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N o ano passado o brasileiro 
empobreceu ainda mais, 
por conta da inflação que 
beirou os 11% e também 

por causa do PIB per capita medido 
em paridade do poder de compra, que 
retrocedeu 3% (U$ 15,7 mil/2015 
comparado aos U$ 16,2mil/2014). 
A riqueza da nação recuou 3,8% e 
somou R$ 5,9 trilhões em valores 
correntes, apesar do ritmo de cres-
cimento da população. 

Entre os setores econômicos, 
apenas a agropecuária cresceu 
1,8%, ao passo que a indústria 
recuou 6,2% e os serviços 2,7% 
(IBGE). À título de comparação, 
a variação do PIB na Índia foi de 
7,2%, na China de 6,9%, no Peru de 
3,9%, nos Estados Unidos e México 
de 2,4%, e de 0,5% até na combali-
da Grécia (segundo Austin Ratings).

Demonstrando ainda alguma 
resiliência frente à forte redu-
ção da cotação das commodities 
agrícolas, o agronegócio avançou 
0,39% (renda gerada de R$ 1,27 
trilhão, conforme metodologia 
cálculo/Cepea) adicionou apro-
ximadamente R$ 21,50 a cada 
R$ 100,00 agregados ao PIB total 

NÓS (AGRONEGÓCIO) E ELES 
(DEMAIS SEGMENTOS ECONÔMICOS)

que muito embora o vetor BÁSICOS 
(dentro da porteira) representou 6,4% 
do PIB nacional, seu desempenho 
ficou comprometido pela PECUÁRIA, 
que retrocedeu 1,43%, atividade prin-
cipalmente afetada pela diminuição 
de 7% e 2,8% na produção de bovi-
nos de corte e leite, respectivamente, 
além do recuo de 9,8% na cotação do 
suíno e de 12,9% no preço do leite 
pago aos produtores (Cepea/USP).

É importante registrar que o 
governo empenhou míseros R$ 185 
milhões em segurança e sanidade, 
dos quais, boa parte sofreu contin-
genciamento ao longo do ano pas-
sado. À propósito, o IBGE informou 
recentemente que não realizará o 
Censo Agropecuário no ano que 
vem, devido às restrições orçamen-
tárias adicionais neste ano corrente.

O Estado brasileiro, inclusive, 
continuou financiando suas ope-
rações por meio do endividamento 
público e da tributação crescente, 
contribuindo assim na diminuição 
da rentabilidade, e comprometen-
do a competitividade e produti-
vidade dos elos constituintes da 
cadeia produtiva do agronegócio. 

É o caso da indústria de alimen-

(R$ 5,9 trilhões, nova metodologia 
de cálculo das Contas Nacionais/
IBGE), somou 46% (U$ 88 bilhões, 
Secretaria de Relações Interna-
cionais/MAPA) das exportações 
totais (U$ 191 bilhões, Secex/
MDIC), e repassou saldo positivo 
de U$ 70 bilhões para a balan-
ça comercial brasileira (superávit 
de apenas U$ 20 bilhões, Secex/
MDIC), amortecendo assim o défi-
cit dos outros setores econômicos.

Em 2015, segundo o Cepea/
USP, o PIB (Produto Interno Bruto) 
do agronegócio, foi modulado pelo 
efeito aditivo resultante das conhe-
cidas atividades interdependentes 
que contribuíram assim: INSUMOS 
(rações, medicamentos, fertilizantes, 
defensivos, combustíveis, etc.) com 
R$ 151,1 bilhões/avanço de 2,15%; 
BÁSICOS/agropecuária (milho, soja, 
café, cana, bois, frangos, suínos, lei-
te, ovos etc.) com R$ 377,7 bilhões/
avanço de 0,82%; AGROINDÚSTRIA 
(abatedouros, laticínios, açúcar, etanol, 
celulose, etc.) com R$ 348,5 bilhões/
recuo de 0,31%; e finalmente os SER-
VIÇOS/distribuição, que somaram 
R$ 390,9 bilhões/recuo de 0,06%.

O raciocínio aritmético demonstra 

Fonte: Secex/MDIC; Adaptado Sindirações
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tação animal (atividade contabilizada no 
vetor INSUMOS), que avançou 2,99% 
(preços 0,97% maiores e produção 2% 
superior, Cepea/USP), mas sobretudo, per-
deu rentabilidade, por causa do aumento 
da energia, combustíveis e salários, e da 
desvalorização do Real frente ao dólar, 
com expressivo encarecimento dos adi-
tivos importados, do milho, do farelo de 
soja e de outras matérias-primas indexa-
das, que foram utilizadas na produção das 
66,5 milhões de toneladas de rações e 2,43 
milhões de toneladas de suplementos, ao 
custo de R$ 53 bilhões (Sindirações).

Lamentavelmente, as incertezas con-
temporâneas justificadas pela extrema 
volatilidade dos mercados agrícolas, 
com redução significativa nos preços das 
commodities, e sobretudo pela deterio-
ração econômica no cenário doméstico, 
levam a indústria de alimentação animal 
brasileira condicionar qualquer avanço 
ao indispensável entendimento políti-

Fonte: Cepea/CNA; Adaptado Sindirações
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co e à rápida retomada do crescimento. 
Importante salientar, contudo, que revi-
sões hipotéticas deverão modificar as 
expectativas em função da ciclotimia e 

dinâmica da cadeia produtiva de proteína 
animal e da modulação da expedição dos 
produtos para o consumo doméstico e/ou 
apetite internacional. ■


