar o preço daquilo que
compra ou vende.",(36)-

Esta condição só é satisfeita, e mesmo assim parcialmente; no caso do merca
-do de produtos hortícolas,pelos produtores, uma vez que,como vimos no Capítulo2,
a produção é realizada num grande número de pequenas propriedades. Ne s
_mo assiu{~""êssa'-'sltuação é pá.~ci~i·,-p~is, se imaginarmos a relação e~
tre o produtor e o atacadista, numa visão mais dinâmica,. poderíamos
supor ainda que o poder de influenciar os preços é' também ex tremamen
te variivel. Em outras palavras, nos períodos de grandes safras, o
poder de impor preços fica quase totalmente nas mãos do ataca

dista, em sua relação com o produtor. Isso porque, tendo em vista a
gran.de quantidade ofertada e a pe rec ib i Lida dc dos produtos, o agri:.
cultor é obrigado a aceitar qualquer preço, a fim de não ter um pr~
juízo maior pela perda do produto. Por outro lado, no período de p~
quenas safras, podemos imaginar um maior poder de barganha do prod~
tor na fixação do preço de seus produtos.

Se realmente ocorre essa variaçã~ no processo de fixação de preço,

o produtor poderia alterar, sistematicamente, o tipo de produto e a
época a ser produzida, aumentando,com isso, sua lucratividade, dado
que as condições de cultivo são muito semelhantes entre as diversas
hortaliças e dada, também, a rapidez com que é feita cada safra - três
a quatro meses para a maioria dos produtos. Desse modo, teríamos uma
tendência ao ajustamento entre a quantidade ofertada ea demanda,até
chegarmos a uma situação de estabilidade nos preço~.

Essa situação, contudo, não ocorre, co~forme pudemos observar atra
vés da analise da variação dos preços reais e da quantidade dos pr.9.

(36) LEFIWIGI, R.H. "O sistema de Ereços e a alocação de recursos", Livraria Pio
neira Editora, São Paulo, 4a. ediçao, 1974; pg. 24.



106

dutos comercializados no BTSP, realizada no Capítulo 3. Ternos, nes
'~se caso, duas explicações possíveis: na primeira, devido a atomiza

çio na esfera da produ~io, as constantes mudanças de cultura entre
os milhares de produtores fazem com que o resultado final seja impr~
v1·s'1'vel.(37)N'd desse sent1 o, esse setor a agricultura se mostra, em seu conj~
to, cornoincapaz de responder aos incentivosde preços, no períodooportuno,dada a
curta duraçâo do ciclo deproduçâo e a ..sua estrutura atornizada.

Uma segunda possibilidade seria baseada na suposiçio de que, apesar
das constantes oscilações nos preços dos produtos hortícolas, essas
variações nio atingem os agricultores. Em outras palavras, o valor
recebido pelos agricultores-varia numa proporçao menor que os preços
no mercado atacadista e no varejista. Nesse caso, entio, o que ocor
re é uma manipu1açio das margens de comercia1izaçio dos atacadis
tas, em sentido_ inverso à quantidade de produtos disponíveis no mer
cado. Nos períodos de grandes safras, o atacadista atua com uma mar
gem de comercializaçio menor, em face do grande volume de produto co
mercializado. Contudo, rios perí~dos em que a oferta ~ pequena, o ata
cadista aumenta enormemente sua margem de comercializaçio, a fim de
manter sui"receita total. . ,

- .•Pelo lado dos atacadistas, observa-se, claramente, que nao e satis

feita a primeira condiçio para a ~xist~ncia da concorr~ncia perfeita,
pois os mesmos nio sio tio pequenos, em relação ao mercado, que nao
possam influenciar o preço· dos produtos hor'tIcol.as . Como foi visto
nO Capítulo 3, as cooperativas, em, especial a de 'Cotia, parecem de
sempenhar um papel de empre~a líder na fixaçio dos preços a nível de
atacado, pelo grande volume comercializado (80% dos legumes para o
total das cooperativas, ,sendo " 60% dos quais pela Cooperativa de
Cotia).
(37) STEELE,Howard L. I. e outros. "ComercializaçioAgrícola", Editora Atlas S/A,
Sio Paulo, l~ Ediçio, 1971, pg. 45.
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Além disso, o produtor entrega a mercadoria em consignação ao ataca
,dista e s6 vem a saber do preço de sua mercadoria ap6s a venda do
produto pelo mesmo'. "O atacadista retira sua comissão de 17% sobre o
valor total vendido, descontando, ainda, a taxa de descarga, o fre
te, uma quantia fixa poiengradado a título de aluguel e a taxa do
FUNRURAL.,,(38)

Como temos uma grande oscilação no preço em um mesmo dia, o produtor
é obrigado a aceitar qualquer valor entre o preço mínimo e o maximo
ocorrido no período.

"Os lavradores suspeitam que as cooperativas e firmas estejam subfa
·turando as notas de venda aos feirantes. Eles acreditam, por causa
da freqUência com que suas hortaliças não consegu~m'bons preços, que

I
I

as cooperativas e firmas vendam uma caixa de hortaliças, por
I

exem

pl~ a Cr$ 200,00, e dizem ao lavrador que foi por Cr$ 100,00. Exem

pIo concreto podemos descrever quando o agricultor Ildefonso Castro
Alabarra, no dia 3 de outubro pr6ximo passado, enviou a uma firma do
CEASA - Rio, 79 caixas de abobrinhas. A firma vendeu cada caixa a
Cr$ 50,00, totalizando portanto, Cr$ 3.950,00. Desse dinheiro, a fir
ma pagou Cr$ 79,00 ao CEASA (taxa de descarga), Cr$ 1.856,00 ao ca
minhoneiro (frete) e retirou para si pr6pria Cr$ 672,00 (comissão) .
O total de despesas foi, portanto, Cr$ 2.607,00. A firma enviou ap~
nas c-s 1.343,00 (Cr$ 17,00 por caixa) ao Ildefonso. Assim, para

cada quilo de abobrinha, o agricultor recebeu Cr$ 0,68. E o feirante
que teria pago Cr$ 2,00 o quilo, naquele dia, vendeu a Cr$ 9,00 ao
consumidor. Em contrapartida, s6 para produzir uma caixa de abobri
nha, segundo Ildefonso, gastam-se Cr$ 70,00. Para colher e encaixo
taT, mai~ Cr$ 27,00. Portanto, para recuperar esses gastos, sem ter

(38) BL~~~, N.S.,e outros. '~studo da viabilidade de implantaçãodo sistema
de frigorificaçãode produtos hortifrutigranjeiros"~Fundação,do Desenvolvimento
Administrativo,São Paulo, 1979, mimeo.
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lucros nem prejuizos. precisaria receber Cr$97~00 por caixa. isto
é. Cr$ 3.88 por qu~lo. Para se ter algum lucro precisaria vendera

,pelo menos Cr$ 120,0.0.'(Cr$ 4,80.o quilo)."(39)

utilização de um capital próprio,pois ele só vai pagar o produtor
Esse mecanismo propicia ao atacadista efetuar suas trapsações sem a

..apos ter recebido do vendedor. Dessa forma, nao ocorre risco algum,
ji que poderi vender a mercadoria a qualquer preço,mantendo sua mar
gem de lucro, atrav~s da diminuição do preço a ser pago ao produtor.

x. . - ...'"Na relaçaó do atacadista com o varejista, alem do grande numero de
feirantes que compram diariamente, há também a presença dos superme!.
cados,que parecem ter um poder econômico capaz de influenciar o ..nl

'vel,de preços nesse mercado.

Contudo, o atacadista possui uma restrição básica no seu processo ,de
operaçao. Ele não pode fazer estoques de mercadoria e regular a ofe!

..'ta , dada a perecibilidade dos produto-s . A Impossibí.lí.dadede controlar a

ofertae sua perec.ib.i li.dade fazemcom que os mecanismosde mercado--oferta e

procura- atuem só que influenciados de maneiras distintas pelos pr~
dutores, atacadistas, varejistas, que conseguem, assim, reter os g~
nhos das oscilações de preço de acordo com o respectivo poder de bar
ganha.

A segunda condição para a existência da concorrência perfeita ..•e que
"...não existam restrições artificiais à procura, oferta e preços dos
bens e recursos. Os preços podem deslocar-se em qualquer sentido, co
mo respos tas às mudanças das condições da procura e oferta".(40)

Essa condição, tamb~m, nao é plenamente satisfeita, pois o poder de

(39)B~1HAL,
(40.)LEFTWICH,R.

N.S~ e outros'.op.cit.,pg.
op.cí t ,,pg.25.
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mercado das cooperativas e dos supermercados funciona corno restriçio
a esse mecanismo.

AI€m disso, os pr6prios produtores, algumas vezes, distorcem a ofer
ta dos produtos pelo baixo nível de preços vigentes ·no mercado, des
truindo ou abandonando (nio colhendo) as plantações. Segundo artigo
publicado na Folha de S .. Paulo, (41) em fins de outubro de 1978, qua
tro produtores de Biritiba-Mirim·jogaram fora 75 toneladas de abobri
nha, 30 de nabo e deixaram apodrecer; sem colher, três toneladas de
batata-doce; pois, segundo opiniio dos mesmos, a receita provenieg
te da venda desses produtos nio cobriria os custos de colheita e
transporte.

A terceira exigência para caracterizar a concorrência perfei ta é que
exista " •..plena mobilidade dos bens e serviços e os recursos na eco
nomia. Novas firmas podem entrar no mercado e os recursos podem ser
transferidos para usos aIternati vos ".(42)

Essa condiçio so é verdadeira no caso dos produtores que podem, ob
servadas as condições de disponibilidade de terras e da proximidade

/

do Murrí cfp'io de Sâo Paulo, .entrar e sair livremente desse mercado
Contudo, no caso dos atacadistas e dos varejistas, temos restrições
legais e físicas a essa mobilidade ..O numero de atacadista-s -é limi ta
do pela área disponível no ETSP,e o número de feirantes, também,
regulado pela Prefeitura Municipal. de sio PaulO.

.•.
e

A quarta e última exigência para termos a concorrência perfeita .•.
e

que " ...todas as unidades· econômlcas tenham completo conhecimento

da . (43)economia".

(41) "Des trui.çâo de Plantações, a saída para a crise". Folha de ' S. .Paulo,
21/10/79, pg. 26 .

. (42) Leftwich, R. op. cit.,pg. 25.

(43) Leftwich, R. op. cit.,pg. 26.
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Novamente, essa condição nao 6 observada para os produtores,que -so
.tomamconhecimento do preço de suas mercadorias após a venda das mes
mas pelo atacadista. Para os varejistas, a concentração física do
mercado possibilita uma melhor informaçio a respeito do preço e da
quantidade disponível no mercado.

Diante dessa análise, podemos concluir que, no processo de produçio
e comercialização de produtos hortícolas, está distante a id6ia da
concorrência perfeita. Podemos imaginar uma estrutura concorrencial
riaprodução, relacionando-se .comuma estruturaoligopsônica no atacadoeCOID'
uma mistura desses dois mercados na estrutura varejista .

.Para o consumidor final, a situação ~ paradoxal: ~ levado a dirigir
seu consumo pela restrição de renda.e"atrav6sda imprensa e dos ou

\
1

tros meios de comunicação.', justamente no momento em que os varejis
. I -

tas ampliam enormemente suas ~argens de lucro, ou seja,nos momentos
de grande oferta.
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A."IEJD I - IESVIO pA!JRib IX> PREço REAL E DA QUANl1DAIE ~ENSAL coo PORC»TrN.D1 00 ~REço REAL E DA QUANrIDAIll t-êJIA r.e5AL PARA CADA Aro

Em \.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 ~n:;DIA
. Q p 'Q p Q P Q p Q P Q p Q P Q p Q p Q p~

Alface 15,9 54,4 35,1 52,5 13,8 32,4 19,0 41,2 22,7 46,2 26,2 47,1 15,3 41,3 32,7 37.3 24,0 34,9 22,7 43,3

Repolho 18,7 46,0 20,3 54,3 29,0 59,3 22,4 39,2 16,7 29,2 19,9 39,8 17,1 34,1 21,2 34,2 16,6 35,2 20,2 40.2

Vl
Agrião 30,3 53,4 28,0 22.2 32.6 37.7 26,8 43,6 38,0 26,3 13,2 22,6 26,7 27,7 27,7 25,0 27,0 21,8 27,S 30,3

.~
-

::> Almeirão 34,1 41,0 17,4 24,6 25,0 39,6 29,0 40,4 25,7 45,S 44,3 60,6 33,8 33,S 25,0 33,7 29,S 49,0 29.,4 41,4
'"c.:
~ Couve 28,3 64,4 15,8 33,9 24,5 49,S 14,3 35,0 12,6 42,9 13,0 42,8 17,1 36,8 23,5 46,5 24,6 49,1· 19,3 44,4

Escarola 21,7 29,6 19,1 31,9 14,5 18,0 15,6 38,3 15,8 31.5 21,2 44,8 22,2 28,3 27,3 33,2 30,6 39,8 21,6. 33,3:

~ Espinafre 25,9 56,6 31,6 35,2 28,S 40,3 27,S 26,0 21,1 25,4 21,7 29,0 26,8 42,0 20,3 30,0 37,7 51,8 26,7 36,7J
1:;
o Total - oUtras Verduras 28,1 49,0 22,4 29,6 25,0 37,0 22,6 36,7 22,6 34,3 22,7 .40,0 25,7 33,7 24.8 33,7 29,9 42,3 24,9 37,2

Total de Verduras 19,4 48,5 24,0 48,9 24,2 47,9 21~1 3~,8 18,9 33,9 20,9 41,1 "18,1 35,9 24,5 35,3 21,S 36,8 21,4 40,2 I
I

Tomate 13,2 34,9 10,7 33,9 15,2 22.8 12,8 24,3 21,8 35,1 19,6 30,0 19,9 45,S 16,8 37,6 15,7 22,2 16,3 31,6 i

Abobrinha 26,? 33,1 21,2 36,6 15,5 20,2 20,3 25,4 32,1 36,0 31,8 36,7. 12,7 39,8 30,1 47,2 42,0 64,2 25,1 38,0 :
f--_. --

Bcringcla 24,8 39,S 17,1 19,6 16,2 30,3 13,9 21,S 13,2 30,2 30,6 48,3 11,3 19,1 15,5 18,7 29,6 50,8 19,1 31,S

Beterraba 62,4 36,2 38,8 24,2 43,0 42,3 33,3 40,6 38,5 28,1 43,9 37,4 45,3 36,0 37,9 32,0 26;6 26,4 41,1 33,7
VlLLl 35,8:;: Ceooura 16,9 34,8 15,6 24,4 51,6 15,8 37,2 11,8 13,7 20,6 47,3 21,2 48,4 20,3 37,0· 10,4 18,1 17,2 36,8
::>
t;>

'LLl..J Chuchu 47,8 79,7 32,3 44,3 26,1 30,4 25,9 38,6 35,2 41,2 29,9 42,4 31,1 41,7 36,0 42,4 30,3 44,4 32,S 45,0

Nandioquinha 18,6 26,3 lB,9 28,2 14,1 19,0 16,8 16,1 34,S 58,0 27,6 32,3 13,1 11,2 29,6· 18,6 33,7 31,S 23,1 29,0

Vl
Pepino 29,0 27,0 24,2 24,3 22,5 22,9 19,9 25,2 25,0 41,8 26,S. 33,0 15,7 20,4 35,4 39,1 31,2 49,4 25,S 32,4

o
a! Pimcntã~ 12,8 19,3 14,2 22,2 11,9 23,9 12,0 7,7 8,1 21,8 18,1 20,4 19,5 16,1 20,S 24,3 20,4 40,4 15,8 21,8
I-
::>
o Vagem 25,3 29,7 16.9 21,7 18,6 15,8 17,9 22,2 24,8 27,1 23,1 29,4. 17,4 24,0 B,I 30,8 39,1 52,5 23,1 28,3

Tota1- Outros Legumes 29,4 36,2 22,1 28,5 21,4 26,9 17,8 26,1 20,9 33,1 28,0 36,4 20,8 23,7 27,6 29,1 29,3 36,9 23,1 32,9.
.. 32,1 :Total de Legumcs 20.0 35,5 15,5 31,6 17,8 25,2 15,6 25,1 23,3 34,3 23.1 32,7 20,3 38.3 21,8 35,3 21,4 30,S 19,8

I

TOTAL GERAL 19,9 38,2 17,:r 35,2 19,1 30,0 16,8 28,0 22,4 34,2 22,6 34,S 19,8 37.8 22,6 35,3 21,4 31,8 I20,1 33,8 :

I
I
-t
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FnIMil cr$ de Setedlro de 1981
JMEIOO FEVEREIOO MARÇO ABRIL MAIO .J1.NID J1Jl1{O . AOOSro SFIDilOO OlTlUlOO ro\DSOO IE:E.'f.ro

Pro T p T P T P T P T P T P T p T P ·T P T P T P T P~
I

Alface 2461 50,0, 2156 54,9 2556 48,4 2367 40,1 2517 26,4 2033 31,1 1833 44,7 2128 34,0 2250 29,9 2945 32,8 2539 36,8 2711 36,2 !.
Repolho 5030 9,6 4018 12,8 5520 14,3 4814 16,2 5275 16,2 5153 14,7 5470 15,0 5583 13,0 5436 11,8 5632 9,4 5546 9,9 4640 10,5

-
Agrião 246 32,6 264 40,1 287 45,1 315 37,9 381 37,9 357 36,9 415 35,5 521 27,7 . 432 25,9 439 31,0 344 30,7 282 34,2

~ Almeirão 57 37,0 49 49,4 54 51,9 59 49,4 63 43,0 53 51.0 51 49,1 80 36,5 87 30,7 95 28,0 84 26,3 10 31,0

~
Couve 669 23,3 551 33,6 616 40,0 590 48,9 637 50,6 755 58,3 627 47,0 837 33,5 807 34,1 803 33,5 773 21,1 753 21,4
Escarola 709 22,S 635 28,8 645 32,7 640 29,3 704 23,0 624 26,9 651 29,5 853 Zl,7 75l 21,5 683 ·29,6 613 27,7 635 25,4

;!l Espinafre 373 49,1 315 64,1 344 81,2 376 80,.4 509 69,9' 435 .65,9 444 71,1 57Z 48,5 565 43,3 594 36,9 511 39,1 395 52,="
:5 Total das Outras 2054 29,2 1814 38,7 1946 46,0 1980 48,3 2294 44,J. 2224 41,4 2194 44,6 2863 32,0 2643 2614 32,6 2325 28,0 2135' .30,3/Verduras 31,0

Total das VerduTas 9545 24,2 7988 30,0 10032 29,1 9161 29,3 10085 25,1 9410 27,4 9497 27,6 10~74 22,4 10329 20,7 10741 20,5 10310 20,6 9486 22,3 ;

To•..ate 22330 28,2 20349 34,5 20814 41,2 18383 44,9. 20530 35,4 21369 33,0 20692 31,1 20148 36,4 20479 38,8 24745 33,5 21610 33,3 20043 29,1,

Abobrinha 1564 23,6 1489 25,8 1825 24,7 1533 24,4 ·1389 24,9 1042 36,6 1139 36,9 1350 39,7 1554 27,7 2056 19,8 1990 16,8 1721 18,2
Bcringela 1064 23,0 '1039 26,7 1207 24,S 1104 22,3 1140 21,6 1020 21,4 915 36,3 í039 35,1 1028 30,4 1094 30,1 1126 24,8 1112 22,S

Beterraba 445 23,3 318 33,3 336 3(',2 329 39,S 469 32,4 481 30,6 501 28,4 686 23,3 814 19,3 843 18,2 759 16,5 . 562 20,9
~I Cenoura 3368 32,2 2791 39,1 3236 45,5 3155 46,1 3568 40,3 3590 30,7 3888 27,4 3725 25,3 I·. 3854 24,6 3987 25,6 3946 28,0 30>37 32,9G

~ -
:: Chuchu 1672 28,2 1470 30,6 2930 15,0 3125 11,8 3267 10,2 2558 16,11 2360 22,4 3136 20,S 3413 17,9 3491 16,0 2840 16,3 2048 19,9

}hndioquinha 682 46,0 538 38,4 858 35,7 742 35,4 956 34,8 965 35,8 1089 37,3 1127 35·,6 1005 44,1 887 52,3 774 58,9 653 58,7
, 21,1 iPepino 2160 23,9 2283 24,2 2548 22,6 2048 21,6 1573. 26,4 1483 38,0 1749 36,4 ·2011 37,4 1816 35,7 1976 28,3 1915 23,2 182~

!S Pimentão 1512 46,2 1313 51,9 1481 54,3 1273 59,9 1366 61,7 1242 68,2 1241 74,9 1340 72,8 1390 77,3 1505 74,5 1336 67,2 1316 61,4C
::> .o Va!:(1;l 1720 51,1 1418 55,7 1785 57,4 1769 46,6 1639 44,1 1192 69,1 1146 71,6 1454 63,4 1687 52,3 2175 43,2 2058 38,1 1706 H,6

Total de Outros 14187 33,0 12659 35,9 16206 33,9 15078 32,1 15367 23,0 13573 36,2 14028 37,7 1.5868 35,9 16561 33,3 18005 30,8 16744 29,1 14Si9 31.7
Legunes

Total de Legumes 36517 30,0 33008 35,0 37020 38,0 33461 39,1 35897 30,1 34942 34,2 34720 33,8 36016 36,2 37040 36,3 42750 32,4 38414 31,S 34622 30.2

TOTALGERAL 46062 28,8 40996 34,0 47052 36,1 42622 37,0 45982 29,1 44352 32,8 44217 32,5 46590 33,1 47369 32,9 53491 30.0 48724 29.2 44108 lS,3
- .,
Indí ce Geral de Preços - Coluna 2 - Disponibilidade Interna - FGV

f{i),'fE: CEAGESP
,.
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ANEXO III: EVOLUÇÃO IX> PREÇO REAL E DA QUAN1'IlWE t-ENiAL· CDM3RClALlZADA NJ ETSP - 1971/79(1vIffi)IA MENSAL = 100)

~

VERDURAS L E G U M E S
. Alface Repolho Outras Total Tomate Outros Total TOTAL

Q P " Q p Q P Q P Q P Q p Q P Q P

JANEIRO 105 In 97 75 91 78 98 97 107 81 93 101 101 88 102 88
FEVEREIRO 92 139 78 100 80 103 82 120 97 99: 83 110 91 103 91 104
MARÇO 109 123 107 112 86 122 103 117 99 118 106 104 102 112 104 111

--- - .
ABRIL' 101 102 93 127 88 128 94 118 88 128 99 98 92 n5 94 113
MAIO 108 67 102 127 102 117 103 100 98 101 101 70 99 89 102 89.
JUNHO 87 96 100 115 99 126 96 no 102 94 89 111 97 100 98 101 .
JULHO 78 113 106 117 97 118 97 111 99 89 92 115 96 100 98 100
AGOSTO 91 86 108 102 127 85 108 90 96 104 104 110 99 107 103 102

- .
SETEMBRO 96 76 .105 92 117. 82 106 83 88 .111 109 102 102 107 105. 101
OUTUBRO 107 83 109 73 116 86 110 82 118 96 118 94 118 96 118 92

. NOVEMBRO 109 93 105 77 103 74 106 83 103 95 110 89 106 93 108 90
,

DEZEMBRO 116 92 90 82 95 80 97 90 96 83 96 97 96 89 79 108

FONTE: CEAGESP



ALFACE: EVOLUÇAO DO PREÇO REAL E DA QUANTIDADE MENSAL COMERCIALIZADA NO ETSP -1971n9
(MÉDIA MENSAL = 100)
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REPOLHO: EVOLUÇAO DO PREÇO REAL E DA QUANTIDADE MENSAL COMERCIALIZADA NO ETSP -1971/79
(ME:DIA MENSAL = 100)
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OUTRAS VERDURAS: EVOLUÇÃO DO PREÇO REAL E DA QUANTIDADE COMERCIALIZADA NO ETSP -1971n9 .
(MEDIA MENSAL = 100)
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AXEXO IV -EVOLUÇAO ANUAL DA QUANTlDADB lEM TONELADAS (t) E lNDll;1l HJ - nH - .•.,"'.) w.·_: ·· _

~ A.'i:J 1971 r972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
p~~ ~ ~-~t~~i-+---t~~~i~~-t~~~i--~--t~~~i·-;---t~~~i--~-t~~~·-~-+---t~~-i~~t--~~i--+---t~~-i~

Alface

8683 100

Repolho

25112 100 23898

10054 15924

94 24702 98 26448 105 30948 123 32700 130 39402 157

4602 184

882

91 7586

95 26100 104 23652

53022 100 58476· 110 60546 114 584.76 110 57906 109 61512 116 59004 111 73656 139 78540 148

Agrião 2496 100
4464 179 5568 223 4368 175 5994 240

Almeirão

3726 149 3420 137 4164 167

181 836 225 1348 276

Escarola 7768 100

11610 209

7102 91 7442 96 7102

123 26456

97

130

9026 116

28378 140

7488

30389

182

96 9026 116 10846 140

154 178

Total 20276
36128

,
98410 100 105621 107 110581 112 107151 109 109064 111 116338 118 120341 122 137559 140 154070 157

100 23247 115 23935 118 25023

Total de Verduras

Tomate
221877 100 223332 101 248053 112 251358 113 247021 111 226646 102 2ó0477 118 297207 134 288740 130

,\hobrinha
16308 100 17366 106 16920 104 16545 101 19811 122 16122 99 19904 122 20610 126 25075 154

Beringela
11243 100 11634 103 14700 131 9983 89 13243 118 12432 111 14125 126 14028 125 1~616 130

Beterraba
5424 100 7452 137 5852 108 5148 95 6308 116· 4776 88 6820 125 8656 159 8068 149

30679 100 28913 94 35100 114 36660 119 41209 134 43265 141 47165 154 62322 203 61411 200• :-11
~ Cenoura9-
::

Chuchu
24192 100 23256 96 28152 116 27553 114 33336 138 38088 157 32472 134 41855 173 43583 180

~1andioquinha
6839



ANEXO IV - EVOLUÇÃO ANUAL' DO PREÇO REAL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO ETSP

Cr$ 1
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Cr$ i Cr$ i Cr$ 1 Cr$ i Cr$ i Cr$ i Cr$ 1
1979

Cr$ i

Alface

8.70 100

32,90 100 37,50 114 35,20 107 42,00 128 40,00 122 45,20 137 41,90 127 33,50 102 30,10 91

Repolho 9,40 108 12,30 141 10,70 123 10,60 122 12,80 147 16,10 185 14,90 171 13,90 160

Agrião

~ Almeirão
~

21,80 100 24,80 114 33,40 153 36,20 166 35,70 164 44,70 205 36,50 167 34.70 .159 34,40 157

23,90 100 37,00 155 30,30 127 45,50 190 38,90 163 45,70 191 39,40 165 36,50 153 33,50 140

29,80 100 35,10 118 30,90 lÕ4 40,30 135 37,30 125 42,50 143 29,60 99 36.10 121 45,40 152Couve

Escarola

i Espinafre

Total

Total de Verduras

17,90 100 27,60 154 22,20 124 2~:90 165 27,60 154 27,90 156 30,40 170 24,10 135 22,60 126
f---

45,80 100 55,10 120 59,30 129 57,00 124 54,20 118 68,00 148 54,30 119 49,00 107 50,00109

27,30 100 35,30 129 34,20 126 40,40 148 38,20 140 43,10 158 36,00 132 35,20 . 129 37,10 136

18,70 100 21,50 115 22,40 120 24,50 131 24,00 128 27,60 '148 27,80 149 23,90 128 23,50 126

Tanate

Abobrinha

28,90 100 35,40 122 36,80 127 38,20 132 36,20 125 43,60 151 34,30 119 29,80 103 32,40 112--r---------------~~--l--_4~---
20,50 100 22,40 109 26,30 128 31,50 154 26,90 131 30,00 146 27,60 155 25,40 124 28,80 140

Beringela 22,00 100 23.40 10ó 20,80 95 42,30 192 26,50 120 31,70 144 23,00 105 2Z,50 102 30,70 140

Beterraba

l::l Cenoura

~ Oluchu

24,60 100 23,10 94 28,60 116 33,00 134 24,20 98 31,80 .129 27,60 109 25,30 103 24,20 98

26.40 100 35,50 134 36,80 139 39,20 148 32,20 122 37,00 140 34,50 131 25,10 95 31,50 119 i

17,20 100 17,60 102 18,10 105 22,30 130 18,70 109 17,00 99 21,10 123 19,80 115 18,90 108 :

~landioquinha

23,30 100. 22,20

99 47,80 131 35,40 97 72,10 198 38,20 106 39,20 107 48,90 134 29,80 8236,50 100 36,20

Pepino

~ Pimentão
o

Vagem

48,60 100 56,40 116 61,10 126 70,30 145 74,60 153 77,00 158 56,50 116 68,20 140 64,90 134

42,80 100 42,90 100 52,00 121 65.60 153 54,50 127 61,90 145 54,00 126 50,30 118 56,40 132

Total

Total de Legumes

TOTAL CEP.AL

Cr$ - em Cr$ de sctcnbro de 1981 por Kil0

i - número índice - 1971 - 100
FOmE: CEAGESP



. ANEXO V - ·IESVIO PADMo IX). PREÇO }.eDIO MENSAL ATACADISTA B VAREJISTA (IM) PORrnNTAGEM 00· PREço Ml!DIO MENSAL PARA CADA Aro

; :

, -. ~ 1974 1975 1976 1977 1978 1979
; PRODUTO .. P.V. P.A. P.V. P.A. P.V. P.A •. P.V. P.A. P.V. P.A. P.V. P.A.
,
i Alface 20.1 19.0 15.1 22.7 19.8 26.2 18.8 15.3 15.9 32.7 26.1 24.0,

•
'. . Repç Iho 22.2 22.4 13.2 16.7 24.8 19.9 12,5 17,1 ~11,7 21.2 23,8 16,6·i'
i

.1 Outras Verduras 9.6 22,6 10.7 22.7 ·12.5 25,7 10.9 24.8 9.3 29,9 22.4 24.9..

Total de Verduras 18,8 .21.1 13.2 18,9 20,9 20,9 14.0 18,1 12.3 24.5 24.3 21.5
,

Tomate 9.5 12.8 15.8 21.8 16,1 19,6 17.2 19,9 18.5 16.8 21,9 15.7

Outros Legumes 10,1. .19.5 13,5 24.8 19.3 28.0 11.5 20,8 14.7 27,6 26,2 29,3

Total de Legumes 9,8 15,6 14,8 23,3 17.4 23,1 14,8 20,3 16,9 21,8 23,7 21.4

Total Geral 11,7 16,8 14,5 .22.4 18.1 22,6 14,6 19,8 15,9 22,6 23,8 21.4.t ..
,

P.V.= Preço no Varejo
P.A.= Preço no Atacado

! .
FONfE: CEAGESP B INSTITUTO DÊ BC()lO.tIAAGRl'OOI..A·

..-,



,,; ;

".'.

i;l~ n· ~ IIAL ~,ATACüISTA' I'AIIJIITA • IN ••••• CXlIItaCJALIUÇJÓ .•.••,r·

t ...i

I
.' ~.. ',; . .' ..
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J •• dl'o ,. •.•r•• ro Março Abril 11010 J_. . J_1II. A.oll. s.u_ro Outub,o Ifo •• ..,~. .Dtu"~o ",.i4u •,. IA 11 ,. IA 11 '" IA 11 '" tA 11 '" IA 11 '" IA •• '" IA 11 '" IA 11 li' 'A li ',. 'A li '" 'A li li' IA li '" 'A li !
...,riio ",30 ».60 I" 95.50 40.f,O us '1.10 '1." lU 104.30 50.10 ses IS.le SI." 145 ".~ '0." lU '1.11 SI.60 ISS 15.51 a.to UI ••••• a .•• 115 ••• lO 51.40 145 I'." ".10 IfI 100•••. 40.7'0 141 ".10 51.60 141 j

~ AlIwirio ".10 !>.5O lOS 11.'0 56.00 56 9Z.1O 51.20 62. ~n,60 SI.OO 61 16.60 '1.00 '14 !I6.90 61.10 SI ,11.10 5'.50 10 17.111 .l6.1O ISI 12.60 30.50 111 ".20 Zl.30 I" 10.1\1 11.00, 11' 18.60 ll.lO lSl OIS ,li) H.CC) ••
" I" c:.o.- 74 •• 0 16.'" UI 'Z.7'D 36.10 IIS 11.00 '0.50 101 •.••20 50.10 61 11.00 50.00 OI •••• 0 61.'0 " 90." 50,PO 11 n.90 .l6.lO m 7',20 .0.00

""
7'.90 ".20 UI 14,40 ZI,OO !li Il.SO 2',10 UI 11.10 ".50 .01

~
bcarola IU.lO Z.,IO "" UI, 50 1).50 17. 140,'0 31.10 171 131.20 !l.lO 3.1 U7.50 15,10 ••• UI,20 31.40 3"l IU.lO 29.10 389 IU.lO 19,10 .91 121.60 Zl.SO 'OS \lO,lO 31.00 211 112.60 19." 3U 117.lO ZJ.I0 117 UI.40 lJ.!ll ,,.

~ urinar,. ".50 51.20 66 9a,lO 63.60 55 103,60 77.00 35 109.60 16.00 •• 99.10 64,10 SS 103.60 69.60 19 101,50 75.00 35 96.50 ".20 100 ".10 47.'0 ". 15.30 3'.90 1!9 12,30 .O.SO lO' 97.s() 60.00 Ol 96.10 S9,~ 61

Toul 511,00 35,60 156 99,10 ".90 12I 105.20 51.90 gg 105110 53,70 91 97.90 45,00 \li 105,SO U,70 96 104,90 49.60 \lI 9S,60 ')4.00 UI 91,40 33.10 110 ".90 13.20 171 se.IO 30.80 UO 95.1" 36,80 lse '1,~ ",90 !lI

AH-,OI IU.lO 41,ba 110 141,60 52.10 1?Z ln,OO 51,ao 166 135,00 .O,SO 2!S 1)9,80 27.10 142 119,10 41,00 111 llS.SO 43,30 '" 136,10 34.10 m 122,00 34,ao '50 12',80 se.'O m ll9,!C 35,10 11O 141.10 '2.H:! llD 130,10 41\.00 ~19

..,..Iho 30,50 10,10 I&S 56.10 iS,lO 17. 39,60 14.90 lal sa.so 16.S0 m n.JO 16.IQ ", 38,tO 11,10 111 S1.U· 16,60 12. J7,.1O !S,SO 156 l'.bO 11,70 111 ll,lI) s. .., lU 19.10 10,30 ." 30.10 11.10 1?Z ».10 13.70 151

Tot&l \"ctduna ".10 2S,lO I,. 90,40 ~s.oo ISS 79.00 3Z,70 141 71,10 "',lO ISO 11,00 25,'0 '" 73,00 44,'" ai .16.50 lO.bO ISO 73.10 24,40 '00 61,60 11.90 100 67.70 11,ao 1II 67.20 U,OO 'lO 71.00 3S.00 106 72,10 1l>.70 11\ 1
i

:.botInrf1A 09,70 ZS,lO la 71,9Q U.~ Zll 6g,60 U.70 111 10,40 13,~O ••• 6',10 Z4.40 II~ 9:i,20 ••• 50 '''' 12.00 D .so UI u.,SO .4.40 111 1S.lO :9,10 lO' 66,7'0 lO,. m 51,00 11,40 :za 56. to 19.11) '00 lC,~ 17.99 1:-' ,
'ulllpla 6'.50 21,00 Z:!6 69.10 15.50 lO. 66.20 21.70 lOS 66,90 19,80 '51 61,10 19.60 IIS ,..lO la.90 16. 11.'" tI.1O 97 89.10 37.60 119 1S.30 14.10 150 76.90 29.10 I" 611,6(1 22,60 10. 72.S0 24.$0 ,.. 11.70 :7.00 In :

~l.rnb. Sl,lO Ui,lO III 15.20 lO.'" \11 61.70 36,.0 11 68,70 39, li) 13 ....., 30,00 JII 71.30 1'.20 III ?b,SO 11." 166 66,10 IS.IO ". 60.80 19.20 I" 57.SO 11.50 211 49,7'0 16.'0 201 ".50 21.7'0 lIa 61. lO 21.10 Il3

"Z c:..... •• 91.10 51.60 \91 n,lO 11.10 ,., 106.40 39.30 111 114,60 t6,IO 119 '1.50 "1,70. 11. 102,90 ».10 laI 91.00 n,90 118 18.70 25.10 ,,, ",30 24,.0 '" 13.60 14.00 lU 13,10 26,00 120 92.80 lI.ao I" 94,60 ll." .90;5 -- I--. - -- I--. f..- I-- --, --- I--. .-",<d. 55,70 19.60 •• Il,SO 21.'" 116 51.10 18.10 lU 41,10 !l,10 lU 51.50 10,10 ~ '4,90 17.10 IS' 49." n.lo 114 49.70 20.00 14' 4'.JO 11.10 ISI •• ,lO 16,40 113 15.50 13.10 150 13.50 11." 1)1 49.10 19.bo \SI,
~<..quilir.a 12',00 50." ISS 110, li) 40,10 li> 111.50 !l.SO 191 115.00 36.50 m 10',60 35.30 196 lJ1,I~ ».90 /09 101.10 ~.'" I., 99.00 33.'0 198 101.10 11.10 136 105.10 51.60 lOS J11,SO 60.30 .5 136.00 t4.~ III 1Il.50 ".00 156

- --- -- I- -- -- -- -
~ h?illO ''',50 26,"0 I" 69.40 21.40 151 01.50 14.00 115 65,20 ZI.l0 tal ".00 10.90 145 "100 .'.50 17 .11.10 'O.SO 101 li. 50 '0,10 101 11.40 31.ao 101 61.90 Il>,SO 10. 61.l0 13.10 111 61,20 U.OO '" 11.50 :t.O,J) 156

C PClttl.io 115.00 50." 166 111.70 41,10 ,., 130.50 sa.1O m 134.10 0'.40 101 140,90 66.90 111 147~10 ?S.lO U 161,10 ".60 101 101.10 ,.... 111 119.30 13.00 10 141,50 71.11) Il 140.10 66.10 111 135.50 63,110 "' \42.10 6',~ 110 i
:
i \·õli.~ 1ll.M ~1.1O 113 119,90 60." gg m.l0 61,1' 98 121,40 4•• 50 111 )lO,'O 45,90 141 141.10 15,90 86 11\.50 ~:IO 19 m.50 71.lO " 132.60 56.10 ,36 119.:50 11.'" Il! 107,110 39. lO 171 105.30 46.90 ll4 121,00 56.:-0 111

i Tot.al .7.00 ~.IO iSD 19,10 34.90 ISS 17." 16,00 144 19.'0 35,.0 153 81,m 15.'0 149 96.811 ",90 '16 n.lo '4.50 110 96.40 41.40 m 'l.lO SI. 50 140 15.10 34,30 '41 ".90 12,10 159 11.10 ».10 1;:7 1'9,'0 37.00 1'1

fT~t~ --- -- --- ._. -- ._- -- -- -- - -- - ---
61.00 19.50 114 10,00 '1.60 !6 14.00 11.70 1l al.'o 46.10 lO 69,20 34,90 9S 6a,OO !I.IO 111 63,10 11.00 10' ".30 li." lO ".30 .0 ••0 I! 06.10 31.10 llS n.so !I.m 97 61.90 19.30 111 61.90 ~.60 ••

!TO •• I~
T

1l.lD 11.10 ll1 U." l6.50 121 11." ».90 100 U,IO 41.10 101 75.10 ".30 119 ".10 ".lO 135 11." 36.10 112 ".10 ».90 101 i3.00 39.90 10' 14.50 li." IlO 69.10 !I.IO IIS 10.00 1I.00 '" 7l.!4 ,..lO 114

- --- ._- f---- -- ---- -
: lUI.\I.<DAL 1l.lO lIl." IlS 14.90 ' 36.ZI1 135 19.60 31.10 101 U.ZO lJ.43 111 11.10 12,'0 129 79.10 15.50 UI 11.50 ».40 111 11.60 16.60 115 10.00 36. lO 1211 n.lo lO.lO 141 ".1\1 29." 131 10." 31.60 110 "." 51.211 123
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ANEXO VII - EVOLUÇAO 00 PREÇO REAL (1974 • 100) E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇAO -: 1974/1979,
1
!;

·1. ;

:~ 1974 1975 1976 1977 1978 1979
P.V. P.A. M.C. P.V. P.A. M.C. P.V. P.A. M.C. P.V. P.A. M.C. P.V. P.A. M.C. P.V. P.A. M.C.

'i Alface 100 100 215 98 95 224 109 108 219 101 100 220 91 80 260 98 72 330

Repolho 100 100 282 89 99 244 90 120 187 88 150 123 78 140 115 72 130 112.

: Outras Verduras 100 100 127 97 93 .138 115 110 139 105 91 162 98 87 157 102 89 158

Total Verduras. 100 100 207 95 98 196 105 113 187 99 113 166 89 98 182 91 96 192

Tomate 100 100 61 108 95 83 129 114 .82 115 90 107 109 78 124 104 85 97
.

Out 1'OS Legumes • 100 100 152 .94 ·90 164 91 ,'92 149 85 85 152 84 79 i68 86 85 157

Total Legumes 100 100 100 100 93 117 108 104 109 99 88 125 95 78 146 94 85 122

rorn, GERAL 100 100 n5 99 94 128 108 104 122 99 91 133 94 81 152 94 86 135

roN'IE: CEAGESPE INSTITl1fO' DE ECON<J.lIAAGRICOLA

PV = Preço no Varejo
PA :: Preço no Atacado .M: = Nargem de Comercí ali zação

, 0.0:.', : ' -: '

:. :,,:.: ,



Em Cr$ do sctCllbro de 1981

~

19H 1975 1976 977 1978 !!179

P.V. P.A. M P.V. P.A. M P.V. P.A. 1>1 P.V. P.A. M P.V. P.A. M P.V. r.A. N
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$

Agrião 86,20 36,20 138 86,60 35.70 143 103,10. 44, iO 131 192.30 36,50 153 91,70 34,70 164 101,70 34,40 196

~
Almeirão 88,20 45,50 94 83,10 38,90 114 99,20 45,70 117 188,80 39,40 125 80,10 36,50 119 78.70 33,50· 13S

!l! Couve 79,80 40,30 98 73.50 37,30 97 92,50 42,50 117 82.00 29,60 177 75,40 36.10 109 75,00 45,40 6S

Escarola 127,60 29,50 332 128,20 27,60 364 145.50 27,90 A22 136,00 30,40 347 125,60 24,10 421 125,60 22.60 .1455.

~
Espinafre 92,20 57,00 62 89.20 54,20 65 106,80 68,00 57 ! 99.50 54.30 83 90,60 49,00 85 98,40 50,00 97

,
Total 94,80 41,70 127 92.10 38,70 138 109,40 45,80 139 99.70 38,00 162 92.70 36,10 157 95,90 37.20 158 !

Alface 132,20 42,00 215 129.70 40,00 224 144.40 45.20 219 134,00 41.90 220 120,80 33,50 260 129.30 30.10 330

Repolho 40,90 10,70 282 36,50 10,60 244 ·36,70 12,80 187 35,90 16,10 123 32,10 14,90 115 29.40 13,90 1l2.
,

Total Verduras 75.20 24,50 207 71,70 24,00 196 79,30 27,60 187 74,10 27,80 166 67,30 23.90 182 68,70 23,50 192 ,

Abobrinha . 74,70 31,50 137 73.10 26.90 172 77,60 30,00 159 72,40 27.60 162 73,80 25.40 191 83,40 28.80 190 ,
- I 1149Beringela - - - - - 80,70 31,70 154 J 74,40 23,00 223 63,10 22,50 180 76.40 30. iO

Beterraba 74,40 33,00 125 I 68,00 62,80
!

26.70 ·1119 56,1024,20 181 31.80 97 ; 58,50 60,00 25,30 137 24,20 132

! i :

Cenoura 104,30 39,20 166 94,20 32,20 193 108,60 37.00 194 , 99.10 34,50 187 78,40 25,10 212 90,00 31,50 186
!::l

Oluch~ 52,20 22,30 134 52,80 18.70 182 44,90 17,00 164 i 50,00 21,10 137 ·46,60 19;80 135 48.20 18,90 155 ,
, ,

i,
~landioquinha 106,20 35,40 200 130,70 72,10 81 124,70 38,70 222 :101,00 39.20 157 112,20 48,90 129 100,10 29,80 ,235

i I 30,40
!

~

Pepino 74,90. 32,90 128 72,60 29.90 143 70,90 30,30 134 I ~4.90 26,00 150 68,10 124 77,20 33,30 1128

'13i,40
,

Pimentão 157,60 70,30 124 149,80 74,60 100 123.00 71.00 60 56.50 134 146.00 68,20 114 130,80 64.90 102

120,00 I 112 1119,40
,

Vagem 123,10 65,60 88 54.50 120 131,30 61,90· 54,00 121 119,80 50,30 138 125,10 56,40 122 ,
149 I 85,80

,
Total 101.20 40,20 152 95,20 36,10 164 91,60 36,80 34.00 152 85,30 31,80 168 87,50 34,10 :151

I I
Tanate 61.50 38,20 61 66,20 36,20 83 79,50 43,60 82 71,00 34.30 107. 66,.80 29,80 124 63,90 32,40 I 97

;

Total Legt.DDeS 78,20 39.00 100 78,40 36.20 117 84,60 40,50 109 77,20 34,20 125 74,60 30,30 146 73.80 33,20 '122

1UfAL GERAL 77.60 36,00 115 77,00 33,70 128 83.50 37,60 122 76,50 32.90 133 73,10 29,00 152 72,70 31.00 135

roNlE: CEAGESPE INSTlTIJrO DE EOO!OIlA AGH!OOLA
PV • Preço no Varejo
PA • Preço no Atacado
M • Margem de Comercialização
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