
Agronegócio garante saldo comercial 
Márcia De Chiara 
 
Superávit do setor deve atingir US$ 52,2 bilhões este ano, quase o dobro do projetado para o 
total da balança 
 
Pilar da balança comercial desde meados da década passada, a exportação de produtos do 
agronegócio será neste ano, mais do que nunca, a salvação do saldo comercial do País. O 
superávit proporcionado pelas exportações do agronegócio previsto para 2008 deve atingir 
US$ 52,2 bilhões, quase o dobro do projetado para o saldo da balança comercial brasileira, de 
US$ 28 bilhões, segundo cálculos da RC Consultores. No ano passado, o superávit do 
agronegócio foi de US$ 42 bilhões, só US$ 2 bilhões acima do saldo positivo da balança 
comercial como um todo, de US$ 40 bilhões. 
 
Preços recordes de commodities, especialmente de soja e carnes, devem garantir o excelente 
desempenho das exportações do setor. A estimativa é de que as vendas externas do 
agronegócio somem US$ 60,5 bilhões em 2008, US$ 12 bilhões a mais que no ano anterior e 
32% das exportações totais da balança comercial, projetadas em US$ 190 bilhões. Por 
enquanto, o cenário é positivo para o Brasil porque o mundo continua crescendo e consumindo 
mais alimentos, o que sustenta cotações em alta dos produtos agropecuários. 
 
 
Mas os reais problemas de falta de competitividade das exportações brasileiras de 
manufaturados, provocados pelo câmbio valorizado e pela falta de uma política industrial, 
podem aparecer na forma de déficits comerciais crônicos, quando a economia global 
desacelerar e a bolha de especulação dos preços de commodities estourar, cenário que ainda 
não está previsto para este ano, dizem analistas. 
 
"Se não fosse o desempenho do agronegócio, a situação externa estaria mais complicada 
hoje", diz o diretor da RC Consultores e responsável pelas projeções, Fabio Silveira. Ele 
observa que a contribuição do agronegócio para o superávit da balança deve aumentar 
significativamente este ano, a ponto de ser suficiente para cobrir com folga o déficit comercial 
recorde projetado para os bens de capital, de R$ 27,6 bilhões, e o saldo negativo de petróleo e 
derivados (R$ 11,4 bilhões). 
 
"Só preço das commodities tem contribuído positivamente para a desempenho da balança 
comercial, e isso é perigosíssimo porque não temos alternativas se a conjuntura mundial 
mudar", afirma o vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José 
Augusto de Castro. "É exatamente aí que mora o perigo. Se houver um furo na bolha de 
especulação das commodities, o saldo comercial poderá se reduzir bastante", observa Silveira. 
 
Castro sustenta a avaliação de que os preços em alta estão garantindo o desempenho da 
balança comercial baseado numa lista de 18 commodities agrícolas e metálicas. De acordo com 
a relação, todas essas commodities subiram em dólar no mês passado na comparação com 
igual período de 2007 e dois terços delas tiveram queda nas quantidades exportadas, na 
mesma base de comparação. 
 
No rol das maiores quedas de quantidades estão o óleo de soja e a carne bovina. Em junho, as 
quantidades exportadas de óleo de soja recuaram 27,3% ante igual período de 2007. O 
aumento nos preços em dólar do produto foi de 81%. No caso da carne bovina, o acréscimo 
dos preços em dólar no mês passado foi de 57,3% em relação a junho de 2007 e queda de 
25,7% nas quantidades enviadas ao exterior. 
 
Para este ano, a RC Consultores projeta que as carnes (bovina, suína e de aves) isoladamente 
vão responder por quase 22% do saldo comercial do agronegócio e a soja em grão, por cerca 
de 21%. Juntos, garantirão quase 80% do superávit da balança comercial.  
 

 
Leia mais: 



 
Cooperativa investe para vender mais soja ao exterior 
 
De olho nas excelentes perspectivas da cotação da soja e derivados no mercado internacional, 
a Cooperativa Agropecuária de Campo Mourão (Coamo), do Paraná, decidiu investir R$ 70 
milhões, a maior parte de recursos próprios, para ampliar em 50% a capacidade de 
processamento do grão numa das suas três unidades industriais. 
 
"Vamos aumentar a capacidade de processamento da soja de 2 mil para 3 mil toneladas por 
dia na fábrica de Campo Mourão", conta o diretor-presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini. 
Com quase 21 mil associados, a Coamo, maior cooperativa da América Latina, recebe 16% da 
safra de soja do Paraná e 3% da produção brasileira do grão. É a única cooperativa que tem 
um terminal no Porto de Paranaguá (PR) com capacidade estática de 175 mil toneladas de 
grãos e, sozinha, exporta para 27 países. 
 
Segundo Gallassini, faz dez anos que a Coamo freta um navio e leva o seu produto por conta 
própria para o exterior, a maior parte para países da Europa, entre os quais Alemanha, Suécia 
e Dinamarca. "Todos os anos temos batido recordes de receita com exportação", afirma o 
diretor-presidente. 
 
Neste ano, por exemplo, a cooperativa vai exportar 1,7 milhão de toneladas, entre soja em 
grão, óleo e farelo. As vendas desses itens vão render US$ 540 milhões. Se a previsão se 
confirmar, a cifra será 35% maior que a obtida em 2007 com a exportação da commodity e 
dos subprodutos. 
 
Depois de esgotar as fronteiras agrícolas na produção, agora a cooperativa quer expandir seus 
domínios no comércio exterior. "Nos últimos meses, fomos procurados por japoneses e 
chineses interessados em fechar negócios." 
 

 
Leia mais: 
 
Commodities já são 65% da receita de exportações 
Márcia De Chiara 
 
Fatia de produtos manufaturados na balança comercial é inferior a 50% pela primeira vez 
desde 1980, diz AEB 
 
Cerca de 65% das receitas das exportações brasileiras são hoje provenientes de commodities, 
produtos sobre os quais o País não tem o menor controle na formação dos preços, afirma o 
vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro. 
Ele observa que neste ano, pela primeira vez desde 1980, a fatia dos produtos manufaturados 
na balança comercial é inferior a 50%. "Estamos voltando ao passado." 
 
Números da balança comercial agrupados por setores pela RC Consultores mostram que de 
janeiro a maio deste ano as exportações de bens intermediários, bens de consumo, bens de 
capital e de petróleo e derivados avançaram em relação ao mesmo período de 2007. Mas o 
saldo comercial desses setores ficou bem menor que no mesmo período de 2007 por causa do 
forte aumento das importações. 
 
O único setor que teve acréscimo no saldo comercial no período foi o agronegócio. De janeiro a 
maio deste ano, o agronegócio acumulou superávit de US$ 19,2 bilhões, ante US$ 15,2 bilhões 
de saldo comercial positivo no mesmo período de 2007. 
 
"O câmbio valorizado estimula as importações de bens de capital e de consumo. Além disso, a 
indústria nacional não evoluiu no mesmo ritmo do mercado interno, que está sendo fortemente 
impulsionado pela oferta abundante de crédito e ganhos de salário", afirma o diretor da RC 
Consultores, Fabio Silveira. Ele destaca o expressivo aumento do déficit comercial nos bens de 



capital e setor de petróleo e derivados. "Se a indústria não estiver bem preparada, com o 
câmbio valorizado ela vai perder a batalha para as importações." 
 
É exatamente esse movimento que ocorre nos bens de capital. De janeiro a maio, as 
importações de máquinas e equipamentos, que são uma parcela dos bens de capital, somaram 
US$ 8,057 bilhões , segundo estatísticas da Associação da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). O acréscimo foi de 43,5% em relação a igual período do ano 
passado. 
 
Já as exportações atingiram US$ 4,44 bilhões no período e cresceram apenas 10,7% entre 
janeiro e maio deste ano ante os mesmos meses de 2007. O déficit acumulado até agora é de 
US$ 3,6 bilhões, 125,8% maior que em 2007. 
 
"O déficit comercial de máquinas e equipamentos será recorde neste ano", prevê o presidente 
da Abimaq, Luiz Aubert Neto. Ele projeta um déficit entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões 
para 2008 e observa que o crescimento nos últimos anos foi exponencial. Em 2006, por 
exemplo, o déficit comercial de máquinas e equipamentos foi de US$ 500 milhões. No ano 
passado, aumentou para US$ 4,5 bilhões.  
 
Na análise do presidente da Abimaq, o aumento das importações é resultado de dois fatores: 
câmbio valorizado e aquecimento do mercado interno. O fator de maior peso é, segundo ele, o 
câmbio. "Esse movimento não é uma questão de competência e qualidade, mas é resultado do 
câmbio."  
 
PARADOXO 
 
O aquecimento da demanda interna por máquinas e equipamentos concentra-se nos 
segmentos de petróleo e gás, açúcar e álcool, cimento e mineração, siderurgia, papel e 
celulose, destaca Aubert Neto. 
 
O paradoxo é que são justamente essas commodities que estão com os preços nas alturas e, 
por isso, demandam vultosos investimentos em bens de capital, que, realizados por meio de 
importação, acabam reduzindo o saldo da balança comercial. 
 
"Não somos contra as importações, desde que venham para melhorar a competitividade das 
empresas", afirma Aubert Neto. Mas, na sua avaliação, não é isso que ocorre no momento. O 
preço de importação das máquinas compradas da China, por exemplo, não cobre o custo de 
fabricação desses mesmos equipamentos no Brasil. 
 
Por isso, segundo ele, empresas nacionais deixaram de ser fabricantes: compram máquinas e 
equipamentos chineses e só revendem os produtos para sobreviver. 
 

 
Leia mais: 
 
Preço da carne bovina em dólar subiu 40% este ano   
Márcia De Chiara  
 
O País deverá exportar este ano US$ 5 bilhões somente de carnes bovinas, um faturamento 
recorde, segundo estimativas da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 
(Abiec). No primeiro semestre deste ano, as vendas externas do produto atingiram US$ 2,5 
bilhões, com crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2007. "O mercado seguirá 
firme nos próximos meses, puxado especialmente pelos preços", prevê o diretor-executivo da 
entidade, Luiz Carlos Oliveira. 
 
Até agora, o desempenho das exportações do setor foi motivado por cotações elevadas no 
mercado internacional. A tonelada do produto exportado pelo Brasil atingiu no primeiro 
semestre US$ 3,5 mil, cifra 40% maior que a obtida em 2007. Já as quantidades exportadas 
somaram 702,3 milhões de toneladas, com um recuo de 19% na comparação anual. 



 
"A corrente comercial é favorável hoje ao Brasil", diz Oliveira. O País é o maior exportador 
mundial de carne bovina em volume e receita. Só não pode ampliar as exportações porque 
enfrenta restrições na oferta de boi para abate. No passado recente, diante da descapitalização 
do setor, houve um grande descarte de matrizes, que reduziu a capacidade de oferta de boi 
gordo. 
 
O resultado da redução do rebanho e da elevação dos custos de produção está sendo sentido 
agora nos preços. A arroba hoje beira os R$ 100 e quase se equipara à cotação nos EUA. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jul. 2008, Economia & Negócios, p. B1-B3. 


