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As exportações do agronegócio registraram novo recorde em receita com US$ 7,9 bilhões em 
julho, somando US$ 41,7 bilhões no acumulado do ano, valor que supera em 30% o total das 
exportações no mesmo período do ano passado.  
 
No período de janeiro a maio, o Produto Interno Bruto (PIB) da produção primária cresceu 
8,04%, um aumento considerado expressivo. No entanto, o desempenho da agroindústria 
preocupa o setor, especialmente a indústria de beneficiamento de produtos vegetais, uma vez 
que as taxas apresentadas têm se tornando cada vez mais declinantes. Em maio, a atuação 
desse segmento seguiu em queda, registrando -1,64% no mês e -4,40% no acumulado do 
ano. No total, a taxa de crescimento mensal da agroindústria acumula um incremento de 
2,75% nos últimos 12 meses, enquanto a aceleração do agronegócio global foi de 4,93%.  
 
Os números foram divulgados ontem pela Confederação Nacional de Agricultura (CNA). De 
acordo com o assessor técnico da entidade, Matheus Zanella, o desempenho da agroindústria, 
abaixo das expectativas, é atribuído aos setores calçadista e sucroalcooleiro. "Nesses setores 
os preços internacionais ainda estão bastante baixos e são duas fatias que pesam bastante no 
PIB da agroindústria". 
 
Apesar de registrar números aquém do esperado as perspectivas para o segundo semestre são 
boas.  
 
"As exportações do complexo sucroalcooleiro que no passado caíram, esse ano já estão em 
recuperação, isso pode assegurar um bom percentual de crescimento à indústria que pode 
superar o crescimento que teve no ano passado", avalia Zanella.  
 
A pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), Mariana 
Pessini, também acredita que no próximo comparativo ano a ano os preços estarão 
valorizados. "Haverá um maior ajuste entre oferta e demanda com o aumento das exportações 
e do consumo interno e a diminuição da oferta com o atraso da safra e corte de investimentos 
nas plantas de açúcar e álcool", diz.  
 
Para o agronegócio como um todo a projeção de ambas as instituições é que o PIB de 2008 
seja da ordem de R$ 611,5 bilhões, o que significaria crescimento de 4,96% ante os R$ 582,6 
bilhões verificados no ano passado.  
 
Mesmo com a elevação os técnicos ressaltam a preocupação com os custos de produção, que 
continuam tirando uma boa margem dos agricultores. O preço dos fertilizantes continuam 
sendo o grande vilão dentro da porteira. Enquanto o PIB no campo vai a 8,04%, o dos insumos 
avança a 10,37%. 
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