
Agronegócio: vendas externas caem 18,6%  
 
O recuo dos preços internacionais provocou uma queda de 18,6% nas exportações de produtos 
agrícolas em fevereiro, em comparação com fevereiro de 2008. Segundo informou ontem o 
Ministério da Agricultura, as vendas externas de produtos agrícolas renderam US$ 3,652 
bilhões no mês passado, contra US$ 4,488 bilhões em igual período de 2008. Os preços de 
exportação dos produtos do complexo soja, principal item da pauta de exportação agrícola, 
tiveram forte queda no mês.  
 
As cotações médias do óleo de soja foram as que mais caíram: 25,9% na comparação com 
fevereiro de 2008, segundo o governo. As exportações de grão, farelo e óleo de soja recuaram 
11,8% no mês, totalizando US$ 496 milhões. O resultado de fevereiro comprometeu o 
superávit da balança comercial no acumulado do ano. De acordo com o ministério, o saldo 
comercial caiu de US$ 6,951 bilhões no primeiro bimestre de 2008, para US$ 6,343 bilhões 
neste ano.  
 
Apesar dos resultados negativos, o ministério lembra, em nota, que o aumento da cotação do 
dólar contribuiu para que os exportadores obtivessem um resultado positivo em reais. As 
exportações renderam R$ 8,44 bilhões no segundo mês do ano, 8,9% acima do obtido em 
fevereiro de 2008, quando as vendas externas somaram R$ 7,75 bilhões.  
 
Considerando os principais mercados, houve redução de 25,7% nas exportações para a União 
Europeia, principalmente devido à diminuição das vendas de produtos florestais, carnes, 
couros e produtos de couro, suco de laranja, álcool e milho.  
 
Os países para os quais houve aumento no embarque de produtos do agronegócio foram China 
(8%), Reino Unido (5%), Venezuela (9,9%), Malásia (69,9%), Índia (106,5%) e Angola 
(26,9%). Em relação às exportações para blocos econômicos e continentes, a Ãfrica foi 
destaque, com incremento de 29,3%.  
 
Renda agrícola 
 
O Ministério da Agricultura divulgou ontem uma nova previsão para a renda agrícola este ano. 
A renda deve somar R$ 152,9 bilhões, 6,2% menor que a de 2008. Dos 18 produtos 
pesquisados, sete apresentam elevação de renda, sendo que os maiores destaques são para o 
amendoim (34,1%), arroz (21,8%), cacau (10,7%) e mandioca (6%). Em percentuais 
menores, encontram-se a pimenta-do-reino, laranja, e cana-de-açúcar.  
 
Onze produtos registraram redução de renda no mês passado. As maiores foram para o trigo 
(-32,2%), milho (24,9%), cebola (-18,7%), algodão (-17,7%), café (-15,6%) e tomate (-
10,6%). Outros itens apresentaram retração: fumo (-4,7%), banana (-2,7%), soja (-1,6%), 
feijão (-1,2%) e batata-inglesa (-1,1%). Esses produtos representam 68,3% da renda de 
2009.  
 
O acompanhamento da renda agrícola é realizado mensalmente pela Assessoria de Gestão 
Estratégica do ministério. A renda estimada apresenta duas particularidades em relação à 
obtida no mês passado, segundo o coordenador-geral de Planejamento Estratégico, José 
Garcia Gasques. "Os preços utilizados em fevereiro em geral são mais elevados que os 
praticados em janeiro. Também a safra mostrou uma melhora para algumas lavouras como as 
do feijão, arroz, soja e milho", afirma Gasques.  
 
Devido à falta de informações de preços de alguns estados, a renda regional ficou prejudicada. 
Entretanto, os cálculos da renda agrícola brasileira não foram afetados. Entre os estados que 
tiveram as informações de preços divulgadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Sergipe, 
Paraná e Mato Grosso do Sul apresentam as maiores reduções de renda. Também os estados 
das regiões Sul e Centro-Oeste apontam decréscimo.  
 



"Esses resultados refletem um conjunto de fatores que afetaram a safra 2008/2009, como 
preços, elevados custos de produção, diminuição do financiamento privado e estiagens, 
especialmente no Sul do País", explicou. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 mar. 2009, Primeiro Caderno, A-7. 
  


