
Agronegócio bate recorde de exportações em maio 
 
 
A exportação do agronegócio e o saldo comercial do setor bateram novos recordes no Brasil 
em maio, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Agricultura. O país exportou US$ 
7,5 bilhões no mês passado, com superávit de US$ 6,6 bilhões. Em 12 meses, as exportações 
brasileiras totalizam US$ 64 bilhões, 18,3%. acima do valor exportado entre junho de 2006 e 
maio de 2007. 
 
Segundo o ministério, o bom resultado das vendas externas dos produtos agropecuários foi 
influenciado tanto pela regularização de registros de exportação - devido à suspensão da greve 
dos fiscais da Receita Federal — quanto pelo aumento dos preços internacionais. 
 
As importações do agronegócio, por sua vez, somaram US$ 886 milhões em maio, alta de 
26,9% em relação ao mesmo período no ano passado. Destaque para o valor importado do 
milho (397%) e da farinha de trigo (137,8%). Já as quantidades importadas de trigo e arroz 
caíram 73,2% e 48%, respectivamente. 
 
O complexo soja foi o setor que mais contribuiu para o aumento das exportações. As vendas 
aumentaram US$ 1,4 bilhão, o que correspondeu a mais de 60% do crescimento total das 
exportações do agronegócio no mês passado. 
 
Sobre maio de 2007, os valores exportados de soja em grãos aumentaram 125,5%, devido ao 
aumento de 60% da cotação desse produto no mercado externo. A quantidade exportada 
cresceu 41%. As vendas de farelo de soja aumentaram a receita em 108,9%, alcançando US$ 
612 milhões. As exportações do óleo de soja aumentaram 55,7%, por conta de alta de 94% 
nos preços e pela redução de 19,8% do volume embarcado. 
 
As vendas externas de carnes, por sua vez, cresceram 39,8%, atingindo US$ 1,4 bilhão, em 
comparação com maio de 2007. A quantidade exportada aumentou 10%. O valor exportado de 
carne bovina aumentou 5,6% devido à elevação de 49,3% dos preços. O volume foi 29,3% 
menor. 
 
No ano, as exportações do agronegócio, de US$ 27,2 bilhões, subiram 25,3% diante do 
mesmo período do ano passado. As importações subiram 40,4%, atingindo US$ 4,6 bilhões. O 
saldo comercial do agronegócio, até maio, cresceu • cerca de US$ 4,1 bilhões, passando de 
US$ 18,3 bilhões, do mesmo período, "de 2 007, para US$ 22,5 bilhões. 
 
A China liderou o ranking dos países que mais compraram produtos do agronegócio brasileiro 
em maio, com US$ 1,3 bilhão. Em seguida estão os Países Baixos (US$ 745 milhões) e os 
Estados Unidos (US$ 614 milhões). 
 
Recorde na safra 
A safra nacional de grãos, segundo o IBGE, deverá totalizar 144,3 milhões de toneladas em 
2008.  A estimativa prevê volume recorde para a safra que, pela projeção, será 8,4% maior do 
que as 133,1 milhões de toneladas verificadas em 2007. 
 
A nova estimativa da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas e referente a maio 
de 2008, e indica uma produção de 144,3 milhões de toneladas, 1,2% acima da previsão de 
abril, que ficara em 142,6 milhões de toneladas. 
 
A estimativa de área plantada de grãos para 2008 (47,0 milhões de hectares) deverá crescer 
3,7% sobre a de 2007. Entre os produtos avaliados, soja, milho e arroz deverão ocupar as 
maiores áreas em 2008: respectivamente, 21,2; 14,5 e 2,9 milhões de hectares. Esses 
produtos representam 90,3% da produção estimada de grãos. 
 
A maior produção está prevista para a região Sul, com 61,6 milhões de toneladas. Em seguida 
vem o Centro-Oeste (49,2 milhões de toneladas), Sudeste (17,1 milhões de toneladas), 
Nordeste (12,6 milhões de toneladas) e Norte (3,8 milhões de toneladas). 



 
O IBGE destaca que a produção de feijão em 2008 deverá chegara 3,5 milhões de toneladas, o 
que garantirá as necessidades de consumo do país. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Junho começa com superávit comercial de US$ 384 mi 
A balança comercial brasileira, na primeira semana de junho, registrou exportações de US$ 
4,592 bilhões e importações de US$ 4,208 bilhões, informou ontem o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os dois números indicaram um superávit 
comercial - a diferença obtida entre as exportações e as importações - de US$ 384 milhões. 
 
As exportações brasileiras na semana apresentaram alta de 40% sobre o desempenho médio 
diário em todo mês de junho do ano passado (US$ 655,9 milhões).  
                     
Já as importações na primeira semana de junho apresentaram alta de 81% sobre os valores 
registrados no mesmo mês de 2007 (US$ 464,9 milhões). O saldo comercial brasileiro 
registrado na primeira semana do mês de junho, pela média diária, ficou 59,8% menor que o 
apresentado em junho de 2007 (US$ 191,1 milhões). 
 
No ano, o saldo comercial registrado é de US$ 9, 039 bilhões, 48,1% menor do que o 
registrado no mesmo período do ano passado na comparação entre as médias diárias. As 
exportações somaram US$ 76,646 bilhões, com média diária de US$ 716,3 milhões, um 
incremento de 23,7% sobre o desempenho médio diário apresentado no mesmo período de 
2007 (US$ 579 milhões). 
 
Na mesma comparação, observou-se um crescimento de 51,8% nas importações brasileiras 
(US$ 67, 607 bilhões), que saíram de uma média diária de US$ 416,3 milhões de janeiro, até 
a primeira semana de junho ano passado, para US$ 631,8 milhões no mesmo período de 
2008. 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 jun. 2008. Economia p. A19. 


