
exceção dos problemas com as exportações
de carne bovina devido ao embate com a
UE, a agropecuária começou o ano de 2008
como terminou 2007, a todo vapor. Melhor

desempenho entre os setores no PIB do Brasil no ano
passado com crescimento de 5,3%, a expecativia é de
que haja uma repetição dos números este ano.

A certeza vem da expectativa de que a safra cresça
5,1% e chegue quase a 140 milhões de toneladas.
Além disso, o preço das commodities está em alta,
fator muito bem aproveitado pelo setor exportador no
primeiro bimestre, e mesmo que agora apresentem
um movimento de queda, já que atingiram picos
históricos, no momento de escoamento da safra
para o mercado externo, os preços ainda estarão
extremamente satisfatórios. A tendência é de que haja
um crescimento entre 10% e 15% nos embarques este
ano e que possa ser superado o superávit histórico
do ano passado de US$ 49,7 bilhões. A certeza de
que o dólar não deva baixar de R$ 1,60 e de que no
curto prazo os preços das commodities continuarão
elevados, mantém a confiança do setor exportador.

A última projeção do IBGE para a safra agrícola
deste ano é de que ela atinja 139,6 milhões de
toneladas, o que representará um aumento de 5,1%
de crescimento em relação a safra passada. As culturas
da soja, do milho e do arroz devem responder por 91%
da safra deste ano, segundo o Instituto, que aponta os
preços atrativos para que estas culturas apresentem
o desempenho este ano, com aumento da área de
plantio. Além disso, as condições climáticas têm
favorecido as safras.

No caso da soja a tendência é de que sejam colhidas
59,6 milhões de toneladas do grão, com destaque para
o estado do Mato Grosso que responderá por 17,7
milhões de toneladas.

A movimentação da safra agrícola manterá
aquecido o setor de máquinas e equipamentos
que em 2007 teve ganhos expressivos, por conta da
recuperação dos estados do Sul do país, cujo ano
de 2006 foi de retração. Não só o setor de veículos
automotores para a agricultura, mas também o de
fertilizantes e de herbicidas está em alta e tiveram um
bom início de ano.
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Text Box
Fonte: Suma Economia, n. 360, p. 37-42, abr. 2008.




