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RESUMO
Cinco Regiões Administrativas da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento do Paraná (SEAB), foram responsáveis pela produção de
89,8% da produção de erva-mate verde do Estado do Paraná nas safras de
1992/93 e 1993/94, segundo dados coletados pelo Departamento de Eco-
nomia Rural (DERAL). As regiões e as participações relativas são: União da
Vitória, com 33,7%; Guarapuava, com 22,3%; Irati, com 15,7%; Pato Bran-
co, com 13,8% e Cascavel, com 4,3%. Os dados coletados pelo DERAL
cobrem o período de julho de 1989 a dezembro de 1996, com informações
mensais sobre: preços da erva-mate no pé; preços da erva-mate em folha a
nível do produtor; preço da erva-mate cancheada; preço da erva-mate em
folha a nível da indústria; e preço da erva mate beneficiada, a nível de ataca-
do. Para a análise os dados foram inflacionados para dezembro de 1996
pelo Indice de Disponibilidade Interna da Fundação Getulio Vargas. Com os
dados corrigidos observou-se que houve uma significativa tendência de re-
dução dos mesmos, nas diferentes etapas da do processo produtivo. No
período de 1990 a 1996, os preços médios cairam de forma acentuada em
União da Vitória, região maior produtora. O preço médio da erva em pé, em .
1996, correspondeu a 49,6% do praticado em 1990. No mesmo período a
erva em folha a nível do produtor dicou reduzida a 55,3%, o da erva canche-
ada a 69,0% e a da erva beneficiada a 59,5%. A redução do preço a nível de
varejo foi repassado quase totalmente para o produtor ficando o setor indus-
trial de cancheamento com a menor parcela de queda. O fato desse segmen-
to ter tido condições ampliar sua margem de participação na composição do
preço final indica que o mesmo tem condições de manipular o segmento em
seu beneficio mais do que os consumidores e produtores. Com o aumento da
oferta a tendência futura é que a capacidade de barganha dos setor industrial
venha a ser ampliada em relação ao observado em 1990.
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