Complexos soja e carnes impulsionam balança
Neila Baldi
O agronegócio brasileiro já exportou US$ 27,232 bilhões neste ano, valor 25,3% superior em
relação ao mesmo período de 2007. Apenas em maio foram US$ 7,5 bilhões, recorde para o
mês. Apesar do crescimento das importações entre janeiro e maio - 40,4% , somando US$
4,679 bilhões - o campo ainda terá um superávit comercial. Segundo dados do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o saldo comercial, no período, é de US$ 22,5 bilhões 22,9% superior, na mesma comparação.
De acordo com o Ministério, soja e carnes impulsionaram as exportações. De janeiro a maio
foram comercializadas com o exterior US$ 6,8 bilhões de soja - aumento de 64,6% -,
enquanto as carnes somaram US$ 5,6 bilhões - acréscimo de 30,8%.
Nas importações, o destaque é para o trigo: acréscimo de 45% - US$ 888 milhões - apesar da
queda de 11,8% nos volumes (2,8 milhões de toneladas no período).
No mês passado, em termos de valor absoluto, o complexo soja foi o setor que mais contribuiu
com o crescimento das exportações. As vendas externas do setor aumentaram US$ 1,4 bilhão
- de US$ 1,2bilhão para US$ 2,7 bilhões - o que correspondeu a mais de 60% do incremento
total das exportações do agronegócio.
As exportações de carnes tiveram crescimento de 39,8% em maio, somando US$ 1,4 bilhão. O
resultado deveu-se mais ao aumento dos preços, uma vez que o volume teve alta de 10%.
No mês passado, as importações somaram US$ 886 milhões, variação de 26,9% em relação ao
mesmo período de 2007.
No acumulado de 12 meses as exportações brasileiras do agronegócio totalizaram US$ 63,9
bilhões, 18,3% acima de junho de 2006 a maio de 2007. Mais uma vez o destaque foi a soja.
O complexo totalizou US$ 14 bilhões, 40,8% a mais, na mesma comparação. Por outro lado,
as compras do agronegócio no período somaram US$ 10 bilhões - acréscimo de 33,1%.
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