
Brasil reforça vistorias na soja para os chineses 

Ministério da Agricultura cerca-se de cuidados para evitar novo impasse comercial com o país. 

Para evitar surpresas durante visita do presidente da China, Hu Jintao, ao Brasil nesta semana, 
o Ministério da Agricultura reviu nos últimos dias os processos de inspeção nas cargas de soja 
exportadas para o mercado chinês. Na esteira da 2ª Cúpula dos Países do Bric (Brasil, Rússia, 
Índia e China), a Agricultura discutirá com representantes da Administração Geral de 
Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena da China questões relacionadas ao comércio 
de produtos agrícolas. 

Atriagem na soja mostrou que os critérios exigidos por Pequim estão sendo cumpridos e que 
não há problemas nas cargas embarcadas pelo Brasil. 

– O clima das relações comerciais entre Brasil e China é bom. E queremos que continue assim 
– contou um exportador. 

Se agora o clima é de tranquilidade, o cenário foi bem diferente na primeira visita que Hu 
Jintao fez ao Brasil, em 2004. Na época, um impasse comercial impedia a venda de soja 
brasileira para a China, principal destino do grão do país. Alegando a presença de fungicidas 
nas cargas, os chineses suspenderam temporariamente as importações de soja em grão do 
Brasil, decisão que derrubou o preço da oleaginosa. Em média, os preços pagos ao produtor 
caíram de R$ 50 para R$ 32 por saca de 60 quilos. 

O comércio entre os dois países foi retomado depois que o Brasil se comprometeu a adotar 
critérios mais rígidos de controle. O diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de 
Cereais, Sérgio Mendes, lembra que o impasse agora é entre China e Argentina. A partir de 1º 
de abril, a China estabeleceu critérios mais rígidos para importação de óleo de soja da 
Argentina. 

Embora o governo federal mantenha todo o cuidado para que o complexo soja continue sendo 
destaque nas exportações para o país asiático, a intenção é diversificar a pauta de produtos. 

– Uma forma de descentralizar as vendas é abrir o mercado chinês para as carnes bovina e 
suína in natura – comentou o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Célio 
Porto. 

As discussões 

- O Brasil negociará com a China a autorização para exportação de carnes suína e bovina in 
natura, lácteos, gelatina, tabaco, couro e citros. 

- A primeira reunião – de um intenso roteiro – entre os representantes dos dois países será 
hoje, às 10h, no Ministério da Agricultura. 

O apetite chinês 

- A China tornou-se o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, com receita 
de US$ 8,9 bilhões em 2009. Esse total foi equivalente a quase 14% dos embarques 
agropecuários nacionais. O principal produto exportado foi o complexo soja (US$ 6,75 bilhões), 
com destaque para a soja em grão (US$ 6,3 bilhões). 
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