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A produção da agroindústria brasileira registrou queda de 5,4% no primeiro semestre deste 
ano, frente a igual período de 2008, a maior da série histórica iniciada em 1991, de acordo 
com pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a 
maior retração desde o recuo de 1,6% em igual período de 2000. No primeiro semestre do ano 
passado, o setor registrou alta de 4,1%. “A queda foi influenciada pela crise internacional, que 
levou à diminuição nas exportações, tanto no volume exportado quanto nos preços praticados. 
 
Além disso, os produtores ficaram desconfiados e a oferta de crédito encolheu, dificultando a 
aquisição de máquinas e equipamentos”, disse o economista da Coordenação de Indústria do 
IBGE, Fernando Abritta.  
 
Entretanto, a retração do setor ainda foi bem menor que do que a da indústria geral, que 
registrou queda na produção de 13,4% na mesma comparação. Dentro da agroindústria, a 
queda da produção dos setores associados à agricultura foi de 3,5% e a dos setores ligados à 
pecuária foi de 4%. No grupo de inseticidas, herbicidas e defensivos para uso agropecuário, a 
queda atingiu 27%. A atividade de desdobramento de madeira registrou retração de 21,7%. A 
agroindústria reduziu o ritmo de queda se considerada a comparação do trimestre com o 
mesmo período do ano anterior. No primeiro trimestre de 2009, a taxa foi de -6,7%, e no 
segundo, de -4,3%.  
 
EXPORTAÇÕES 
 
“O maior peso negativo veio dos produtos utilizados pela agricultura, com queda de 28,3% no 
semestre. O segmento de máquinas e equipamentos recuou 36,6% e o de adubos e 
fertilizantes, 23,3%. Esse setor foi mais impactado pelo mercado externo, que reduziu as 
compras de tratores e colheitadeiras. Produtos defensivos também influenciaram o resultado 
global, com queda de 27%”, afirmou.  
 
O setor de produtos industriais derivados da agricultura avançou 0,8% no primeiro semestre 
de 2009, com resultados positivos em três dos oito subsetores pesquisados. Este resultado 
deve-se, principalmente, ao crescimento dos derivados da cana-de-açúcar (14,1%), em função 
do aumento da produção de açúcar cristal (23,3%), impulsionada pela exportação1 (50,5%), e 
de álcool (7,9%), explicada pela maior demanda interna, em virtude do aumento da frota de 
veículos bicombustíveis.  
 
O setor dos produtos industriais utilizados pela agricultura apresentou retração de 28,3%, em 
razão da menor produção de máquinas e equipamentos agrícolas e de adubos e fertilizantes. O 
fraco desempenho neste grupo foi influenciado pela diminuição da renda agrícola, por conta da 
queda da demanda externa e das cotações das commodities agrícolas, pelo crédito mais 
seletivo, além do aumento dos custos no período de plantio da safra de 2009.  
 
Os produtos industriais derivados da pecuária apresentaram retração de 4,1%. Os derivados 
de aves recuaram 3,3% devido à queda das exportações provocada pela menor demanda 
externa, principalmente, da Ãsia e União Européia. Os derivados da pecuária bovina e suína 
decresceram 3,5%, por conta da menor quantidade exportada para a Rússia e União Européia. 
 



 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A-3. 
  


