


s asiáticos estão comendo
mais e melhor. Bom para
eles - e ótimo para nós. A
tendência de aumento no

consumo de alimentos deve provocar
crescimento das importações de com-
modities agrícolas pela Ásia. A exemplo
do que ocorreu na China, que recente-
mente viveu uma explosão no consumo
interno de leite - com aumento de 3,5
vezes em seis anos, saltando para 30
litros por habitante em 12 meses -, o
crescimento econômico de países como
Indonésia, Filipinas, Vietnã, Malásia e
Tailândia, aliado à forte migração do
campo para as cidades, vai alterar estru-
turalmente o comércio mundial de pro-
dutos agrícolas e alimentos. O que
representa uma oportunidade de negó-
cio sem precendentes para o Brasil.

No caso do leite,
o aumento do con-
sumo do gigante
chinês provocou
nos últimos meses
um forte aumento
dos preços interna-
cionais de produtos
lácteos, que saíram
de 2,2 mil dólares
por tonelada para
4,7 mil dólares. De acordo com André
Nassar, diretor geral do ícone - Institu-
to de Estudos do Comércio e Negocia-
ções Internacionais, enquanto os países
africanos ainda se preparam para desen-
volver o setor agrícola, o déficit na pro-
dução dos asiáticos se converterá em
grandes oportunidades de exportação
para o Brasil e América Latina.

Para conhecer melhor a agricultura
da Ásia e avaliar as oportunidades co-
merciais entre os países do continente e
os da América Latina, o ícone desenvol-
ve, em parceria com a fundação norte-
americana Hewlett, um projeto cujo ob-

é quanto cresceram as
importações da China
e de países do Sudeste
Asiático em cinco anos

jetivo é formar uma rede de pesquisas
composta por especialistas do agronegó-
cio dos dois continentes, o Alarn, da si-
gla em inglês. Estudos já demonstraram
que a liberalização da economia ocorri-
da na década de 1980 proporcionou a
essas macrorregiões maior participação
no comércio agrícola mundial. Hoje, a
América Latina e a Ásia respondem jun-
tas por 30% do alimento comercializado
no planeta.

Apesar da evolução da atividade
agrícola, sustentada pelo aumento de
área e de produtividade, o crescimento
do plantio de grãos é limitado pela indis-
ponibilidade de recursos naturais. Isso
ocorre especialmente com a água, na
China, Tailândia e índia. "Além disso, a
estrutura produtiva é fragmentada, for-

mada essencialmente
por pequenos agricul-
tores, o que inviabiliza
a grande escala", infor-
ma o pesquisador do
ícone, Fábio Chaddad.

Outra constatação
importante é que al-
guns países estão ele-
vando mais as impor-
tações do que as ex-

portações, e tendem a manter certa de-
pendência em relação aos países do
Mercosul e Chile. Segundo o ícone, os
países do Sudeste asiático, mais a China,
elevaram as exportações agrícolas em
65% entre 2000 e 2005, atingindo 87
bilhões de dólares. Apesar de ainda atin-
gir valor absoluto menor do que esse, de
77,7 bilhões de dólares, as compras
externas tiveram melhor progressão,
crescendo 88% no mesmo período.

China e Filipinas apresentam, hoje,
uma balança comercial agrícola deficitá-
ria. Já na índia e na Tailândia, as impor-
tações estão crescendo mais rápido do



que as exportações. Também de 2000 a
2005, os países do Mercosul e o Chile
elevaram as remessas em 89%, para
66,4 bilhões de dólares, enquanto as
compras internacionais caíram 1%.

"Esse aumento nas exportações refle-
te, em especial, o crescimento das im-
portações dos países asiáticos", diz
Chaddad. Para ele, países concorrentes
do Brasil no suprimento mundial, como
Austrália e Estados Unidos, têm restri-
ções para expandir sua área plantada, o
que sublinha o favorecimento dos sul-
americanos no panorama do comércio
agrícola para os próximos anos.

O consumo de carnes cresceu num
período recente na China, e, para sus-
tentar essa tendência, o país optou pela
importação de grãos para produzir ração
animal em seu território. "No entanto, o
país enfrenta problemas com a disponi-
bilidade de água e terras. Certamente
em um segundo momento importará
carnes", afirma André Nassar.

A índia figura como um potencial
importador de grande porte. A cada ano,

é o crescimento das
remessas agrícolas do
Mercosul e Chile, entre

2000 e 2005

a internalízação de produtos agrícolas
do país sobe 16%, enquanto as exporta-
ções crescem 8%.

A população local ainda preserva o
hábito de consumir alimentos frescos,
porque geralmente não possui geladeiras
em casa e também por não haver estabe-
lecimentos varejistas com estrutura de
frio na índia. Mesmo assim, o consumo
de frango tem crescido a taxas de 8% ao
ano. Hoje o consumo indiano é de apenas

dois quilos per capita, mas, segundo pes-
quisadores, essa situação deve se modifi-
car sensivelmente nos próximos anos.

O diretor do ícone informa ainda que,
nos países da América do Sul, o processo
de urbanização já foi concluído e, por is-
so, a população consome alimentos mais
diversificados e industrializados. De fato,
a zona rural em países do continente
soma, no máximo, 17% da população. Já
nas nações asiáticas esse índice oscila
entre 36% e 72%. A experiência nos

mostra que, à medida
que a população rural
migra para as cidades e
melhora sua renda, o
consumo de produtos
processados cresce. Na
China essa mudança já
é clara, mas na índia a

situação ainda está por vir.
Na avaliação dos pesquisadores, paí-

ses como Tailândia (grande exportador
de frango e de açúcar), Indonésia e Ma-
lásia (ambos importantes fornecedores
de óleo de palma) devem manter suas
balanças agrícolas positivas. Porém, ten-
dem a se concentrar nessas commodities
e elevar as compras externas de grãos,
carne, leite e outros alimentos.

Hoje, segundo dados do ícone, esses
países impõem fortes regras de protecio-
nismo para resguardar sua produção de
alimentos, essencialmente minifundiá-
ria. No entanto, em breve, terão de rever
suas leis agrícolas para tornar a produ-
ção mais profissional.
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