
Exportação do campo recua 20,7% em julho 
 
As exportações brasileiras do agronegócio totalizaram em julho US$ 6,287 bilhões, queda de 
20,7% sobre mesmo mês do ano passado. As importações atingiram US$ 795 milhões no mês 
passado, um recuo de 29,6%. Com isso, o saldo comercial do campo ficou em US$ 5,491 
bilhões em julho. O destaque da balança ficou com o açúcar, cujas vendas externas seguem 
firmes por conta da forte demanda global pelo produto. 
 
Em julho de 2008, as exportações do agronegócio atingiram valor recorde para o mês, o que 
justifica, em boa parte, o recuo dos embarques no mês passado. 
 
No acumulado dos últimos doze meses (de agosto de 2008 a julho de 2009), as exportações 
brasileiras do agronegócio atingiram US$ 67,824 bilhões, ligeira baixa de 0,4% sobre igual 
período anterior. As importações foram 1,3% superiores no mesmo período, alcançando US$ 
10,943 bilhões. Com isso, o superávit no campo no acumulado nos últimos 12 meses ficou em 
US$ 56,881 bilhões.  
 
Estimulados pelos bons preços e pela forte demanda internacional, provocada pela quebra da 
safra em importantes produtores, como a Índia, os embarques de açúcar seguem firmes este 
ano, destacando-se na balança comercial do agronegócio. Em julho, as exportações de açúcar 
atingiram US$ 761 milhões, aumento de 35% sobre julho passado. Em volume, os embarques 
subiram 13,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já as vendas externas de 
álcool ficaram em US$ 175 milhões em julho, um recuo de 37,7% sobre igual período do ano 
passado. Em volume, a queda dos embarques do combustível foi de 18,3%.  
 
No mês passado, também apresentaram variações positivas produtos apícolas (32,8%), fumo 
e seus produtos (15,4%) e animais vivos (14,8%). 
 
Os principais destinos dos produtos agrícolas brasileiros foram a Índia, Tailândia, Indonésia, 
Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul, que apresentaram variações positivas nas 
exportações brasileiras. O Oriente Médio e a África também apresentaram aumento nas 
vendas em julho.  
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