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As dificuldades logísticas por um lado e os preços internacionais por outro além da greve dos 
auditores da Receita Federal reduziram as exportações e importações de arroz. Em abril, o País 
enviou para o exterior 19 mil toneladas e internalizou 27,5 mil toneladas. Em março foram 55 
mil toneladas para os dois mercados.  
 
No entanto, no acumulado do ano, os embarques e as compras externas estão em alta: 137 
mil toneladas (89% mais que no mesmo período de 2007) e 254,1 mil toneladas (alta de 
11%), respectivamente. Com um diferencial: a mudança no tipo de produto negociado pelo 
Brasil. Se antes o País exportava mais arroz quebrado (89,4% do volume de janeiro a abril de 
2007), agora vende produto de maior valor agregado: 65,5% do embarcado foi de arroz 
beneficiado.  
 
Para analistas de mercado, o movimento do mês de abril se distingue do resultado do ano. No 
mês passado, além da greve dos auditores, outros fatores determinaram a mudança. Camilo 
Oliveira, assessor-comercial do Instituto Riograndense do Arroz (Irga), explica que com a 
entrada da safra de soja, há uma dificuldade logística para a exportação de arroz por isso a 
queda em abril. Por outro lado, de acordo com ele, os preços mais altos no mercado 
internacional fazem as importações diminuírem, ao mesmo tempo que estimulariam as vendas 
do Brasil a tendência é que, no fechamento do ano, os volumes possam alcançar entre 600 mil 
toneladas e 1 milhão de toneladas. Élcio Bento, analista da Safras & Mercado, diz ainda que as 
importações estão crescentes em relação a 2007 porque nos dois primeiros meses ainda não 
havia o estouro internacional. Desde o início do ano, a cotação na Tailândia país que baliza o 
mercado internacional já subiu 128%. No mesmo período, o preço no mercado interno 
valorizou-se 53,9%.  
 
Oliveira destaca que, com a alta do preço internacional e a escassez no mundial, houve uma 
atração pelo arroz brasileiro, mudando não só o perfil da exportação, mas os compradores. 
Entre janeiro e abril de 2007, 57,8% dos embarques foram para o Senegal. Neste ano, Benin 
foi o principal comprador (40%), enquanto o Senegal ficou com 18,8%. Dois países que não 
figuravam entre os quatro primeiros compradores apareceram: Panamá (12,9%) e Holanda 
(9,5%).  
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