
MERCADO EXTERNO

Complexo soja do Brasil
avança no mercado chinês
Greve na Argentina
ajuda o País a
reposicionar o grão em
segundo lugar nos itens
vendidos para a China e
a elevar a receita de US$
33,4 mi para US$ 271,8 mi

SÃO PAULO

O Brasil está ampliando significa-
tivamente seu mercado do com-
plexo soja na China, maior im-
portador mundial da commodity
e seus derivados, avançando na
exportação do produto com valor
agregado. Até março as vendas do
óleo de sojapara o país aumenta-
ram293,8%, gerando uma receita
deUS$126,6milhões.

A alavancagem nas exporta-
ções do óleo é tão significativa
que nos dois primeiros meses do
ano o Brasil havia invertido seu
posicionamento no mercado
chinês. Até fevereiro o País havia
exportado o equivalente a US$
87,6 milhões, uma variação de
564% em relação a 2007 que fez o
produto saltar da sexta para a se-
gunda posição entre os itens de
exportação para a China. Em
contrapartida as vendas do grão
recuaram 16,64%, caindo da se-
gundaparaanona colocação.

Em março as exportações do
grão se recuperaram, avançando
para US$ 271,8 milhões ante os
US$ 33,4 milhões do mês ante-
rior, voltando a ocupar a segunda
posição. Amaior influênciapara a

alta no período foi a greve da Ar-
gentina, com duração de 21 dias,
que provocou a interrupção dos
carregamentos do grão e do óleo
desojadopaísparaaChina.

Fontes no mercado avaliam
que nas últimas semanascercade
l milhão de toneladas de soja
mais carregamentos de óleo des-
tinados a importadores chineses
tiveram os embarques atrasados.

Hoje poderá ser um dia decisi-
vo para o Brasil ampliar sua fatia
do mercado chinês. Os produto-
res argentinos irão se reunir hoje
comapresidentedopaís, Cristina
Kirchner, paradiscutiracrise.

Apesar do governo argentino
ter sinalizado que irá atender as
principais demandas dos agri-
cultores, provocações de ambos
osladosforamobservadasnosúl-
timos dias. Ontem entidades
agrárias realizaram umprotesto e
no início da semana, em razão do

descumprimento de contratos, o
secretário do Comércio daArgen-
tina, Guillermo Moreno, sinali-
zou que poderia sancionar os
produtores de soja, baseado na
Lei de Abastecimento, a indeni-
zarossupermercados chineses.

Apesar da ameaça o segmento
de exportação da Argentina está
confiante. 'Apesar da venda para
o varejo chinês ser muito rentável
e estarem pedindo para o gover-
no controlar a situação não creio
que essa lei será aplicada", afirma
Genaro Zambrano, presidente do
Grupo de Exportaciones Argenti-
nas (Geaexp), empresa que reali-
za intercâmbio comercial entre
ArgentinaeChina.

Apesar da aceleração nas ven-
das em março , Fábio Trigueiri-
nho, secretário-geral da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais (Abiove), acredita
que a Argentina irá recolocar seu

produto no mercado. "Por um
mês as exportações brasileiras fo -
ram influenciadas pela greve ar-
gentina, mas num segundo mo-
mento as vendas dela voltam ao
normal e ao longo do ano essa di-
ferença será diluída", diz. Ele pre-
vê ainda que no segundo semes-
tre a situação pode se inverter
com a Argentina exportando
mais e o Brasil reduzindo suas
vendas. "Mas o volume no final
do ano não vai mudar nem para
umladonemparaooutro",diz.

O grande incremento no volu-
me financeiro vai se dar pelo au-
mento nas exportações de óleo de
soja. "Com a quebra da produção
interna por conta de problemas
climáticos a China terá que com-
prar mais óleo esse ano", diz.

Na última semana o Centro de
Logística de Exportação (Celex)
realizou uma Rodada de Negó-
ciosentreempresáriosbrasileiros
e a trading chinesa Multibay In-
terprise. O objetivo dos chineses
era importar soja em grão e óleo,
entre outros itens, e exportar pró -
dutos têxteis para o Brasil. "Era
para ser só um dia e durou três, o
evento superou nossas expectati-
vas e deve movimentar num pri-
meiro momento US$ 500 mil em
negócios", revela Sérgio Giorno,
diretorcomercialdoCelex.
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