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As exportações diretas das cooperativas somaram US$ 571,3 milhões no primeiro semestre deste 
ano. O balanço foi finalizado recentemente pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).  

De acordo com a entidade, o desempenho neste primeiro semestre foi o melhor dos últimos cinco 
anos no período. Em relação a 2002, o crescimento foi de 30,7%. O setor agrícola foi o destaque.  

“O aumento aconteceu principalmente pelo fortalecimento da China como importador ”, disse Júlio 
Pohl, assessor técnico da OCB.  

Os chineses tiveram participação “de peso”. Em especial nas compras de soja e derivados, 
principal produto exportado neste primeiro semestre.  

Suínos e frangos  

Além disso, a China enfrentou quebra na safra, o que colaborou para que as exportações 
brasileiras do complexo soja aumentassem. Os chineses também estão entre os principais 
importadores de carnes de suínos e frangos das cooperativas brasileiras. 

A diversificação de mercados também foi importante, alavancando vendas de produtos como 
têxteis e peças. Além da China, os cooperados conquistaram novos clientes no Iêmen, Irã, Omã, 
entre outros.  

Desempenho por produtos  

Os produtores de soja e derivados que fazem parte das cooperativas exportadoras venderam US$ 
285,7 milhões aos mercados externos até junho.  

Esse montante representou 50% do valor total exportado por elas. Em toneladas, as exportações 
do complexo soja atingiram 1,4 milhão — 59% do volume total exportado por cooperativas no 
primeiro semestre deste ano.  

O segundo item mais vendido reuniu produtos de origem animal, como carnes (bovinos, suínos, 
frangos, ovinos) e ovos. O destaque, segundo a OCB, ficou com suínos e frangos. A exportação de 
produtos de origem animal somou US$ 112,9 milhões. Os exportadores de suínos tiveram receita 
de US$ 31 milhões, e a Rússia foi o principal importador. No caso do frango — o volume 
exportado somou US$ 67 milhões — os principais compradores foram Alemanha, Holanda, Itália e 
Arábia Saudita. A China também entra com destaque nas duas relações. “São mercados que 
importam muito esses tipos de carnes, e as cooperativas conseguiram ganhar espaço”, disse Pohl.  

Outros segmentos  

Atualmente, cerca de 98% dos produtos exportados por cooperativas são de itens agropecuários. 
No entanto, com o interesse em avançar para o mercado externo, outros tipos de mercadorias 
produzidas por cooperados começam a se destacar.  

O item “demais produtos” agrega têxteis (calças jeans, cobertores, biquínis, entre outros), peças 
(compressores de ar), vinhos e flores, entre outros. “A participação desses produtos nas 
exportações aumentou bastante de 2001 para cá”, disse Pohl. 
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