
Agronegócio do Brasil perde com derrota de Cristina na Argentina 
Priscila Machado 
 
A rejeição do projeto de lei que determinava aumento dos impostos aplicados às exportações 
de produtos agrícolas na Argentina, na ordem de 35%, deve fazer com que os produtores do 
país vizinho retomem imediatamente as vendas externas, o que pode resultar em queda nos 
preços das commodities e disputa de mercados com o Brasil.  
 
"A retomada das exportações da Argentina vai ter um impacto negativo nas cotações das 
commodities, todos os exportadores de produtos agrícolas vão perder. No caso do Brasil o País 
deve sentir mais nos mercados de carne e soja, nos quais concorre diretamente", avalia José 
Augusto de Castro, vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). 
 
Para Castro o impacto maior deve acontecer na próxima safra, já que com a retomada da 
rentabilidade os agricultores argentinos serão estimulados a aumentar o plantio, o que irá se 
refletir na oferta e conseqüentemente nos preços. 
 
"A soja, que poderia ser rapidamente impactada, já está praticamente com toda a safra 
vendida, e a carne também sofre com uma certa defasagem de tempo, eles não vão começar a 
exportar amanhã", disse. "O que acontece é que livre de pagar um imposto tão alto o produtor 
passa a ter uma margem muito maior, considerando que lá diferentemente do Brasil, o câmbio 
estimula, então há um ganho de preço e um ganho cambial", destacou Castro. 
 
A expectativa é a de que a Argentina no mínimo retome o volume de produção de milho e soja 
que na safra 2007/2008 caiu 6,4% e 2,1%, respectivamente, de acordo com a última 
estimativa mensal divulgada pela Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca e Alimentos 
(SAGPyA). "A previsão do aumento de área das culturas mais importantes do país indica que 
estas deverão superar o volume da safra 2007/2008 em 5%, constituindo-se na maior safra” 
informou a (SAGPyA). 
 
A China é o palco da principal disputa de mercado entre Brasil e Argentina. Enquanto os 
produtores vizinhos ficaram impossibilitados de exportar para os chineses a receita brasileira 
obtida com as exportações do grão no primeiro semestre de 2008 chegou a US$ 2,8 bilhões e 
o volume alcançou 6,7 milhões de toneladas, o mesmo registrado pela Argentina em 2006. 
Desde ontem, as alíquotas na Argentina voltaram aos níveis do dia 10 de março.  
 
O decreto que revogou a Resolução nº 125 foi publicado no Diário Oficial após quatro meses 
da crise que culminou com a saída do ex-secretário de Agricultura da Argentina, Jávier de 
Urquiza. 
 
 
 
Leia mais: 
 
Produção de leite de búfala cresce para atender indústrias 
Érica Polo 
 
A produção de leite de búfala destinada à industrialização vem crescendo entre 20% e 30% a 
cada ano desde 2001. E a projeção para 2008 é seguir no mesmo ritmo. No ano passado, 
foram produzidos 18,5 mil toneladas de derivados a partir de 45 milhões de litros de leite, 
sendo que a mozarela de búfala correspondeu a 70% desse total de derivados.  
 
Neste ano, o crescimento deverá repetir os 30%, tanto em relação à produção da matéria-
prima quanto ao faturamento a partir da venda desses produtos, calcula a entidade do setor. 
Atualmente o setor congrega 150 laticínios cujo faturamento bruto alcançou US$ 55 milhões 
no ano passado. Para os criadores, essa receita atingiu US$ 17 milhões em 2007.  
 
A cada ano, o segmento atrai mais investimentos com a inauguração de cinco a sete novas 
indústrias, conta Otávio Bernardes, presidente do conselho administrativo da Associação 



Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB). "Há demanda pelos produtos e a oferta não atende. 
Existe espaço para quem esteja interessado em investir", comenta, ainda.  
 
A produção de leite búfala e derivados se concentra no sudeste do País, principalmente em São 
Paulo, onde está o maior consumo. Também há pequenas bacias leiteiras em Minas Gerais e 
no Paraná. A necessidade de satisfazer a demanda acabou formando outro pólo de produtores 
no sudeste a partir da década de 1980. Até então, a produção do segmento se concentrava 
somente no norte do País. Calcula-se que a produção total de leite de búfalas tenha sido de 
92,3 milhões de litros no Brasil em 2007 e a projeção para 2008 é de crescimento de 10% 
sobre esse volume, puxado pela produção no sudeste.  
 
Ações  
 
Há uma série de ações em andamento para agregar valor à matéria-prima e expandir os 
negócios no setor. Entre elas, o acesso à tecnologia que permitirá ao produtor acabar com a 
sazonalidade da oferta de matéria-prima. As búfalas não produzem leite entre novembro e 
fevereiro. Aliando sincronização de cio e inseminação artificial será possível obter a matéria-
prima também durante esses meses e uniformizar a oferta de produtos o ano todo. Em 
novembro, a ABCB vai organizar seminário para explicar ao produtor as práticas. "A maior 
parte de produtores é de pequeno porte e eles não têm acesso à assistência técnica. O evento 
tem como prestar um pouco de assistência", diz.  
 
Outra ação importante em andamento é estudo que está sendo feito por um conselho setorial 
no Pará, com o objetivo de reduzir o preço do frete da matéria-prima para trazer o produto às 
indústrias no sudeste. "Produzindo no norte já a massa do queijo para ser transportada, o 
volume se reduz em 7% e o frete fica viável", diz Bernardes. O leite produzido na região norte 
representa 50% de toda a produção nacional e é consumido in natura somente. 
 
Também é um objetivo aumentar a produtividade por animal. A média brasileira em uma 
lactação é de 1,2 mil litros. É possível chegar a 5 mil, inclusive, conta Bernardes, há fêmeas 
que já chegaram a esses níveis de produtividade no Brasil.  
 
Colômbia  
 
Do encontro que contou com a participação de mais de 250 empresários brasileiros e 
colombianos neste final de semana naquele país, saiu a intenção de firmar protocolo sanitário. 
A Colômbia tem interesse em importar búfalas do Brasil. Nesta semana, virá uma delegação 
colombiana com o objetivo de estabelecer o protocolo fitossanitário.  
 
O encontro também foi positivo para os criadores da raça de bovinos Brahman. Até fevereiro 
de 2009 deverão cair por terra entraves comerciais e sanitários, favorecendo a comercialização 
de genética entre os dois países. Já publicamos 12 reportagens sobre bubanilocultura. Para 
mais informações sobre esse tema, use nosso buscador. 
 
 
                                 Fonte: DCI, São Paulo, 22 jul. 2008. Empresas & Negócios, p. B3.  
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