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A desaceleração da economia
chinesa, embora pequena, já in-
fluencia o agronegócio brasilei-
ro. Segundo o Centro de Infor-
mações para Grãos e Óleos da
China (CNGOIC, na sigla em in-
glês), as importações de soja do
gigante asiático,maior compra-
dor do insumo do país, cairão
16% em janeiro deste ano se
comparado a igual mês de 2011.

A retração do consumo de so-
ja terá peso negativo tanto no
volume de exportações, quanto
no valor das sacas, aumentando
o prejuízo do produtor nacio-
nal. O complexo soja, que agre-
ga não somente os grãos, mas
tambémo óleo e o produto tritu-
rado, perde preço há meses. Só
no segundo semestre de 2011, o
produto se desvalorizou 15,9%
no mercado internacional.

E essa queda é um dos princi-
pais fatores que levaram JoséAu-
gusto de Castro, vice-presiden-
te da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), a redu-
zir para US$ 3 bilhões a sua pro-
jeções para o superávit comer-
cial brasileiro em 2012. Trata-se
de estimativa bastante pessimis-
ta, já que a média de expectati-
vas coletadas pelo Banco Cen-
tral na pesquisa para o relatório
Focus aponta para saldo comer-
cial positivo de US$ 19 bilhões
neste ano. Em 2011, o superávit
foi de US$ 29,8 bilhões.

A declaração do CNGOIC foi
entendida pelomercado agríco-
la internacional como uma con-
solidação da redução do consu-
mo chinês. Analistas do setor
afirmam que os estoques, que já
estavam em alta, tendem a au-
mentar ainda mais — e estoque
emalta, com demanda emdesa-
celeração causa queda de preço.

Até novembro de 2011, o Bra-
sil vendeu US$ 10,5 bilhões em
soja, 47,8% amais que em 2010.
O insumo é o segundo maior
produto exportado para a Chi-
na, com 4,5% de participação
no total vendido para o parceiro
asiático — perde apenas para o
minério de ferro. “A tendência
é de redução de preços. Não di-
go que sobrará soja nomercado,
pois a demanda pelo produto
processado está crescendo. Mas
os produtores serão forçados a
assimilar esse desaquecimento
e baixar os preços”, diz Adriano
Machado, especialista da consul-
toria Safras & Mercados.

De acordo com o analista, os

agricultores estão segurando
parte da produção à espera de
valorização da soja, que não de-
ve acontecer. “No mercado in-
ternacional os preços estão em
baixa há algum tempo e não há
perspectiva de melhora. O dó-
lar está em tendência de queda
e os estoques estão em alta. Os
produtores deveriam antecipar
as vendas para não teremde des-
valorizar tanto as cargas”, diz.

Luz no fim do túnel

Ivan Ramalho, presidente da
Associação Brasileira das Em-
presas de Comércio Exterior
(Abece), entende que, apesar
das perdas com a commodity
agrícola, as exportações para a
China crescerão 10% em 2012,
fundamentadas nas vendas de

minério de ferro e petróleo.
“Essa alta não será como no
ano passado, quando vende-
mos cerca de 30% a mais que
em 2010. Mas, sem dúvidas, es-
se comércio crescerá de modo
satisfatório”, diz Ramalho, ex-
secretário do Ministério de De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

O consumo de matérias-pri-
mas metálicas e energéticas pe-
las indústrias chinesas continua-
rá elevado em 2012, pressionan-
do os preços destas commodi-
ties. Ominério de ferro, produ-
to mais vendido pelo Brasil, so-
fre com a desaceleração mun-
dial desde outubro, porém, ain-
da possui preços atrativos para
a indústria nacional e com uma
oferta inferior à demanda.

DanielaMaia, da Ativa Corre-
tora, afirma que o consumo de
minério de ferro pela China tem
garantido os preços acima de
US$ 140 por tonelada. “A ten-
dência é que esse desequilíbrio
por parte da demanda permane-
ça,mas isso não é tão certo. Em-
bora os últimos dados sobre a
economia chinesa tenham sido
bons para o setor, outros vão na
direção oposta”, diz Maia.

Opreço do insumo, no entan-
to, nãodeverá voltar aos patama-
res vistos no primeiro semestre
de 2011, acimadeUS$ 180 a tone-
lada. Segundo o Standard Bank,
em 2013 e 2014 haverá maiores
quedas. O Brasil comercializou,
até novembro último, US$ 18 bi-
lhões emminério de ferro, cres-
cimento de 56,3% ante 2010.  
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Consumo menor na China
ameaça exportações de soja

US$ 3 bi
É a projeção da AEB para
o saldo da balança comerical
brasileira — estimativa

bastante pessimista quando
comparada a outras apostas.

DESTAQUE CHINA EM PERSPECTIVA
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-15,9%
É quanto aotação da soja
no mercado internacional
se depreciou no segundo
semestre de 2011, precificando
a menor demanda pelo insumo.

“Nossa previsão é de que
devemos exportar mais

10% para a China neste ano.
O comércio vai crescer menos,
mas o suficiente para termos

uma expansão satisfatória”

SALDOQUEDANASVENDAS DEPRECIAÇÃO

Queda na demanda deve provocar perdas no volume e no valor das sacas vendidas por produtor brasileiro

-16%
é quanto devem cair as

importações de soja em janeiro
desde ano se comparado
a janeiro de 2011, segundo
centro de pesquisa chinês.

Comprasdesojapela
Chinacairão 16%em

janeirodesteano, sobre
igualmêsde2010
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