
Volume de encomendas surpreende exportadores 
 
O crescimento das importações da China de produtos brasileiros no primeiro trimestre deste 
ano surpreendeu os produtores nacionais de commodities. Os volumes de soja exportados 
para o país mais que dobraram no período e o açúcar brasileiro passou a figurar na pauta de 
importações chinesas. 
 
"O resultado nos surpreendeu porque o aumento nos volumes foi muito grande", afirma César 
Borges de Sousa, vice-presidente da Caramuru Alimentos, uma das grandes exportadoras de 
grãos. No primeiro trimestre, as vendas a empresa para a China somaram 117 mil toneladas, 
um volume quase 150% maior ante o mesmo período de 2008. Em abril, diz Sousa, o ritmo de 
crescimento continuou acelerado."Ocorre hoje uma antecipação de vendas porque o preço 
atual do grão é maior que o do futuro." 
 
O secretário-geral da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Fábio 
Trigueirinho, explica que a quebra na safra da Argentina provocou um aperto no suprimento e 
jogou os preços para cima. A tonelada do produto é vendida a US$ 360, ante a média histórica 
de US$ 220. Em 2008, a China comprou 48% da soja exportada pelo Brasil. 
 
No caso do açúcar, as compras da China do produto brasileiro, que foram insignificantes e 
somaram 100 toneladas no primeiro trimestre de 2008, atingiram 157 mil toneladas em igual 
período deste ano. "A China não era importadora de açúcar brasileiro e passou a comprá-lo 
porque teve problemas climáticos que afetaram a sua safra", observa Antonio de Padua 
Rodrigues, diretor da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Ele projeta que o Brasil exporte 
para a China 500 mil toneladas. 
 
O quadro se repete com o minério e a celulose. As quantidades exportadas de celulose 
cresceram 128% no primeiro trimestre em razão da recomposição de estoques e substituição 
da produção local pela importada a custos menores. "O mundo está em recessão, mas a China 
não. Essa é a grande diferença", diz Marcelo Tunes, diretor do Instituto Brasileiro de 
Mineração, animado com as exportações de minério de ferro. 
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