
China pode triplicar consumo de carne de frango em cinco anos 
 
 
Comparativamente ao brasileiro, o consumo per capita chinês de carne de frango é bastante 
modesto, situando-se ao redor dos 8 kg, menos de um quarto do que se consome no Brasil. 
Multiplique-se, porém, esse modesto volume pela população e se terá um consumo chinês 
maior do que a própria produção global brasileira – ou mais de 11 milhões de toneladas, nas 
projeções do USDA – Departamento de Agricultura dos EUA. 
Já há quem diga que, em função dos problemas sanitários enfrentados neste ano pela 
suinocultura chinesa, o consumo de carne de frango, que vem crescendo rapidamente, pode 
triplicar num espaço máximo de cinco anos, chegando aos 24 kg per capita entre 2010 e 2012.  
 
Em decorrência de doença que vem matando ou levando ao sacrifício sanitário milhões de 
cabeças de suínos, a oferta de carne suína da China sofreu sensível redução, fato demonstrado 
pelos preços alcançados pelo cevado terminado – que dobrou de valor em um ano e, depois de 
retroceder ligeiramente de agosto para cá, na semana passada estava cotado a US$2,5/kg. E 
isso, naturalmente, estava levando o consumidor chinês a acorrer em massa à carne de 
frango. 
 
É óbvio que a sugestão de um aumento de 200% em apenas um qüinqüênio é absolutamente 
exagerada. Pois não há no mundo – citando apenas dois exemplos, nem matérias-primas nem 
reprodutoras suficientes para garantir um adicional de 22 milhões de toneladas em tão curto 
espaço de tempo. Ainda assim é certo que a demanda chinesa de carne de frango sofrerá 
fortíssimo empuxo, estimulando a produção interna e desencadeando aumento das 
importações.  
 
De sua parte, o USDA aponta que, depois de aumentarem 50% neste ano (de 343 mil/t para 
513 mil/t), as importações de carne de frango da China devem seguir crescentes em 2008 e 
apresentar um crescimento não inferior a 9%, chegando a pelos 560 mil toneladas. 
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