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O volume das vendas externas de couro tiveram uma queda de 21% nos dois primeiros meses 
deste ano em comparação com o mesmo período de 2007. Os Estados de São Paulo e Rio Grande 
do Sul, responsáveis por 43% da produção brasileira, reduziram o volume de vendas em 18% e 
24%, respectivamente. No geral, a receita das exportações cresceu 3%, passando de US$ 350 
para cerca de US$ 360 milhões, mas a desvalorização do dólar diminuiu a rentabilidade. O setor 
vive um ciclo de baixa produção devido aos abates das matrizes nos últimos anos, com o objetivo 
de recompor o rebanho. Com isso, os preços da carne sobem, aumentando também o custo do 
couro.  
 
Para este ano, a expectativa é de uma redução de entre 5% e 10% nos abates. Com esse cenário, 
a produção esperada ficaria em torno de 40,5 milhões de peças. O Brasil exporta cerca de 70% da 
produção nacional, e em 2007 esse percentual somou US$ 2,2 bilhões, o equivalente a 5% da 
balança comercial do país.Para Luiz Bittencourt, presidente do Centro das Indústrias de Curtumes 
do Brasil (Cicb), o setor é importante para o país e arrecadou no ano passado cerca de US$ 1,5 
bilhão em impostos. Mas ressalta que o segmento está muito pressionado com a elevação do 
preço das carnes, "o que pode gerar ociosidade na indústria curtidora". Para reduzir esse impacto, 
o setor acredita que uma das saídas seria o fortalecimento do mercado interno além de uma 
adequação do câmbio.  
 
Opinião compartilhada por Fábio Fonseca, gerente da Lanxess e coordenador da Associação 
Brasileira da Indústria Química (Abiquim). Para ele é possível fortalecer o mercado interno 
agregando valor ao produto. "Com isso ganhamos na receita", prevê.  
 
Mas Bittencourt lembra que agregar valor demanda um certo tempo, e a saída mais viável para 
este ano seria zerar a taxa de importação, que hoje varia entre 4% e 8%. Ele explica que "assim 
conseguiremos importar, agregar valor e exportar, completando a oferta".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14, 15 e 16 mar. 2008, Agronegócio, p. C7. 


