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Os preços dos insumos continuam a crescer acima da expansão da renda do produtor, segundo 
pesquisa divulgada ontem pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-USP). O Produto Interno Bruto 
(PIB) da agropecuária registrou avanço de 5,94% nos quatro primeiros meses do ano, mas o 
ritmo de crescimento do segmento de insumos chegou a 7,7% no período.   
 
O PIB global do agronegócio apresentou, porém, uma expansão de 3,83% em razão das 
dificuldades enfrentadas pelo segmento agroindustrial. "A renda do produtor continua 
apertada", avaliou o superintendente-técnico da CNA, Ricardo Cotta. A produção primária, 
"dentro da porteira" das fazendas, cresceu 1,53% em abril, mas o PIB da agricultura teve leve 
desaceleração: a expansão no mês chegou a 1,82%, um pouco abaixo dos 2,2% registrados 
em março.   
 
O PIB agronegócio manteve taxas altas, mas estáveis, em abril, com registro de ligeira 
desaceleração nos preços agrícolas. A agroindústria seguiu tendência de baixa, corroborando o 
tímido crescimento no ano (1,85%). A indústria de açúcar e álcool (-11,7%) continua a 
preocupar o setor em razão da manutenção dos preços em níveis inferiores ao ano passado. 
Na outra mão, a indústria de óleos vegetais (12,9%) segue com taxas positivas e contínuas de 
crescimento.   
 
Embora o preço dos combustíveis tenha apresentado pequenas quedas, os segmentos de 
fertilizantes (53%) e rações (17,2%) permanecem com as cotações em alta. "Como resultado, 
a margens dos produtores seguem comprimidas", diz a pesquisa.   
 
A CNA divulgou também uma estimativa para o Valor Bruto da Produção (VBP), que representa 
o faturamento para os 25 principais produtos do setor agropecuário. O VBP poderá somar R$ 
284,9 bilhões em 2008, superando em 29% o faturamento de R$ 220,5 bilhões registrado em 
2007, informou a CNA. A expansão da produção e a disparada dos preços internacionais 
justificam o cenário positivo. "Mas os altos custos da atividade neutralizam a possibilidade de 
maior renda ao produtor", disse Cotta. A CNA indica que o VBP da soja somará, em 2008, R$ 
49,8 bilhões do total de R$ 176,1 bilhões previstos para o segmento agrícola. A economista 
Rosimeire dos Santos analisou que o aumento é gerado pela elevação de quase 55% nos 
preços da commodity na comparação a 2007. As cotações são sustentadas pela redução da 
oferta no mercado dos Estados Unidos em razão de problemas climáticos e pela forte demanda 
da China.   
 
Com a recuperação dos preços do etanol no mercado internacional, a balança comercial 
brasileira registrou um superávit de US$ 28,2 bilhões no primeiro semestre. "Esse valor é 
suficiente para compensar o déficit de US$ 16,8 bilhões dos outros setores", disse Matheus 
Zanella, especialista em comércio exterior da CNA. Mesmo com queda no volume, as 
exportações do agronegócio atingiram US$ 33,8 bilhões até junho, 16,3% mais que no mesmo 
período de 2007. Em junho, os embarques somaram US$ 6,5 bilhões, um recorde para o 
período. As importações do agronegócio cresceram 42,7% em relação ao ano passado, 
somando US$ 5,6 bilhões. 
 

 
Leia mais: 
 
Preços fortaleceram pólos de grãos em 2007, mostra IBGE  
 
Nada como bons preços para estimular aumentos de plantio e valor bruto da produção em um 
país agrícola como o Brasil. É o que mais uma vez comprova a pesquisa "Produção Agrícola 
Municipal" (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujos resultados 
relativos a 2007 foram divulgados na quinta-feira.   
 



Foi um ano de elevação dos preços dos grãos nos mercados internacional e doméstico, e o 
impulso advindo da alta se refletiu em crescimentos de 20,5% da área plantada com essas 
culturas em relação a 2006, para 45,928 milhões de hectares, de 13,7% na colheita, que 
chegou a 133,3 milhões de toneladas, e de 36,5% do valor da produção ("da porteira para 
dentro"), que alcançou R$ 55,9 bilhões.   
 
A soja manteve-se como carro-chefe do campo nacional, com participação de 43,5% na 
produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas, e o milho, com exportações 
surpreendentes em 2007, ficou com fatia de 38,9%, ainda na segunda posição. Arroz, trigo e 
feijão completam a lista dos cinco principais cultivos.   
 
Com o milho valorizado, o Paraná ampliou a liderança entre os maiores Estados brasileiros de 
grãos. Respondeu por 21,8% da produção e deixou o Mato Grosso, o maior quando levada em 
consideração apenas a soja - a cultura representou 62,1% da colheita local -, na segunda 
colocação, com participação de 18,1%.   
 
A força mato-grossense ganha maior nitidez no ranking dos maiores municípios agrícolas do 
país em valor da produção. Ainda encabeçada por São Desidério, na Bahia, que tem foco no 
algodão (cultura que exige mais investimentos, mas proporciona renda maior), a lista das dez 
maiores abriga oito cidades do Estado do Centro-Oeste do país.   
 
Com área plantada total de 445,6 mil hectares e colheita de 1,317 milhão de toneladas 
(incluindo todos os cultivos), São Desidério viu o valor de sua produção aumentar 46,1% em 
relação a 2006, para R$ 963,3 milhões. Sorriso, no Mato Grosso, vem em seguida, com 809,4 
mil hectares, 2,504 milhões de toneladas no total e R$ 896,3 milhões, 53,2% mais que no ano 
anterior.   
 
No rol dos "dez mais", só Campo Verde, na quinta posição, registrou aumento do valor da 
produção inferior a 40%. Sapezal ficou em terceiro, seguido por Campo Novo do Parecis. 
Depois de Campo Verde aparecem Nova Mutum, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde e 
Diamantino, todos mato-grossenses. Mais uma cidade baiana, Barreiras, completa a relação do 
IBGE.   
 
A principal má notícia trazida pelo IBGE foi para São Paulo. Em grande parte por causa da 
expansão da cana-de-açúcar - que não faz parte desta pesquisa realizada pelo instituto -, o 
Estado do Sudeste registrou variação negativa da produção de grãos e caiu da 4º para a 6º 
lugar no ranking dos Estados agrícolas. O Rio Grande do Sul assumiu a 4ª posição, atrás de 
Minas Gerais.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 jul. 2008, Agronegócios, p. B13. 


