
Exportações do agronegócio bateram recorde em março 

Enquanto a balança comercial brasileira vem apresentando queda de superávit este ano, a do 
agronegócio vem crescendo e obtendo novos recordes. Em março, as exportações do setor 
renderam US$ 6,011 bilhões, 25,5%a mais do que as do mesmo período de 2009 e maior 
valor já conseguido no mês desde o início da série histórica, em 1989. Subtraindo as 
importações, de US$ 1,139 bilhão, o superávit foi de US$ 4,872 bilhões, enquanto o da 
balança comercial completa foi de US$ 668 milhões. 

O resultado positivo do agronegócio foi alavancado pelo aumento de 18,3% da receita nas 
exportações do complexo soja, que passaram de US$ 1,37 bilhões para US$ 1,66 bilhões, de 
63,9% nas do açúcar, que subiu de US$ 407 milhões para US$ 667 milhões, de 26,2% nas do 
café, saltando de US$ 345 milhões para US$ 435 milhões, e de 24,8% nas vendas de carnes, 
que foram de US$ 914 milhões em março de 2009 e agora chegaram a US$ 1,14 bilhão. 

Os volumes embarcados de carnes bovinas e suínas caíram, respectivamente, 2,4% e 4%. 
Apesar disso, o segmento conseguiu saldo positivo, porque houve aumento do preço médio 
desses produtos, de 28,3% para a carne bovina e de 20% para a suína. 

As exportações para alguns países apresentaram crescimento expressivo na comparação entre 
os meses de março de 2009 e deste ano: China (83,9%), Estados Unidos (21,5%), Rússia 
(71,7%), Itália (48,6%), Arábia Saudita (50,2%), Japão (28,4%) e Irã (87%). Levando em 
conta os blocos econômicos e regiões, os embarques aumentaram para a União Europeia 
(6,8%), Ásia (45,1%), Nafta (23,5%), Oriente Médio (35,4%), Europa Oriental (77,2%)e 
Mercosul (41,1%). 

No acumulado dos três primeiros meses do ano, o setor também atingiu um novo recorde, com 
exportações no valor de US$ 14,49 bilhões, um crescimento de 15% em relação ao mesmo 
período de 2009 e de 4% na comparação com 2008, antes da crise mundial. Mesmo com 
aumento de 25% nas importações, que totalizaram US$ 3,037 bilhões, o saldo do primeiro 
trimestre foi maior: US$ 11,453 bilhões contra 10,165 bilhões do ano passado, crescimento de 
12,7%. 
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