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Brasil se torna 3º maior exportador agrícola, mas enfrentará desafios climáticos

O 
Brasil se tornou o terceiro maior 

exportador agrícola do mun-

do, mas pode ver sua produ-

tividade ameaçada por causa 

das mudanças climáticas, aponta relatório 

anual da FAO (Organização das Nações Uni-

das para Alimentação e Agricultura). O infor-

me, divulgado esta semana, emite um alerta 

para o país e outros emergentes: até 2050, 

o impacto das alterações no clima afetará a 

agricultura global de forma desequilibrada, 

melhorando as condições de produção em al-

guns locais e afetando negativamente outros. 

Países em baixas latitudes enfrentarão as 

maiores dificuldades. Enquanto regiões com 

climas temperados, onde a temperatura mé-

dia deverá aumentar, incrementarão sua pro-

dução. Isso significa que Brasil, o restante da 

América do Sul e o continente africano po-

derão apresentar leve queda no volume de 

produção. Já Europa, Estados Unidos e Ca-

nadá devem ostentar fortes desempenhos. 

Se confirmada, a previsão inverteria a ten-

dência de crescimento que vem sendo apre-

sentada pelos emergentes, hoje responsáveis 

por 20,1% das exportações — no início do 

século, a fatia era de 9,4%. Ao mesmo tem-

po, o percentual de mercado dominado por 

EUA, União Europeia, Austrália e Canadá 

foi diminuído em dez pontos percentuais.
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41,1%

11%

5,7%

4,2%

3,4%

2,8%
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Brasil no cenário global

O Brasil  fechou o ano de 2016 com 5,7% do 

mercado mundial, superado apenas por Esta-

dos Unidos (11%) e União Europeia (41%). No 

início dos anos 2000, seu share era de 3,2%.

Ainda de acordo o relatório, se as mudanças 

climáticas forem acompanhadas, até 2050, 

pela abertura dos mercados, o país poderá ter 

uma das maiores expansões do comércio agrí-

cola (mesmo com as previsões negativas para 

emergentes). Atualmente, no entanto, o Brasil 

não figura nem entre os 20 maiores importa-

dores, apesar de sua relevância demográfica.

Além dos desafios do clima, será preciso repen-

sar a produtividade brasileira. Segundo a FAO, 

o mundo terá de dobrar a produção agrícola 

nos próximos 30 anos. Para Matheus Almeida, 

do Rabobank, o agricultor brasileiro já está se 

verticalizando: cria aves e produz etanol. Nos 

próximos anos, afirma, as áreas de pastagem 

serão aproveitadas para plantação — e o gado 

criado em confinamento. Almeida participou 

do seminário CRA - Oportunidades e desafios 

com a nova regulamentação, realizado pelo 

Demarest Advogados na semana passada. 
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EUA

10,1%*

União Europeia

39,1%*

China

8,2%*

*Participação no mercado global


