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Volumes crescentes colocam o País
entre os dez maiores exportadores
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As exportações brasileiras de
arroz vão bater recorde ao fim
do ano-safra da cultura, em fe-
vereiro. O volume de março de
2009 a janeiro de 2010 chega a
866,3 mil toneladas, base casca,
e já supera a marca de 789 mil
toneladas de 2008/2009. O le-
vantamento foi feito pelo Insti-
tuto Rio Grandense do Arroz
(Irga) com dados do Ministério
do Desenvolvimento Indústria
e Comércio Exterior.

Os volumes crescentes há
seis anos colocam o Brasil no
clube dos dez maiores exporta-
dores de arroz, ainda distante
das 9 milhões de toneladas co-
mercializadas pela Tailândia,
masbemacimadasquaseinsig-
nificantes 23,5 mil toneladas
quevendeuem2003.OPaísain-
da não é superavitário no item,
masasimportações, feitasbasi-
camentedoMercosul,vêmcain-
do, e podem fechar o ano-safra
com volume pouco superior ao
das exportações. Até janeiro,
chegarama871,5 mil toneladas.

Aatualescaladadasexporta-
ções começou em 2004. Naque-

le ano, o volume ainda foi baixo,
de 92,2 mil toneladas, mas cor-
respondeu a um salto que qua-
druplicou as 23,5 mil toneladas
de2003.Outramultiplicaçãose-
melhante elevou o volume para
379,7 mil toneladas em 2005.
Após uma pequena queda em
2007, para 319,1 mil toneladas,
houve mais um pulo, para 790
mil toneladas em 2008, estimu-
lado pela cotação internacional
do arroz, que dobrou de preço,
chegado à inédita marca de
US$1,026milatoneladanaTai-
lândia.

O Brasil encontrou brechas
parasetornarexportadorquan-
doasuperofertadomercadoin-
ternacional foi enxugada pelo
crescimento do consumo da
ChinaedaÍndia,paísescomdifi-
culdades para ampliar suas
áreas agricultáveis. Naqueles
anosde2004e2005,haviaexce-
dentes internos provocados
por boas safras locais e remes-
sas do Mercosul. A cadeia per-
cebeu que havia oportunidades
em outros continentes e passou
a buscá-las. Em 2008, quando o
preço do arroz foi às alturas, já
tinham alguns canais abertos
nomercado internacional etra-

tou de ampliá-los.
O presidente do Sindicato da

Indústria do Arroz no Estado
do Rio Grande do Sul (Sindar-
roz), Élio Jorge Coradini, lem-
bra que a primeira operação de
exportação da fase atual foi fei-
tadepois de um acordo de cinco
empresas com uma trading.
“Foi um sucesso de logística
que abriu caminhos”, avalia.
“Daí em diante a venda sempre
cresceu.”

O assessor de mercado do Ir-
ga,MarcoAurélioTavares,des-
taca que a logística do Porto de
RioGrande,comterminaisgra-
neleiros e de contêineres, e a
proximidadedaÁfrica também
são determinantes para dar
competitividade ao arroz gaú-
cho. “O Uruguai, que é tradicio-
nal exportador, não tem a mes-
ma capacidade”, compara.

Ao mesmo tempo em que

abria caminhos, a cadeia trata-
va de enviar seus representan-
tes aos potenciais comprado-
res e de oferecer produto de
maior valor agregado. Em vez
do arroz quebrado, eventual-
mente sobra do mercado inter-
no, passoua oferecerarroz par-

boilizado,muitasvezesjáempa-
cotado para ir direto às gôndo-
lasdossupermercados,etrans-
formou este no principal item
das exportações do grão.

“Oscompradoresinternacio-
naisconheceramoarrozdequa-
lidade que produzimos aqui”,

festeja Francisco Schardong,
presidente da Comissão do Ar-
roz da Federação da Agricultu-
ra do Rio Grande do Sul (Far-
sul).

Hoje o arroz brasileiro é ven-
dido para mais de 50 países. O
principal mercado é o da Áfri-
ca, onde países como Nigéria,
Senegal, África do Sul e Benin
demandam os maiores volu-
mes, correspondentes a mais
da metade das vendas brasilei-
ras, seguido pela América Lati-
na e Caribe e União Europeia.

“OBrasilaindanãoéconside-
rado grande fornecedor, como
osasiáticos,masvaiporesseca-
minho”, constata Ovídio Ferro-
nato,diretordaCorretoraMer-
cado,dePortoAlegre,que,mes-
mo sem dar números, admite
que o volume de operações de
exportação de arroz cresceu
muito nos últimos anos.

PREÇOS
Produtores,industriaiseanalis-
tasacreditamqueas vendasex-
ternas podem ajudar a regular
o mercado interno do arroz. Os
agricultorespassaram boapar-
te dos anos mais recentes se
queixando de preços baixos,
muitasvezesinferioresaoscus-
tos de produção, provocados
por excesso de oferta local ou
eventualmente de países do
Mercosul. Mas o quadro come-
ça a mudar.

“Hoje a exportação pratica-
menteneutralizaoefeitodosin-
gressos do Mercosul”, observa
Tavares. “Além disso, cria um
novo vetor no mercado interno,
que o produtor pode apropriar
para equilibrar preços.” Na
mesma linha, Coradini consta-
ta que a formação do preço do
cereal no Brasil começa a se-
guir a tendência de outros pro-
dutos agrícolas formados pelo
mercado internacional. “O pro-
dutorpassaaterumrealbaliza-
dor de preço, que só cai até a
paridade da exportação”, com-
plementaoconsultorCarlosCo-
go, da Carlos Cogo Consultoria
Agroeconômica.

Neste ano, as exportações
devem cair, mas nem por isso
voltarão ao quase nada que
eramaté2003.Aquebra de10%
da safra, provocada por enxur-
radas no Rio Grande do Sul, Es-
tado responsável por cerca de
60% da produção nacional e pe-
laquasetotalidadedasexporta-
ções, vai produzir o que Cogo
definecomo“umquadroaperta-
do”, no qual a perspectiva é de
aumento de 15% a 20% sobre o
preço médio de R$ 27,8 pagos
pela saca de 50 quilos em 2009.

Segundo o consultor, o País
iniciará o ano-safra de março
de 2010 a fevereiro de 2011 com
estoque de 1,2 milhão de tonela-
das, ao qual se somarão os 11,5
milhões de toneladas da safra –
já considerada a quebra de 1,1
milhão de toneladas – e prová-
vel importação de 1,2 milhão de
toneladas. Como a exportação
tende a ficar em 500 mil a 600
mil toneladas, o fechamento se-
rá próximo de 800 mil tonela-
das, correspondente ao consu-
mo nacional de 20 a 25 dias. ●

ARROZAL–Brasil aindanãoéumgrande fornecedor comoosasiáticos,masproduçãocresceacadaano

Arroz brasileiro é
vendido a mais de
50 países; África é
principal mercado
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