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A indústria brasileira de nutrição animal quer tentar garantir o abastecimento dos insumos que 
são importados da China e que devem ter a oferta limitada por conta dos Jogos Olímpicos de 
Pequim. Uma missão com representantes do governo brasileiro e do Sindicato Nacional da 
Industria de Alimentação Animal (Sindirações) embarca hoje para a China para tratar do tema.   
 
Para melhorar a qualidade do ar no período de realização dos jogos, que começam dia 8 de 
agosto, o governo chinês ordenou a limitação das atividades de alguns setores da indústria 60 
dias antes do início da competição. Fabricantes de aditivos nutricionais, como vitaminas e 
aminoácidos, estão na lista. Do montante de US$ 900 milhões que o Brasil importou desses 
insumos em 2007, cerca de 30% vieram da China.   
 
"Vamos assinar um memorando de entendimentos com os chineses para tentar diminuir a 
burocracia das exportações deles para cá. A China já disse que, para evitar desabastecimento, 
teremos que antecipar encomendas, mas a indústria de lá não tem capacidade. A situação vai 
ficar apertada", diz Ariovaldo Zanni, diretor-executivo do Sindirações.   
 
Com produção e exportações crescentes de carnes bovina, suína e de frango nos últimos anos, o 
Brasil já é o terceiro maior produtor mundial de alimentação animal. Em 2007, foram 54 milhões 
de toneladas, volume inferior ao de Estados Unidos (153 milhões) e China (96 milhões ) - nenhum 
país europeu tem produção superior à brasileira, mas, somada, a União Européia produziu 147 
milhões de toneladas no ano passado.   
 
Com a demanda crescente, mas também em virtude do aperto na oferta de insumos para sua 
fabricação, a ração animal segue com preço ascendente. Em abril, segundo o Sindirações, o custo 
bateu nos US$ 331 por tonelada, um aumento de 35% em relação ao registrado no fim do ano 
passado e mais de 80% maior que o de dezembro de 2006.   
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