
Seca afeta a agroindústria 
 
A produção da agroindústria brasileira caiu 9,4% em 2009 na comparação com o ano anterior, 
segundo divulgou na sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 
resultado reverte um crescimento de.1,7% apurado no ano de 2008. O resultado da 
agricultura no ano passado foi influenciado negativamente pela estiagem, iniciada no último 
trimestre de 2008, sobretudo no Sul, principal região produtora do País, e pelo menor uso de 
adubos e defensivos, que contribuíram para a redução da produtividade e da produção. 
 
SEGUNDA MAIOR 
 
Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), a safra de grãos de 2009 
foi a segunda maior da história (133,8 milhões de toneladas de grãos), resultado 8,3% inferior 
à safra recorde de 2008 (146 milhões de toneladas). Técnicos do IBGE informaram, ainda, que 
houve recuo de 28,7% nos investimentos em máquinas e equipamentos agrícolas, além da 
queda de 2,1% na compra de adubos e fertilizantes e de 15,7% na aquisição de defensivos 
agropecuários. 
 
De acordo com a pesquisa, os setores vinculados à agricultura, que têm maior peso na 
agroindústria, recuaram mais intensamente em 2009 (-5,2%),que os setores associados à 
pecuária (-1,1%). O grupo inseticidas, herbicidas e outros defensivos para uso agropecuário 
também recuou (-15,7%), assim como o segmento madeira (-13%). 
 
TRIMESTRES 
 
A agroindústria apresentou resultados negativos nos quatro trimestres de 2009, ante iguais 
períodos do ano anterior: (- 6,7%) no primeiro, (-4,2%) no segundo, (- 5,9%) no terceiro e (-
2,8%) no quarto. Ambos os semestres apresentaram quedas: (-5,3%) no primeiro e (-4,5%) 
no segundo. A queda menos intensa no segundo semestre deveu-se à melhora da pecuária, 
que cresceu 1,8% nesse período, segundo o documento. 
 
Os técnicos do IBGE observam que, em função da crise internacional, houve queda no volume 
e no preço das commodities agropecuárias exportadas, influindo negativamente no resultado 
da agroindústria. 
 
O setor de produtos industriais derivados da agricultura recuou 4% em 2009, com resultados 
negativos em seis dos oito subsetores pesquisados. De acordo com o IBGE, a queda dos 
derivados da cana-de-açúcar (-5,9%) é explicada pela redução de 15,4% na produção de 
álcool, devido ao direcionamento da safra para a produção de açúcar, que cresceu 4%, reflexo 
da alta dos preços internacionais, em função da queda da safra da índia, o segundo maior 
produtor mundial. 
 
AÇÚCAR 
 
Com isso, as exportações de açúcar subiram 24,8%, enquanto as vendas externas de álcool 
recuaram 34,7%. Outras influências negativas vieram dos derivados da soja (-9,1%), do milho 
(-2,4%) e do trigo (-4,2%), além do fumo (-2,4%) e da laranja (-9,5%). 
 
Já as contribuições positivas vieram do arroz (6,4%), produto direcionado ao mercado 
doméstico, e da celulose (0,2%), influenciada pela exportação. 
 
OTIMISMO  
 
O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Edilson Guimarães, mostrou 
otimismo em relação à recuperação da produção agroindustrial este ano. A queda de 9,4% já 
era aguardada pelo secretário em função dos impactos da crise financeira internacional sobre o 
setor. 
 



"A tendência é de recuperação. Só o fato de a queda do último trimestre ter sido menor do que 
a dos outros já indica uma melhoria", afirmou Guimarães. O secretário salientou que o 
resultado dos últimos meses do ano recebeu a colaboração do setor de pecuária. A mesma 
análise foi apresentada pelos técnicos do IBGE, quando revelaram que houve crescimento de 
1,8% nesse segmento no segundo semestre do ano passado. 
 
Mesmo assim, o resultado da agroindústria na segunda metade do ano ficou negativo em 4,5%  
tombo menor do que o verificado nos primeiros seis meses do ano passado (-5,3%). 
Guimarães ressaltou ainda que percebeu uma migração da atuação da agroindústria brasileira 
do Sul para a região Centro-Oeste. "Houve deslocamento da agroindústria que procura a 
produção", comentou.  
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A produção industrial caiu em 13 de 14 regiões pesquisadas ao longo de 2009, na comparação 
com 2008, informou na sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na 
média nacional, a indústria apresentou re-tração de 7,4%, pior resultado desde 1990. A queda 
mais acentuada foi constatada no Espírito Santo (-14,6%). Em seguida vieram Minas Gerais (-
13,1%), Amazonas (-8,9%), São Paulo (-8,4%). Em Goiás, a produção industrial ficou estável 
ao longo do ano passado. 
 
Em dezembro, a produção industrial subiu em oito das 14 áreas avaliadas, em relação a 
novembro. Os destaques foram os estados do Paraná (5,9%), Espírito Santo (4,1%), Rio de 
Janeiro (2,2%) e Rio Grande do Sul (2,1%). Ao mesmo tempo, foi registrada queda em 
Pernambuco (-3,5%), Goiás (-3,1%), Amazonas (-2,2%) e Bahia (0,8%). 
 
Na comparação com dezembro de 2008, a atividade industrial cresceu em todas as 14 regiões, 
com destaque para Espírito Santo (37,2%) e Minas Gerais (28,9%). As variações nesses 
estados foram as maiores desde 1991. Na média nacional, a indústria teve alta de 18,9% na 
mesma relação. 
 
Também apresentaram avanços as produções no Paraná (28,2%), Rio Grande do Sul (25,2%), 
Bahia (22,4%) e São Paulo (20,8%), na comparação com dezembro de 2008. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A-2. 
  


