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10 produtos mais exportados pelo Agro brasileiro (Jan-Maio) 
          

Produto/Sub-produto 

Jan-Maio 2012 Jan-Maio 2013 Variação 
Valor Valor Jan-Maio 13/12 

Milhões US$ Milhões US$ % 

1º Complexo Soja 12.627 13.130 4,0 

2º Carnes 6.357 6.859 7,9 

  

Carne de Frango 3.029 3.235 6,8 

Carne Bovina 2.178 2.527 16,1 

Carne Suína 576 529 -8,2 

Carne de Peru 207 195 -6,0 

3° Complexo Sucroalcooleiro 3.783 5.087 34,5 

4º Produtos Florestais 3.749 3.876 3,4 

5º Café 2.749 2.382 -13,4 

6º Milho 436 2.322 432,3 

7º Couro e seus produtos 1.066 1.211 13,7 

8º Suco de Laranja 953 1.000 4,9 

9º Fumo e seus produtos 1.020 930 -8,8 

10º Algodão 549 415 -24,4 

A: TOTAL: EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO           36.703            40.393  10,1 

B: TOTAL: EXPORTAÇÕES DEMAIS PRODUTOS            61.158            52.897  -13,5 

C: TOTAL: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS           97.861            93.290  -4,7 

D: PARTICIPAÇÃO % A/C                37,5                 43,3    

Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC       
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Imaginem o impacto econômico de 120 a 150 
greenfields necessários no PIB brasileiro… 
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Uma viagem a Quirinópolis, GO 
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É bom receber um greenfield? 
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No caso de Quirinópolis  houve espaço para todos 
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Uma viagem a Caarapó, MS 
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Agenda IMEDIATA (proposta no início de 2011)   

1 - Aumentar a mistura de anidro na gasolina para 25%, definitivamente; (ok) 

2 - Zerar a cobrança de PIS e Cofins no etanol, reduzindo 12 centavos no custo do litro; (ok) 

3 - Trabalhar para que Estados reduzam a incidência de ICMS no etanol (em alguns casos, responsável 
por mais de 55 centavos do preço final) traduzindo o benefício ambiental do produto; (NÃO) 

4 - Permitir um ligeiro aumento do preço da gasolina na bomba, sem impacto inflacionário (10 a 20 
centavos por litro); (parcial, agora voltar a CIDE e diminuir preço transporte público) 

5 - Encontrar institucionalmente maneiras para agilização dos apoios do BNDES (Prorenova, e outros), 
via Cooperativas ou outros mecanismos; (ok) 

6 - Reduzir ou eliminar os impostos sobre equipamentos (bens de capital) dos greenfields ou de 
expansões, uma vez que estes projetos têm impostos acumulados de quase 25%. (NÃO) 

7 - Leilões específicos para a bioeletricidade da cana, com tributação diferenciada, que reflita seu 
aspecto renovável e limpo e estimule a volta de investimentos. (NÃO) 

8 – Renovação das áreas atuais, tem-se 80 a 100 milhões de toneladas de cana a mais, além da 
agenda agrícola pesada visando produtividade ***. (PARCIAL) 

9 - Expandir os 100 greenfields recentes (mais 150 milhões de toneladas) e a agenda industrial de 
corte de custos e eficiência (curva de aprendizagem) (NÃO) 

10 – Novos Projetos – Greenfields em regiões sensíveis*** - em modelo com produtores integrados 
de cana 
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MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO 

COMBUSTÍVEL 
 

 80% da frota de automóveis flex 
 60% do consumo sendo etanol 
 Adicionar 25% a 30% na  gasolina 

(20% da frota) 
 15 % do mercado do diesel 
 15 % do querosene e outros 

produtos 
 15% da gasolina de cana 
 Redução de emissões (xxx) 

 Exportar petróleo e gasolina em 
grandes quantidades (sem 
barreiras) 

 Exportar derivados de cana com 
alto valor agregado 

 Anidro para a costa dos EUA 
(Califórnia e Flórida) (5 bilhões 
de litros 

 Anidro para a Europa e outros 
países (X bilhões) 

AÇÚCAR 

 Abastecimento 100% do mercado 
com todos os tipos de açúcar 

 65% de share das exportações 
mundiais, ocupando todos os 
segmentos a um preço que não 
estimule aumento de capacidade 
de produção em concorrentes 

ELETRICIDADE 
E OUTROS 
PRODUTOS 

 20% da energia elétrica do Brasil 
 15 % do mercado total do plástico 
 Outros produtos 

 

 Países vizinhos 
 Exportar biomassa compactada 
 Outros produtos 

Plano Público – Privado 
Agenda Econômica e Ambiental de Longo Prazo - 2020   

 (matriz proposta em 2009) 
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Fonte: Prof. Marcos Fava Neves 

Obrigado! 

 

Material, artigos, slides:  

www.favaneves.org 

     

email: favaneves@gmail.com 

 

Facebook e LinkedIn para novos 

artigos (postados lá) 

Por que não os 
greenfields? 

Não entendo! 


