
Agronegócio em recuperação 
 
As exportações do agronegócio fortalecem a tendência de recuperação depois de sofrerem o 
impacto da crise financeira internacional. 
 
As vendas brasileiras do setor no mês passado registraram crescimento de 20,6% em relação 
a igual mês de 2009, segundo dados do Ministério da Agricultura. A comparação, no entanto, é 
prejudicada porque aquele mês foi o pior de todo o ano passado para as exportações do 
agronegócio, cujas vendas alcançaram US$ 3,651 bilhões. 
 
Neste ano, o montante de negócios somou US$ 4,403 bilhões, com destaque para os produtos 
relacionados ao segmento de carnes e sucroalcooleiro. 
 
As importações do setor beneficiadas pelo comportamento do dólar em relação ao real 
registraram impulso ainda mais forte. Se em fevereiro do ano passado o Brasil adquiriu US$ 
692 milhões em produtos agrícolas e pecuários do exterior, no mês passado a compra totalizou 
US$ 987 milhões. O crescimento de um mês em relação ao outro foi de 42,7%. 
 
Em meio às reações do mercado doméstico, em relação à taxação de 30% para o trigo dos 
Estados Unidos, como consequência do contencioso do algodão, o valor das importações do 
grão registrou aumento de 52,5%, passando de US$ 97 milhões para US$ 173 milhões de 
fevereiro de um ano para o outro. 
 
O crescimento, segundo o ministério, é baseado não só porque os preços subiram no período 
(16,7%), mas porque o Brasil comprou mais trigo (52,5%). Com esses dados de importação e 
exportação, o saldo da balança comercial do agronegócio foi de US$ 3,415 bilhões em 
fevereiro. 
 
PRODUTOS 
 
A alta dos preços do açúcar e do álcool no mercado internacional fez com que o Brasil 
intensificasse seus ganhos com a venda desses produtos ao exterior, no mês passado, mesmo 
reduzindo a quantidade exportada. De fevereiro de 2009 para o deste ano, o crescimento da 
receita com o segmento foi de 47,8%, passando de US$ 493 milhões para US$ 729 milhões no 
período, segundo dados do Ministério da Agricultura. 
 
A alta dos preços do açúcar no período de comparação foi de 54,6%. Do álcool, de 39,6%. 
 
Ao mesmo tempo, o Brasil retraiu as quantidades vendidas em 2,4% e 12,6%, 
respectivamente. 
 
Com isso, o valor exportado de açúcar totalizou US$ 663 milhões, 50,9% superior ao do ano 
passado. Já o de álcool aumentou 22%, para US$ 66 milhões. 
 
Também mereceram destaque no período analisado, as exportações de carne, que registraram 
crescimento de 24,5%, de produtos florestais (23,8%), complexo de soja (17,4%), couro e 
seus produtos (37,1%) e animais vivos (161,7%). As exportações do complexo soja 
totalizaram US$ 582 milhões no mês passado. 
 
O valor exportado de soja em grãos manteve-se praticamente constante (0,4%) em relação ao 
valor registrado em fevereiro de 2009 (de US$ 264 milhões para US$ 266 milhões). 
 
A quantidade exportada diminuiu 3,7% e os preços foram 4,3% superiores. As exportações de 
farelo de soja geraram receita de US$ 261 milhões, 39% superior à obtida no mesmo período 
de 2009. Os preços do farelo de soja foram 12,9% superiores aos registrados em fevereiro do 
ano passado, enquanto o volume exportado aumentou 23%. 
 
As exportações de óleo de soja apresentaram crescimento de 27,3%, o que resultou de 
aumento de 23% no volume exportado e 3,5% nos preços. No caso das exportações de 



carnes, o aumento foi de 24,5%, passando de US$ 443 milhões em fevereiro de 2009 para 
US$ 973 milhões em fevereiro de 2010. As receitas de exportação de carne bovina in natura 
foram 42,6% superiores (de US$ 186 milhões para US$ 265 milhões), resultado de um 
incremento de 26,6% no preço médio e uma elevação de 12,6% na quantidade embarcada. 
 
As receitas de exportação de carne de frango in natura também apresentaram crescimento 
(37,5%), o que resultou de preços mais elevados (24,5%) e maior quantidade (10,4%). As 
exportações de carne suína in natura diminuíram 14% em relação a fevereiro de 2009. A 
quantidade exportada do produto reduziu-se em 26,7%, enquanto os preços foram 17,4% 
superiores ao mesmo mês do ano anterior. 
 

 
 
Ofertas de açúcar e álcool crescerão 
 
O Brasil deve produzir na safra 2010/11 (abril/março) 37,3 milhões de toneladas de açúcar, 
12,7% a mais que as 33,1 milhões de toneladas produzidas na safra anterior, conforme 
projetou a consultoria Datagro ontem. 
 
As exportações de açúcar na safra 2010/11 devem saltar 14,6%, para 25,1 milhões de 
toneladas, disse o presidente da empresa, Plinio Nastari. 
 
A safra total de cana do País vai crescer 10,4% nesta próxima temporada, para 654 milhões 
de toneladas, ante 594,5 milhões de toneladas em 2009/10, de acordo com Nastari. A 
produção total de etanol do Brasil em 2010/11 deve aumentar 17,8%, para 29,8 bilhões de 
litros, contra 25,3 bilhões de litros em 2009/10, acrescentou a Datagro. 
 
As exportações de etanol em 2010/11 subirão para 3,7 bilhões de litros, contra 3,1 bilhões na 
temporada anterior, sendo que 3,5 bilhões serão provenientes da região centro-sul. A região 
centro-sul, responsável por mais de 90% da produção brasileira e onde usinas isoladas já 
começaram a colher, deve produzir 32,6 milhões de toneladas de açúcar, alta de 14,5% ante 
as 28,5 milhões de toneladas de 2009/10. 
 
A moagem do centro-sul deve subir 10,8%, para 590 milhões de toneladas de cana, contra 
532,5 milhões de toneladas em 2009/10. A produção de etanol do centro-sul foi estimada pela 
Datagro em 27,6 bilhões de litros na nova temporada, alta de 19% ante os 23,2 bilhões de 
litros em 2009/10. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A-
16.   


