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As exportações do agronegócio tiveram redução de receita em abril em relação ao mesmo 
período do ano passado. Mas a participação do setor no total das vendas externas brasileiras 
cresceu 3,6 pontos percentuais. A receita somou US$ 5,483 bilhões, o que significa uma queda 
de 4,7% frente os US$ 5,755 bilhões de igual período do ano passado. Nesse período, o 
agronegócio ampliou a sua participação para 44,5% do total das exportações brasileira. Em 
abril do ano passado, representava 40,9% do total. Os dados foram anunciados na última 
sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).  
 
Um dos fatores que ajudaram as vendas foi a cotação do dólar em torno de R$ 2,20, que 
acentuou a competitividade das commodities no exterior. A desvalorização do dólar para a 
marca de R$ 2,00 em maio tende a comprometer a performance das exportações no período, 
pois com a valorização do real, os produtos brasileiros ficam mais caros no mercado mundial.  
 
Fabiano Tito Rosa, analista da Scot Consultoria, argumenta que essa queda do dólar ante ao 
real já começa a ser equalizada pela recuperação dos preços no mercado internacional. "Já 
entramos em ritmo de valorização e essa relação tende ao equilíbrio", avalia Tito Rosa 
ponderando que a desvalorização da moeda americana pode e "deve ser mais rápida que a 
reação das cotações internacionais".  
 
Ainda segundo o analista, os players que atuam no mercado externo "optaram, em um 
primeiro momento, por enxugar os estoques, mas a demanda manteve o ritmo e eles voltaram 
a fazer aquisições", o que estaria contribuindo com a reação verificada nos preços das 
commodities agrícolas. "E ainda existe uma expectativa favorável em relação à cotação do 
milho e soja em função de problemas climáticos", afirma.  
 
Se as vendas de produtos agrícolas ao exterior caíram em relação ao ano passado, mais forte 
ainda foi a redução das importações do agronegócio, em 13,4% em abril. As compras externas 
do setor somaram US$ 679 milhões no mês passado, ante US$ 784 milhões referente a abril 
de 2008. Como as importações caíram mais fortemente, o saldo da balança do setor rural no 
período ficou positivo em US$ 4,804 bilhões, pouco abaixo do superávit registrado em abril de 
2008, de US$ 4,971 bilhões.  
 
No acumulado dos quatro primeiros meses, as exportações somaram US$ 18,078 bilhões, 
queda de 8% ante os US$ 19,656 bilhões registrados entre janeiro e abril do ano passado. No 
mesmo período, o total das exportações recuou 17,5%. Ou seja, como os demais setores 
apresentaram retração mais acentuada, o setor passou a representar 41,6% das exportações 
brasileiras no primeiro quadrimestre, frente participação de 37,3%, entre janeiro e abril do ano 
passado.  
 
As importações no quadrimestre somaram US$ 3,108 bilhões, queda de 18,1% em 
comparação aos US$ 3,794 bilhões de igual período do ano passado. Dessa forma, o saldo do 
balanço do agronegócio foi positivo em US$ 14,970 bilhões no período, ante US$ 15,862 
bilhões em igual período do ano anterior.  
 
A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu 
(DEM-TO) considera "normal" o agronegócio voltar a ter maior destaque no total das 
exportações brasileiras. "China é a indústria, a Índia tem os serviços e nós somos a fazenda", 
disse Kátia Abreu. Segundo a presidente da CNA, "os preços estão chegando aos patamares 
tradicionais para as commodities agrícolas", ou seja, garantem remuneração ao setor.  
 
O fôlego da balança comercial em abril deveu-se principalmente ao aumento dos volumes 
exportados, uma vez que houve redução dos preços médios dos produtos. No caso do 
complexo soja, a receita com exportações em abril atingiu US$ 2,087 bilhões, alta de 12,2% 
na comparação com os US$ 1,859 bilhão de abril de 2008. Já a quantidade exportada subiu 
38,6%, chegando ao equivalente a 5,968 milhões de toneladas no mês passado, frente 4,307 
milhões de toneladas em abril do ano passado.  



 
Enquanto isso, o preço médio de negociação para o complexo soja foi de US$ 350 por 
tonelada, ante US$ 432 pela mesma quantidade negociada em abril de 2008, queda de 19%. 
Ou seja, foi preciso exportar mais para conseguir praticamente a mesma receita.  
 
A queda dos preços no complexo carnes foi de 12,4% na comparação entre abril deste ano 
(US$ 1.862 por tonelada) e abril do ano passado (US$ 2.360 por tonelada). No café, a 
retração chegou a 13,9% (US$ 2.315 por tonelada em abril deste ano frente US$ 3.003 por 
tonelada em abril do ano passado). Exceção foi o açúcar, negociado a US$ 311 por tonelada no 
mês passado, valor 8,2% mais alto que os US$ 288 por tonelada de abril de 2009.  
 
O analista da Safras&Mercado, Miguel Biegai, explica que o preço do açúcar foi sustentado pela 
demanda indiana, "que passou de competidor a comprador" no mercado internacional. De 
acordo com ele, o escoamento do produto ao mercado externo "favoreceu uma valorização 
também no mercado interno". Biegai avalia que esse novo cenário desenhado por uma oferta 
deficiente será "um alívio para o mercado de etanol. As usinas brasileiras corriam e ainda 
correm o risco de enfrentar uma oferta doméstica exagerada em função da queda do petróleo, 
mas se o açúcar conseguir sustentar as cotações, a indústria irá direcionar a cana para a 
produção de açúcar", conjectura.  
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