ESQUEMA-RESUMO – INFLUÊNCIAS NOS PREÇOS
Cada mercado tem suas par cularidades, porém todos tendem a se movimentar da mesma forma, por
mais diferentes que possam ser. O ____________é o fator chave de negociação, sendo inﬂuenciado pela
_______________ e pela _________________ do produto em questão.
A _____________ é dada pela disponibilidade do produto em um determinado local e momento. Já a
_______________ é dada pela procura por esse produto em um determinado local e momento.
É desta forma que os preços dos produtos agropecuários se movimentam. Em momentos de grande (ou
pouca) oferta, normalmente temos alteração nos preços, e por outro lado, incremento (ou redução) na
demanda, também vão provocar impactos nos preços. Assim, os preços em alta acabam inibindo a
compra, e quando em baixa, alavancam sua venda, necessitando uma readequação no preço para
equilibrar a oferta e a procura do produto.
Isso é muito complexo e dinâmico nas comodi es, pois as safras são globais, e envolvem grandes
operações logís cas e de armazenagem. No Brasil, como os preços internacionais são em dólar, SEMPRE
DEVEMOS OBSERVAR A TAXA DE ____________.
Para avaliarmos com mais cuidado a formação de preços na agropecuária, faremos uma comparação
entre alguns fatores que afetam a oferta e demanda da soja. Vamos avaliá-los dentro de dois prismas:
_____________ - impactada pela sazonalidade e clima; e a _____________ - impactada por variáveis
econômicas e pela população.
Do ponto de vista da OFERTA, a sazonalidade das safras gera períodos com grande quan dade de
produto, e outros com pouca disponibilidade, o que provocará impactos nos preços. Em nosso dia a dia,
estes impactos são minimizados pelos estoques reguladores, sejam privados ou públicos. O __________
também tem grande impacto nas safras em todo o mundo, possibilitando grandes ou pequenas
produ vidades, alterando os estoques e os preços correntes.
Podemos dizer que a oferta de soja, e de grande parte dos produtos agropecuários, é sazonal e incerta,
pois é produzida em maior quan dade em alguns meses do ano e tem grande incerteza quanto ao
volume que será ofertado.
Do ponto de vista da DEMANDA, a economia mundial é quem dita o ritmo, pois se a economia vai bem,
o consumo de alimentos, dentre eles a soja, vai bem também. Assim, sempre temos países aumentando
o consumo de forma acentuada e outros nem tanto, devido à condição econômica de determinado país
naquele momento. No caso da soja, temos observado um aumento nos úl mos anos em países
extremamente populosos como China e Índia, onde uma parcela signiﬁca va da população tem
aumentado o consumo de proteínas animais, impactando signiﬁca vamente a demanda por farelo de
soja por exemplo.
Assim, podemos dizer que a demanda por produtos agropecuários pode ser considerada como con nua
e crescente.
Anotações:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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