
brasileiro chegou a consu-
mir 13,7 quilos per capita

l de carne de porco em
2002, baixou para 12,4
quilos em 2003 e está pró-

ximo dos 13 atualmente. As exportações,
de janeiro a maio deste ano, atingiram
560,4 milhões de dólares, contra 442,8
milhões em igual período do ano passado
- um aumento de 26,6%. A produção,
embalada pelo aumento da produtividade
nas granjas, cresceu quase 20% nos últi-
mos três anos, passando de 26,4 milhões
de cabeças em 2004 para 31,8 milhões de
cabeças em 2007. "A alta é essencial para
o equilíbrio do produtor, que enfrenta
importante elevação dos preços do milho
e da soja, além da já difícil questão cam-

bial brasileira", diz Pedro de Camargo
Neto, presidente da Abipecs - Associação
Brasileira da Indústria Produtora e Ex-
portadora de Carne Suína. Segundo ele, o
preço médio nos três últimos meses deste
ano (março, abril e maio) foi de 2,7 mil
dólares por tonelada, 37% superior ao de
igual período do ano passado.

A Rússia continua liderando as impor-
tações de carne suína brasileira. Comprou
94,5 mil toneladas nos cinco primeiros
meses de 2008. Em relação ao consumo
interno, que está estacionado, como a carne
suína agrega valor, ela se tornou mais cara,
diz Valdomiro Ferreira Júnior, presidente
da Associação Brasileira dos Criadores de
Suínos. Segundo o dirigente, a carne de
frango, de menor valor agregado, se tornou

bastante popular e acessível às mesas das
classes populares. Resultado: seu consumo
explodiu e passou de 13 quilos per capita
para quase 40 quilos per capita. Quanto
à carne bovina, ela passou a ocupar uma
posição intermediária em termos de preço.
Na opinião de Valdomiro, o preconceito
do brasileiro a respeito da carne de porco
diminuiu bastante. Antigamente, ela era
repelida devido ao excesso de gordura, "pre-
judicial à saúde". Muitos ainda enxergavam
a pecuária suína como necessariamente
produzida em chiqueiros e em condições
de higiene precárias. Valdomiro diz que a
melhoria nos processos de criação diminu-
íram a gordura e o porco virou light. Além
disso, a assepsia das granjas modernas evita
a propagação de doenças.
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Analistas alertam, no entanto, sobre a
permanência de certos mitos que atravan-
cam o mercado interno. Em suas avaliações,
os produtores deveriam incentivar campa-
nhas promocionais sistemáticas e menos
"cosméticas", a fim de motivar a população.
Não são poucos os produtores e especialis-
tas que concordam que a modernização da
suinocultura ainda não chegou ao conhe-
cimento do consumidor. Mesmo sendo
considerada a mais saborosa das carnes,
continua válida uma indagação feita anos

atrás por um criador: "Se gostamos tanto,
porque comemos tão pouco?".

Valdomiro adianta que uma das propos-
tas dos produtores é preparar e mandar para
as gôndolas cortes especiais e menores, mais
atrativos para a dona de casa e diferentes das
atuais embalagens em quilos. Ele acredita
que os produtores estão fazendo a parte
deles. "Produzimos carnes respeitando as
especificações do mercado mundial." Ele
afirma que uma das falhas da indústria ao
longo do tempo foi trabalhar a marca do

produto e não a sua origem. Isso diante de
um consumidor cada vez mais exigente.
Valdomiro diz que o foco continua na dona
de casa, mas os produtores querem conven-
cer os jovens também. "Os cortes práticos
permitirão que a carne seja levada para um
bom churrasco, por exemplo." Segundo
o presidente da entidade, campanhas de
incentivo ao consumo sempre foram ao ar e
a tendência é que elas prossigam.

A Abipecs, conduzida por Camargo
Neto, reclama que o Chile ainda não
abriu seu mercado à carne suína. "Ê uma
irregularidade flagrante o Chile condicio-
nar a continuidade do processo de aber-
tura à solução do embargo fitossanitário
imposto pelo Brasil às frutas daquele país,
em função da identificação de ácaros".

O presidente da Abipecs espera uma
tomada de posição forte do governo federal
no sentido de exigir o cumprimento das
regras sanitárias internacionais. g§

SEBASTIÃO NASCIMENTO

O conhecimento é o caminho do sucesso!
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Fonte: Globo Rural, n. 273, p. 40-41, julho. 2008.




