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Brasil supera Canadá e se torna o
terceiro maior exportador agrícola

COMÉRCIO EXTERIOR

CLAYTON DE SOUZA/AE–13/11/2009

País já havia deixado Austrália e China para trás, e agora só tem pela frente os Estados Unidos e a União Europeia

Infraestrutura
ebarreiras
ambientais
sãoameaças
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Dois grandes desafios po-
dem travar o avanço das ex-
portações agrícolas do Bra-
sil: infraestrutura precária e
barreiras ambientais. “Não
devemosesperarosestratos-
féricosíndicesdecrescimen-
to recentes”, disse o profes-
sor de economia agrícola da
Universidade de São Paulo
(USP) Guilherme Dias.

Estradas ruins e portos
congestionados são velhos
obstáculos para a agricultu-
ra brasileira. Outro impedi-
mento importante é o prote-
cionismo dos países ricos.
Mas os problemas se tornam
mais graves à medida que as
fronteiras avançam.

“Sem infraestrutura, os
custos de produção não são
competitivos e a agricultura
não consegue chegar a re-
giões que poderiam ser agrí-
colas, como o norte de Minas
Gerais”,disseosócio-diretor
daMBAgro,AlexandreMen-
donça de Barros.

A preocupação com o
aquecimento global, que le-
vou vários países a se com-
prometer a não desmatar,
tambémlimitam o avançoda
agricultura. Dez anos atrás,
as previsões apontavam que
o Brasil teria mais de 100 mi-
lhõesdehectaresdeáreadis-
ponível para a agricultura.
Hoje,asapostasestãoemtor-
node60milhões,oequivalen-
te a áreas de pastagem que
poderiam ser convertidas
em agricultura.

Apesar das dificuldades,
três novas fronteiras agríco-
las crescem rapidamente e
atraem investidores do Bra-
sil e do exterior: Luís Eduar-
do Magalhães (oeste da Ba-
hia), Querência (leste de Ma-
to Grosso) e o Mapito (sul do
Maranhão, sul do Piauí e
uma parte do Tocantins).

Novas obras são necessá-
rias para essas regiões des-
lancharem. A construção da
BR-158 (prevista no Plano de
Aceleração do Crescimento)
é fundamental para o leste
de MT, dizem os especialis-
tas. No Mapito, as obras da
Ferrovia Norte-Sul já
atraem investimentos. ● R.L.

FABIO MOTTA/AE–4/3/2010 ANTONIO MILENA/AE–6/7/2009

Raquel Landim

O Brasil ultrapassou o Canadá
e se tornou o terceiro maior ex-
portador de produtos agrícolas
do mundo. Na última década, o
País já havia deixado para trás
Austrália e China. Hoje, apenas
Estados Unidos e União Euro-
peia vendem mais alimentos no
planetaqueosagricultoresepe-
cuaristas brasileiros.

Dados da Organização Mun-
dial de Comércio (OMC), divul-
gados este ano, apontam que o
Brasil exportou US$ 61,4 bi-
lhões em produtos agropecuá-
rios em 2008, comparado com
US$ 54 bilhões do Canadá. Em
2007, os canadenses manti-
nham estreita vantagem, com
vendas de US$ 48,7 bilhões, an-
te US$ 48,3 bilhões do Brasil.

O ritmo de crescimento da
produção brasileira de alimen-
tos jádeixava claro que avirada
estava prestes a ocorrer. Entre
2000 e 2008, as exportações
agrícolas do Brasil cresceram
18,6%, em média, por ano, aci-
ma dos 6,3% do Canadá, 6% da
Austrália, 8,4% dos Estados
Unidos e 11,4% da União Euro-
peia.Em 2000, o Paísocupava o
sexto lugar no ranking dos ex-
portadores agrícolas.

Uma série de fatores garan-
tiu o avanço da agricultura bra-
sileira nos últimos anos: recur-
sos naturais (solo, água e luz)
abundantes,diversidadedepro-
dutos, um câmbio relativamen-
te favorável até 2006 (depois a
valorização do real prejudicou
a rentabilidade), o aumento da
demanda dos países asiáticos e
o crescimento da produtivida-
de das lavouras.

“Houve uma mudança nas
vantagens comparativas em fa-
vor doBrasil, queteve um custo
de produção baixo para vários
produtos nesse período graças
aos seus recursos naturais e ao
câmbio”, disse o analista sênior
da Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), Garry Smith.

Para o sócio-diretor da MB
Agro, Alexandre Mendonça de
Barros, “o Brasil é hoje a única
grande agricultura tropical do
planeta”. Ele ressalta que o
aproveitamento da terra é me-
lhor na zona tropical. Em algu-
mas regiões do Brasil, é possí-
vel plantar milho depois de co-
lher soja, o que significa duas
safras no mesmo ano.

Apesar disso, 80% da produ-
ção de grãos ainda estão em
áreas temperadas. Canadá,
EUA e UE detêm a tecnologia,
mas não conseguem ampliar
sua agricultura, porque quase

não têm áreas novas disponí-
veis e enfrentam muita dificul-
dade para convencer as pes-
soas a permanecer no campo.

Graças às pesquisas da Em-
brapa, o aumento da produtivi-
dade teve um papel fundamen-
tal no crescimento da produção
agrícola brasileira. Entre 1990
e 2009, a área plantada de
grãos no País subiu 1,7% ao ano,
mas a produção cresceu 4,7%.
“Tivemos uma forte expansão
da produtividade e um aumen-
to da área plantada entre 2000
e 2005”, disse o diretor do Insti-
tuto de Estudos do Comércio e
Negociações Internacionais
(Icone), André Nassar.

Segundo o sócio-diretor da
Agroconsult, André Pessoa, a
expansão da safra de soja e o
aumento da produção de car-
nes foram os principais respon-
sáveis pelo avanço recente do
Brasil na exportação agrícola.
No complexo soja (grão, farelo
e óleo), as exportações mais do
que quadruplicaram, saindo de
US$ 4,2 bilhões em 2000 para
US$ 17,2 bilhões em 2009. As
vendas de carne bovina subi-
ram de US$ 813 milhões para
US$ 4,2 bilhões no período, e as
de carne de frango, de US$ 735
milhões para US$ 5,8 bilhões.

“Saímos de uma posição in-
significante para nos tornar-
mos maior exportador do mun-
dodecarnebovina edefrango”,
disse o presidente da Associa-
ção Brasileira dos Produtores e
Exportadoresde Frango, Fran-
cisco Turra, que era ministro
da Agricultura em 1998, quan-
dooBrasilconseguiuacertifica-
çãodaOrganizaçãoInternacio-
nal de Sanidade Animal (OIE) e
pôde começar a exportar.

Nos produtos tradicionais,
comocafé,sucodelaranjaeaçú-
car, o País manteve a liderança.
A participação brasileira no
mercado de café oscilou entre
29% e 33% nos últimos 10 anos,
apesar do avanço do Vietnã. “O
Brasil é líder na exportação
mundial de café desde 1860”,
diz o diretor executivo do Con-
selhodosExportadoresdeCafé
(Cecafé), Guilherme Braga.

No suco de laranja, o País é
responsávelpor80%dasexpor-
tações mundiais – a maior fatia
deumprodutoagrícolabrasilei-
ro. Dificilmente ganhará mais

espaço, mas a concorrência
também não está crescendo. É
um setor muito consolidado,
com apenas quatro empresas.
“O suco é um exemplo do que
vai ocorrer com a agricultura
em outras áreas.”

O Brasil já ocupa o primeiro
lugar no ranking de exportação
em vários produtos agrícolas –
açúcar, carne bovina, carne de
frango, café, suco de laranja, ta-
baco e álcool. Também é vice-lí-
der em soja e milho e está na

quarta posição na carne suína.
OPaís, noentanto, aindaestá

distantedeseromaiorexporta-
dor de alimentos do mundo. Os
EUA e a UE exportaram mais
que o dobro do Brasil. Em 2008,
osamericanosvenderamquase
US$ 140 bilhões em produtos
agrícolas,eoseuropeusembar-
caram US$ 128 bilhões.

“Para superar esses países,
temos de fazer um gigantesca
lição de casa”, disse o ex-minis-
trodaAgricultura,RobertoRo-

drigues. “O Brasil precisa de
uma estratégia agrícola que en-
globe várias áreas do governo.”

Os especialistas não arris-
cam prever quando ou se o Bra-
sil vai alcançar a liderança, mas
dizem que o potencial ainda é
significativo, principalmente
para carnes, milho e álcool. O
País ainda não vende carne a al-
guns países por restrições sani-
tárias. No etanol, a exportação
deve aumentar muito quando o
mercado se consolidar. ●

‘O Brasil é hoje
a única grande
agricultura
tropical do planeta’

O ESTADO DE S. PAULO B DOMINGO
7 DE MARÇO DE 2010

7 8 9 10 11 12

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B1.




