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A Associação Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef) confirmou recuo de embarques no 
mês de outubro e reafirmou a preocupação sobre uma possível retração externa no primeiro 
trimestre de 2009. Desde setembro, mercados importantes vêm comprando menos, como o 
Japão, cujas importações caíram 21% naquele mês. A União Brasileira de Avicultura (Uba) que 
vinha orientando os produtores de frango a reduzirem em 5% os alojamentos, já fala em 
retração de até 15%. "Saberemos o que exatamente será reduzido a partir do final deste 
mês", explica o diretor-executivo da Uba, Érico Pozzer.  
 
Em outubro o País exportou 315 mil toneladas de frango, 3% menos que em setembro. Em 
receita, essa retração é mais intensa. Foram US$ 638 milhões, 8% menor que no mês 
anterior. Em comunicado, a Abef afirma que os números de outubro confirmam que é 
necessária uma postura de cautela para o setor no Brasil, que evite excesso de carne de 
frango no mercado e depressão nos preços.  
 
Em setembro, o país que mais reduziu encomendas de frango do Brasil foi o Japão (21%). Este 
país está no topo da lista dos maiores compradores do frango brasileiro. Em 2007, esse 
mercado foi responsável por compras de US$ 578,7 milhões (frango in natura), 12% de tudo o 
que o Brasil exportou desse item no ano passado (US$ 4,6 bilhões).  
 
No acumulado do ano (janeiro a outubro) os embarques foram de 3,1 milhões de toneladas, 
mantendo crescimento (17%) em relação ao mesmo período do ano passado. A receita 
cambial nos dez meses somou US$ 6 bilhões, alta de 54%.  
 
O mercado russo foi um dos que mais apresentaram queda nas importações. Entre janeiro e 
outubro foram 148 mil toneladas, um recuo de 7% na comparação com igual período de 2007. 
Em receita, há crescimento de 25% para US$ 292 milhões.  
 
A União Européia também importou menos no período. Foram 449 mil toneladas, queda de 
1,6% em relação aos dez meses de 2007. A receita, no entanto, cresceu 19% para US$ 1,2 
bilhão.  
 
As incertezas quanto às perspectivas na economia mundial motivaram a Cooperativa Central 
Oeste Catarinense (Aurora) suspender investimentos que somam R$ 890 milhões. Entre os 
projetos suspensos está o de um novo frigorífico de frangos em Canoinhas, no norte de Santa 
Catarina, orçado em R$ 420 milhões. O outro grande projeto que está em stand by é o de um 
complexo em Carazinho (RS) que inclui a construção de uma indústria, incubatórios, granjas 
de matrizes e fábricas de rações.  
 
Preços internos  
 
Apesar do recuo nos embarques externos, os preços do frango ainda não entraram em queda 
no mercado interno com um possível inchaço na oferta. De acordo com dados do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP), somente em novembro o quilo 
do frango vivo teve alta acumulada de 7% nos preços médios em São Paulo, saindo de R$ 
1,64 para R$ 1,75.  
 
O preço do frango resfriado, também segundo o Cepea, também se valorizou, saindo de R$ 
2,70 no dia 4 deste mês para R$ 2,83 ontem, elevação de 4,8%.  
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