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Mesmo com as principais economias do mundo em desaceleração, as exportações brasileiras 
do agronegócio devem continuar em expansão. Isso porque, de acordo com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os países emergentes deverão superar, nos 
próximos anos, os mercados desenvolvidos nas exportações dos produtos agrícolas do País.  
 
Segundo o estudo Intercâmbio Comercial do Agronegócio - Principais Mercados de Destino, 
organizado pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI/Mapa), lançado 
ontem, em Brasília, as importações dos países em desenvolvimento aumentaram a uma taxa 
média anual de 20%. Só a China, contribuiu com metade do crescimento na participação 
desses países, passando de 3,7% para 8%, nos últimos seis anos. Países do Oriente Médio e 
da África, ainda que em menor proporção, também expandiram a participação em 1,8 ponto 
percentual (p.p.), enquanto a Rússia aumentou em 1,2 p.p.. Além de estar rumo à 
consolidação desses mercados, o Brasil quer agora conquistar a Índia.  
 
"É preciso colocar o tema agrícola na agenda", disse Célio Porto, secretário de Relações 
Internacionais do Agronegócio, referindo-se à visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
fará à Índia nos próximos meses.  
 
O país não aparece na lista dos 30 principais compradores de produtos agrícolas do Brasil, 
apesar de ser um dos mais populosos do mundo. Esse quadro, lembrou o secretário, pode 
começar a mudar com a aprovação de um acordo sanitário assinado entre os dois países que 
prevê a importação do frango brasileiro.  
 
A acentuada queda nos preços das commodities agrícolas, que este mês registraram o pior 
recuo da década, não deverá comprometer a receita com as exportações agrícolas em 2008. A 
previsão do Mapa é a de que as vendas externas do setor rendam US$ 74 bilhões este ano, 
superando em 26,71% os US$ 58,4 bilhões registrados em 2007. O desempenho deve-se ao 
comportamento das cotações das principais commodities até a curva decrescente iniciada em 
julho. 
 
Perspectiva 
 
Para o segundo semestre o cenário não é animador para o produtor. De acordo com as 
estimativas do Mapa a receita com as exportações de agosto a dezembro será 22,6% inferior 
ao acumulado dos sete primeiros meses do ano quando os embarques renderam US$ 41,713 
bilhões.  
 
Nos últimos 30 dias o índice Commodity Research Bureau (CRB), que acompanha a cotação 
das matérias primas comercializadas em larga escala no mercado mundial nos mercados 
futuros, já caiu mais de 50 pontos.  
 
Em relação à queda nas cotações dos grãos, Steve Cachia, analista de commodities da 
Cerealpar, afirma que não há previsão de reversão nessa tendência. "Não há sinais de alta 
para esse mercado, a única coisa que poderia reverter esse quadro é a especulação climática 
da safra norte-americana e a atuação dos fundos, mas esses estão caindo fora do mercado do 
commodities, que sem a presença deles fica enfraquecido", avalia.  
 
Para Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, coordenador científico do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o produtor pode ter caído mais uma vez na 
armadilha dos ciclos de mercado.  
 
"No período mais recente, aparentemente, os agentes passaram a acreditar numa retração nas 
economias desenvolvidas e emergentes em prevenção contra a inflação que vai se espalhando 
mundo afora. Sobre essa retração pairam dúvidas quanto a se ela virá realmente e se, em 
caso positivo, virá na intensidade necessária, que é grande e penosa", ressalta.  
 



O governo, no entanto, mantém o otimismo quanto ao desempenho da balança comercial do 
agronegócio. Ao divulgar o estudo, Porto disse que não acredita numa queda acentuada nos 
preços dos alimentos, como aconteceu em momentos anteriores, quando o aumento dos 
preços representava incremento de produção e, como conseqüência, uma onda de recuo de 
preços. "Nas outras vezes, não houve o aumento dos preços dos insumos agrícolas como se 
verifica agora", afirmou. 
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