
PIB do agronegócio tem queda de 6 % 
 
Resultado de 2009 significa R$ 45 bilhões a menos nas mãos de produtores, diz CNA 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro fechará 2009 com uma queda de 6%, 
segundo estimativa feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da 
Universidade de São Paulo (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), 
com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
 
De acordo com a CNA, os dados apurados até novembro do ano passado mostram que a 
recuperação modesta e tardia de alguns segmentos do agronegócio brasileiro não compensou 
as perdas acumuladas até aquele momento. Além disso, a estimativa indicou que a valorização 
do real pesou no resultado. Dados do Cepea/CNA revelam que o PIB agropecuário decresceu 
0,47% em novembro. No acumulado do ano até esse mês, as perdas já eram de 5,66%, na 
comparação com o ano anterior. "O que significa a queda prevista para 2009? Significa R$ 45 
bilhões a menos nas mãos dos produtores", calculou a economista da CNA, Rosemeire Santos. 
 
A conseqüência dessa quantia a menos, segundo ela, é a descapitalização do produtor ao 
longo de 2010. Segundo a economia, dentro do agronegócio, a perda da agricultura foi a maior 
no ano passado, de cerca de 10 milhões de toneladas. "Outro segmento com problemas foi o 
de insumos. Os preços caíram e voltaram às suas médias", explica. 
 
A economista, no entanto, procurou manter o otimismo ao salientar que os números 
começaram a melhorar a partir de novembro e que, em janeiro, começam as colheitas. 
"Podemos não fechar 2010 positivo, mas o cenário deve ser melhor do que o de 
2009",comparou. A aposta da CNA é a de que as boas condições da economia, mesmo após o 
impacto da crise financeira internacional, continuem a sustentar o poder de compra dos 
consumidores, que, por sua vez, mantêm aquecida a demanda doméstica. 
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