
Alta nos preços do feijão anima produtores, mas preocupa consumidores1 
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Nas últimas semanas os produtores de feijão vêm comemorando com as altas no preço recebido pelo 

feijão, principalmente o feijão do grupo comercial carioca. Os consumidores estão sentindo esta alta, 

que pode durar alguns meses. A expectativa é que a colheita da safrinha (2ª safra) colhida no Sul e no 

Nordeste venha a trazer aliviar um pouco a falta de oferta do produto. Uma queda mas acentuada é 

mais provável que ocorra somente no segundo semestre, quando entra o feijão colhido na 3ª safra. 

Mais detalhes, ver Tabela 1 e Figura 1. 

Entre as causas da alta de preços estão (1) a quebra na 1ª safra (safra de verão) nos estados do Sul 

em decorrência da estiagem prolongada durante o ciclo da cultura e (2) a grande participação do 

grão comercial tipo carioca no mercado nacional (produto sem mercado externo que permita 

compensar excessos ou falta de oferta por meio de exportações/importações). 

Tabela 1. Produção de feijões (toneladas) por safra em 2011 e 2012 (previsão) no Brasil e nas 5 regiões brasileiras (dados do 
IBGE/LSPA, mar/2012). 

Onde Variável Safra Período Variação relativa (%) Variação absoluta (t) Balanço 3 safras 

2011 2012 t % 

Brasil Produção (t) 1ª safra 1.952.422         1.708.768  -12,48% -243.654 5.332 0,15% 

2ª safra 1.112.484         1.397.398  25,61% 284.914 

3ª safra 435.516            399.588  -8,25% -35.928 

Sul Produção (t) 1ª safra 757.008            510.401  -32,58% -246.607 -163.771 -14,95% 

2ª safra 334.741            416.963  24,56% 82.222 

3ª safra 4.073                 4.687  15,07% 614 

Sudeste Produção (t) 1ª safra 370.114            340.530  -7,99% -29.584 -39.801 -4,53% 

2ª safra 258.518            276.981  7,14% 18.463 

3ª safra 249.110            220.430  -11,51% -28.680 

Centro-Oeste Produção (t) 1ª safra 196.378            197.002  0,32% 624 32.853 5,58% 

2ª safra 209.807            249.898  19,11% 40.091 

3ª safra 182.333            174.471  -4,31% -7.862 

Nordeste Produção (t) 1ª safra 589.953            619.408  4,99% 29.455 156.623 19,14% 

2ª safra 228.532            355.700  55,65% 127.168 

3ª safra     

Norte Produção (t) 1ª safra 38.969               41.427  6,31% 2.458 19.428 16,21% 

2ª safra 80.886               97.856  20,98% 16.970 

3ª safra     

* Inclui feijão comum (preto e cores) e caupi (feijão macaçar ou de corda). 
Fonte: Dados compilados pela Embrapa a partir do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA do IBGE 

(mar/2012). 
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Figura 1. Preços do feijão de grão comercial tipo carioca recebidos pelos agricultores, de atacado e varejo em São Paulo, 
últimos 12 meses. 

 
Fonte: Compilação feita pela Embrapa Arroz e Feijão a partir de dados o Instituto de Economia Agrícola (IEA). 
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Preços do feijão (recebidos pelo produtor, atacado e varejo) em São Paulo, 
últimos 12 meses 

Preços ao produtor (R$/60kg) Preço de atacado (R$/60kg) Preço de varejo (R$/kg)


