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Dois importantes destinos de exportações para setores do agronegócio brasileiro, China e 
Rússia, dão sinais do ‘efeito crise' neste momento, no entanto, desaquecimento de demanda 
não é esperado por enquanto.  
 
A economia chinesa mostrou certa desaceleração entre janeiro e setembro deste ano. Cresceu 
9,9%, segundo números divulgados ontem. Esse crescimento vinha ocorrendo acima dos dois 
dígitos em 2006 e 2007.  
 
Apesar da expectativa para 2009 ser de crescimento ainda menor, principalmente em 
comparação aos últimos anos, os exportadores brasileiros não devem se preocupar, segundo 
Paul Liu, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China de Desenvolvimento Econômico.  
 
"Analistas dizem que a economia chinesa vai crescer algo em torno dos 8% no ano que vem. 
Para 2008 são esperados 10%", diz. "No primeiro momento, os exportadores brasileiros não 
devem se preocupar. Existem muitos contratos ainda em andamento. O que pode ocorrer em 
um segundo momento é haver certa redução nos preços praticados hoje", continua. "Mas não 
acredito em redução de demanda." Liu se refere, sobretudo, ao principal item da lista de 
produtos exportados pelo Brasil àquele país.  
 
Entre os produtos líderes no ranking de exportações para os chineses estão os do complexo 
soja. Responderam por receita de US$ 5,8 bilhões, do total de US$ 7 bilhões exportados pelo 
Brasil a China em produtos do agronegócio, entre janeiro e setembro deste ano.  
 
Liu acrescenta que não acredita em redução de preços substancial e a demanda por parte dos 
chineses pelos produtos do agronegócio brasileiro não deve arrefecer. No caso da soja, explica, 
não é um insumo de produtos que lideram a pauta de exportações daquele país. Os setores 
chineses mais dependentes do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos e da 
União Européia, são os que sofrerão prejuízos. A soja é utilizada em indústrias que abastecem 
o mercado interno, que, segundo Liu, mantém a economia firme.  
 
"O mercado interno da China está forte e o governo do país já vinha tomando medidas desde 
julho do ano passado para reduzir o incentivo aos exportadores que tinham sua pauta voltada 
principalmente para os Estados Unidos", disse. Há pouco mais de um ano foram retirados 
benefícios dados a esses exportadores, como por exemplo a devolução de alguns impostos, 
com o objetivo de estimular essas empresas a buscarem novos consumidores. Entre eles, seu 
próprio mercado interno e países emergentes. Em 2007, a economia chinesa movimentou 
cerca de US$ 3,4 trilhões e as exportações responderam por um terço desse resultado. 
 
Além de não acreditar em desaceleração de demanda, pelo menos agora, o presidente da 
Câmara estimula empresários brasileiros a não desistirem da China. Algodão, açúcar, carnes, 
vinho e leite são produtos com enorme potencial, segundo estudo da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), disse Liu. "Negociar com a China não 
é rápido. Quando os exportadores de soja começaram, encontraram muitas dificuldades", 
lembra. 
 
Rússia  
 
Importadores russos de carne bovina já mostram que enfrentam problemas de crédito para 
cumprir contratos firmados junto a exportadores australianos. Segundo o diretor da Abiec 
(representante dos frigoríficos brasileiros), Luiz Carlos de Oliveira, que está em Paris durante 
feira de alimentos, o momento é de cautela, mas a entidade ainda mantém a expectativa de 
vendas para a Rússia em 2008. Esse país é o principal destino da carne bovina brasileira. 
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