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Empurrado pela boa performance das vendas do complexo soja, complexo carnes, produtos 
florestais, açúcar, álcool e café, o agronegócio brasileiro embarcou US$ 62 bilhões ao exterior 
nos primeiros dez meses de 2008, um resultado 26,8% superior ao período entre janeiro e 
outubro de 2007. Como as importações cresceram 41,8% neste intervalo, para US$ 9,9 
bilhões, o superávit comercial do setor atingiu US$ 52,1 bilhões.   
 
Os mercados que mais contribuíram para o crescimento das exportações do agronegócio estão 
situados na América Latina, Ásia, Europa Oriental, Mercosul e União Européia. Os maiores 
compradores foram os europeus ocidentais (33%), asiáticos (24%), norte-americanos (10%) e 
europeus orientais (8%).   
 
A forte elevação das vendas para China (78%) colocou o país asiático no topo do ranking de 
destinos nos primeiros dez meses do ano com uma fatia de 12,2% de participação. A China 
ultrapassou os 9% dos Países Baixos e os 8,6% dos Estados Unidos. As vendas tiveram forte 
aumento para Venezuela (129%), Tailândia (71%), Arábia Saudita (51%), Japão (41%) e 
Rússia (41%).  
 
Em outubro, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram US$ 6,6 bilhões, um 
crescimento de 9,8% em relação a outubro de 2007. Como resultado, houve superávit de US$ 
5,5 bilhões. Em soja, foram vendidos US$ 1,1 bilhão. As vendas externas de carnes cresceram 
31,4%, somando US$ 1,4 bilhão. As exportações do complexo sucroalcooleiro chegaram a US$ 
870 milhões, 40,5% acima de outubro do ano passado.   
 
As vendas de fumo cresceram 56,2%, chegando a US$ 406 milhões. As exportações de café 
cresceram 29,7%, para US$ 524 milhões. As importações de outubro cresceram 27,5%, para 
US$ 1,1 bilhão. Os mais importados foram trigo e borracha natural, mas as compras de milho 
(- 43%) e arroz (- 55,5%) recuaram bastante na comparação com igual período do ano 
passado. 
 
Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, as exportações do agronegócio alcançaram a 
marca histórica de US$ 71,5 bilhões, ou 24,6% acima dos 12 meses anteriores. O superávit 
comercial acumulado bateu em US$ 59,8 bilhões. Nesse caso, os setores mais dinâmicos 
foram: carnes (+37%), produtos florestais (+11%), café (+19%), fumo (+25,5%) e lácteos 
(+162%). 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B11. 


