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Valorização do real torna exportação agrícola menos atrativa 
 
As altas cotações internacionais das commodities agrícolas compensaram grande parte da 
valorização do real no primeiro semestre, mas o quadro começa a mudar. Um novo 
levantamento mostra que, a partir de julho, o real voltou a se valorizar diante de uma cesta de 
moedas dos principais países importadores de produtos agrícolas do Brasil, afetando a 
competitividade das exportações nacionais. 
 
Mais precisamente, a competitividade das exportações agrícolas caiu 4,92% na média de 
janeiro a setembro, contra o mesmo período de 2008, segundo o Índice de Atratividade das 
Exportações do Agronegócio (lAT-Agro), calculado pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade 
de São Paulo. "Com o dólar abaixo de R$ 1,70, a situação fica crítica até para o agro-negócio", 
afirma o coordenador científico do Cepea e autor do estudo, Geraldo Sant' Ana Barros. O IAT 
Agro indica, basicamente, o quanto os exportadores brasileiros estão recebendo em reais por 
tonelada de produto agrícola exportado. 
 
Com uma queda nos preços de exportação em dólares (12,08%) e um pequeno crescimento 
no volume exportado (3,04%), o faturamento em moeda americana do agronegócio nacional 
recuou 9,41% na comparação entre janeiro a setembro de 2009 com o mesmo período do ano 
passado. "A sorte é que os preços internacionais das commodities agrícolas continuam altos, 
mas não podemos mais esperar os patamares de preços pré-crise, que eram absurdamente 
altos", opina Barros. 
 
Combinação desfavorável 
 
As duas principais tendências, portanto, são de que o real continue se fortalecendo e que os 
preços agrícolas em dólares permaneçam abaixo do pico pré-crise. "Os preços e o câmbio 
formam uma combinação desfavorável", diz. 
 
As cotações das commodities podem até ter alta, mas a entrada de capital estrangeiro no 
Brasil ameaça privar o agronegócio nacional de um eventual alívio. "Quem puxa a alta no 
preço dos alimentos são os países emergentes, e não adianta produzir por um preço que eles 
não podem pagar." 
 
Segundo um cálculo da Sociedade Rural Brasileira (SRB), a soja, por exemplo, subiu 32% no 
mercado internacional de janeiro a setembro, mas o real teve a mesma taxa de valorização no 
período. Por conta do câmbio, a saca de soja que era comprada do Brasil em dezembro de 
2008 por US$ 8,60 teria que custar USS 11,30 em setembro de 2009 para manter a mesma 
remuneração aos produtores. 
 
Desequilíbrio 
 
Barros alerta ainda que o atual desafio do câmbio tem natureza nova para o agronegócio 
brasileiro. Historicamente, a taxa de câmbio estava ligada à balança comercial: se o dólar 
subia, exportava-se mais, entravam mais dólares no país e a moeda americana se 
desvalorizava. Isso acabava desestimulando as exportações e valorizava o dólar. Esse 
equilíbrio natural se perdeu. "Agora é a entrada de capital financeiro que valoriza o real, e o 
câmbio se descolou da balança comercial." 
 
É justamente a entrada mais forte de capital especulativo, de junho para cá, que explica a 
deterioração da competitividade das exportações agrícolas no mesmo período. 
 
Dos 13 produtos pesquisados pelo Cepea, 10 perderam atratividade para exportação. O 
complexo carnes (bovina, suína e de frango), no qual o Brasil é tradicionalmente um dos 
produtores mais competitivos do mundo, perdeu mais de 10% de atratividade. "É por isso que 



a classe C está comendo mais filé mignon", afirma o coordenador do Cepea. "Quem não 
conseguir exportar com o dólar a R$ 1,70 vai ter que parar." 
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