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Novos mercados 
para as commodities 
brasileiras do agro

O governo federal anunciou 
outra boa notícia para o agronegó-
cio brasileiro, com a habilitação de 
11 plantas frigoríficas para a Indo-
nésia e a derrubada de suspensões 
de três plantas para a China. Igual-
mente, ocorreu a comunicação da 
primeira abertura de mercado de 
2023, para o embarque de algo-
dão em pluma para o Egito. Como 
o Brasil está desde o ano de 2018 
sem ter plantas habilitadas para a 
China, hoje nosso grande parceiro 
comercial, esta possibilidade é des-
tinada, uma, para empresas brasi-
leiras de abate de bovinos e outras 
duas de abate de aves. No caso 
da Indonésia, todas 
as novas habilita-
ções são para plan-
tas bovinas.

Importante real-
çar também que 
as exportações do 
agronegócio brasi-
leiro cresceram 32% 
em 2022 e encer-
raram o ano com 
a marca de US$ 
159,09 bilhões, um 
recorde. Puxaram 
o desempenho a alta de 22,1% dos 
preços das commodities interna-
cionais que o Brasil vende ao exte-
rior, como grãos e óleos, e de 8,1% 
do volume dos embarques. As im-
portações também aumentaram - 
o crescimento foi de 11%, para US$ 
17,2 bilhões. Mesmo assim, o su-
perávit comercial do setor cresceu 
35,1% e chegou a US$ 141,8 bilhões 
no ano passado, segundo dados do 
Ministério da Agricultura. O agro-
negócio foi responsável por 47,6% 
das exportações totais do Brasil em 
2022. Essa é a maior fatia do agro 

na história. Ela ficou atrás apenas 
do resultado de 2020, quando al-
cançou 48,1%.

As vendas do agronegócio ao 
exterior têm se mantido acima de 
US$ 100 bilhões desde 2020. O País 
ultrapassou essa marca pela pri-
meira vez em 2018, quando atin-
giu US$ 101,2 bilhões. Em 2019, no 
entanto, os embarques ficaram em 
US$ 96,9 bilhões. Em cinco anos, o 
agro exportou quase US$ 580 bi-
lhões. Se somado, o desempenho 
dos últimos dez anos ultrapassa 
US$ 1 trilhão.

A alta dos preços das commo-
dities sustentou os bons resultados 

das cadeias em um 
ano de queda dos 
volumes. Foi o caso 
do complexo soja, 
principal segmento 
exportador do agro 
brasileiro em 2022. 
O volume total das 
exportações caiu 
2,9%, para 101,8 mi-
lhões de toneladas, 
e mesmo assim o 
faturamento cresceu 
27%, para US$ 60,9 

bilhões. O mesmo aconteceu com 
café e algodão.

Os embarques de soja em 
grãos, carro-chefe do agro nacio-
nal, recuaram 8,3%, para 78,9 mi-
lhões de toneladas. A receita, no en-
tanto, subiu 20,8%, para US$ 46,6 
bilhões. A guerra na Ucrânia sus-
tentou os preços e o apetite mundial 
pelo óleo de soja, cujas vendas sal-
taram 58,1% (2,6 milhões de tonela-
das). Já o faturamento praticamente 
dobrou, indo a quase US$ 4 bilhões 
em 2022. Ou seja, o agronegócio é 
o sustentáculo da nossa economia!

Pais, assumam com dedicação a incumbência de amar e educar os filhos desde a mais tenra 
idade. Embora tenham a preocupação de lhe deixar bens materiais, o mais importante é educa-los 
na fé e na vivência dos valores humanos e cristãos. Lembrem-se de que os filhos são o fruto do 
amor do casal; por isso, jamais se esqueçam de demonstrar como eles são importantes à sua vida.

Meditação
Para os filhos, é muito importante sentir-se queridos e amados pelos pais!

Confirmação
“Não te alegres com filhos ímpios: por numerosos que sejam, não te comprazas neles, se não 

tiverem o temor de Deus” (Eclo 16,1).
Rosemary de Ross/Editora Paulinas
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O agronegócio 
foi responsável 
por 47,6% das 
exportações do 
Brasil em 2022, 
a maior fatia do 
setor na história

“O empresário não ganha mui-
to dinheiro porque trabalhou, ele 
ganha muito dinheiro porque os 
funcionários dele trabalharam.” Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A indústria química brasileira 
Unigel anunciou investimento de até 
US$ 1,5 bilhão na Bahia para produ-
ção do chamado hidrogênio verde, 
a primeira instalação do País para 
o produto em escala industrial.” Ro-
berto Noronha Santos, presidente 
da Unigel.

“A Microsoft confirma a demis-
são de 10 mil funcionários até o fim 
de março, para reduzir custos em 
meio ao amargo cenário econômico 
mundial e reduções de consumido-
res com gastos digitais.” Satya Na-
della, CEO da Microsoft.

“Após o ‘olho do furacão’ e a 
volta da normalidade, as viagens 
corporativas voltaram a se aquecer. 
As companhias aéreas Azul e GOL 
deixaram explícito em seus reportes 
trimestrais o impacto da retomada 
das viagens corporativas em seus 
balanços.” Marcelo Linhares, CEO 
da Onfly.

“Após a recessão econômica 
pela Covid-19 e severa estiagem, o 
mercado de trabalho no RS seguiu 
em recuperação no terceiro trimes-
tre de 2022, com mais empregos for-
mais.” Guilherme Sobrinho, pesqui-
sador do Departamento de Economia 
e Estatística da Secretaria de Planeja-
mento, Governança e Gestão.

Todo verão, muitos leitores do Jornal do Comércio migram para o 
Litoral Norte. Isso gera bastante procura ao setor de assinaturas 
para transferência de endereços. Além desta possibilidade, o 
JC oferece acesso ao seu aplicativo, por onde é possível ler a 
versão impressa não apenas no litoral, mas de qualquer lugar do Estado, do Brasil 
ou do mundo. Pelo app do JC, que pode ser baixado gratuitamente no celular, os 
assinantes acompanham notícias, versão para folhear e recebem notificações de 
fatos importantes. Se o seu aparelho for Android, faça o download pelo QR Code. Se 
for Apple, busque na Apple Store. 
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Sempre geram engajamento as notícias relacionadas a 
concursos. A repórter Maria Amélia Vargas é especialista 
no assunto e está sempre de olho nas oportunidades. Ela 
compartilha tudo na página específica sobre o tema no site do JC. Ontem, por 
exemplo, ela alertou os leitores que era o último dia para se inscrever no concurso da 
Receita Federal, que tem vagas com salários de até R$ 21.029,09. Acesse a página de 
concursos pelo QR Code.


