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Introdução: A análise conjuntural de produtos agroindustriais tem como papel principal o
entendimento completo de uma série de variáveis da dinâmica de uma cultura produtiva.
Objetivos: Este projeto tem como principal objetivo compreender as variações de preço de
produtos agroindustriais de relevância produtiva, no espaço do Escritório de Desenvolvimento
Regional de Tupã, utilizando-se de séries históricas, como forma de auxiliar o produtor na
tomada de decisões relacionadas à produção. Métodos: Para a efetiva contribuição para o
EDR de Tupã, foi feito um levantamento das culturas mais representativas para essa
microrregião, destacando-se a da mandioca (para indústria). A partir da definição da cultura, foi
feito um levantamento bibliográfico dessa cultura, ao mesmo tempo em que se buscavam
dados quantitativos junto a órgãos, como Instituto de Economia Agrícola, Ministério da
Agricultura e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para posterior análise de preços,
com suas atualizações para o ano de 2008 (12/2008), por meio do índice Geral de Preços –
Distribuição Interna (IGP-DI). Resultados: No tocante à produção de mandioca no Brasil,
pôde-se observar uma taxa de crescimento de 45%, entre os anos de 1996 e 2008, com uma
forte queda na produção em 1996. Em relação aos preços, estes tendem a se comportar de
maneira uniforme segundo períodos de safras e entressafras, a não ser por breves períodos
entre os anos de 2000 e 2005 (principalmente de 2003 a 2005), em que o preço saiu do
parâmetro normal (média de R$151,87/ tonelada de todo o período) e apresentou ciclos
totalmente adversos. A diminuição de 7 mil hectares em área colhida de um ano para outro, e
um aumento de 44% em novos cultivos, acarretou em um aumento de preços no ano de 2003 e
2004 (alcançando preços de até R$350,00/ tonelada), devido à diminuição da área colhida e,
conseqüentemente, da oferta de mandioca. Com a alta nos preços em 2003, os produtores se
sentiram estimulados a elevar a área plantada, que associado ao clima favorável, resultou em
crescimento na produção dos anos seguintes. O município de Tupã, seguindo o crescimento
brasileiro, também deu largos passos no investimento e produção da mandiocultura, tornandose uma das 4 microrregiões mais competitivas do estado neste setor. Em números, no ano de
2000 o Município de Tupã detinha uma produção de 1000 toneladas, crescendo para 34.000
toneladas no ano de 2008, representando um espantoso crescimento de 3.300 %. Essa
experiência relacionada à pesquisa de conjuntura permitiu aos produtores da região, conhecer
questões relacionadas à preço, oferta e demanda, algo que muitas vezes desconhecem,
devido à grande preocupação dada ao conhecimento somente de questões técnicas de
produção.
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