
As exportações brasileiras do
agronegócio registraram novo
recorde em novembro, alcan-
çando US$ 87 bilhões. A quan-
tia supera a meta prevista para
2011, de US$ 85 bilhões. Os da-
dos fazem parte da Balança Co-
mercial de Agronegócio, divul-
gada na última sexta-feira (9)
pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

O valor acumulado no ano é
24,4% superior ao registrado
no mesmo período do ano passa-
do. O resultado positivo é atri-
buído à elevação do preço mé-
dio de exportação dos princi-
pais produtos brasileiros.

Com relação à quantidade,
apenas o complexo soja e o ca-
fé ampliaram os embarques,
em 8% e 1,4%, respectivamen-
te, em relação a outubro. Os
produtos do complexo soja
(grão, farelo e óleo) são os prin-
cipais itens de exportação. As
vendas para o exterior soma-
ram US$ 22,92 bilhões. Entre ja-
neiro e novembro, houve au-
mento de 38,9% ante o mesmo
período de 2010.

Em segundo lugar nas recei-
tas aparece o complexo sucroal-
cooleiro (etanol e açúcar), com
vendas de US$ 14,99 bilhões.

As carnes seguem na terceira
posição entre os produtos ex-
portados, totalizando US$ 14,35
bilhões.

Entre os blocos econômicos,
os que tiveram os maiores au-
mentos do valor exportado fo-
ram África, Oceania, Europa
Ocidental, Ásia, Nafta, Merco-
sul e União Europeia. ■ ABr

COMÉRCIO

Consumidor está disposto a gastar mais
esteano com presente de Natal

Exportação do
agronegócio
nacional soma
US$ 87 bilhões

VAZAMENTO

ANP questiona eficácia da Chevron no
fechamento de poço em Campos

Pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
mostra que os consumidores estão dispostos a gastar R$ 121 por
presente neste Natal, valor que representa mais do que o dobro da
intenção de compra em 2010 — R$ 57. Dos mil entrevistados (em todas
as regiões do país), 56% manifestaram pouca ou nenhuma disposição
de fazer dívidas neste fim de ano, contra 54% em 2010. ABr

Valor supera a meta prevista e é
24,4% superior ao registrado
no ano passado - puxado
pela alta de preços dos grãos

“

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
questiona a eficácia da Chevron no fechamento do poço exploratório
por onde houve vazamento de petróleo no campo de Frade, na bacia de
Campos. “Os perfis de cimentação ainda não mostram a perfeita
aderência do cimento ao poço. Quer dizer que o abandono do poço
ainda não está completo”, a diretora Magda Chambriard. Reuters

BRASIL

Os produtos do
complexo soja
(grão, farelo e óleo)
são os principais
itens de exportação.
As vendas para
o exterior somaram
US$ 22,92 bilhões

Henrique Manreza

10 Brasil Econômico Segunda-feira, 12 de dezembro, 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 10.
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