
Quais os remédios
que fizeram a
suinocultura
brasileira imune
aos efeitos
econômicos da
Influenza "A", que
não adoeceu as
exportações

Onde os
suínos não têm
GRIPE

Desde as primeiras notícias que
davam conta de uma nova
gripe diagnosticada no México,
a suinocultura brasileira vem

passando por um verdadeiro teste de
fogo. Causada pelo vírus H1N1, que
contém características humanas e
animais, a doença acabou batizada de
gripe suína, o que fez com que um
problema de saúde pública se tornas-
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se uma dor de cabeça econômica para
o setor. O temor com queda nas ven-
das e embargos crescia na mesma
velocidade com que a doença se espa-
lhava pelo mundo. Mas, enquanto o
medo de uma pandemia levava países
a restringirem a entrada de carne
oriunda do México e dos Estados
Unidos, principais focos da doença, o
Brasil, principal exportador mundial

de carne suína, com vendas anuais
de 3,03 milhões de toneladas e
receitas de US$ 1,48 bilhão, não só
não registrava perdas como via suas
vendas externas crescerem. De
acordo com dados da Associação Bra-
sileira dos Exportadores de Carne
Suína (Abipecs), as exportações no
primeiro trimestre do ano somaram
US$ 393,35 milhões, com um volume
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de 188,79 mil toneladas, 18% maior, se
comparado ao mesmo período do ano
passado. Nos dez primeiros dias de
maio, o País exportou 17,57 mil
toneladas, número 10,82% acima do
de 2008. "Felizmente, o impacto
econômico foi praticamente irrele-
vante. As exportações se mantiveram
firmes", comemorou o presidente da
Abipecs, Pedro de Camargo Neto.

A imunidade da suinocuitüra bra-
sileira à crise causada pela doença

pode ser creditada a dois aspectos. O
primeiro foi a posição do País em
afirmar a segurança de sua produção
e deixar claro que não aceitaria
embargos. "Esse tipo de prática não
tem razão científica e é altamente
questionável, inclusive na Organização
Mundial do Comércio", alertou o se-
cretário de Defesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura, Inácio
Kroetz, após receber centenas de
telefonemas de exportadores brasi-
leiros preocupados com as ameaças
de suspensão de embarques. Na luta
para provar que a culpa não era do
porco, produtores até promoveram
um almoço em que o governador de
São Paulo, José Serra, se deliciou com
pratos feitos com a carne do animal.

O segundo e principal ponto é a
condição sanitária da produção brasi-
leira. Com tecnologia e rigorosos
programas de biossegurança, o País
conquistou a confiança internacional.
"Temos uma condição sanitária exce-
lente, considerada uma das melhores
do mundo. Isso é uma conquista que
se reflete nas vendas externas", afir-
mou Camargo Neto.

Para o diretor agropecuário da
Aurora Alimentos, Marcos Antônio
Zorda, a tecnologia e confiabilidade
do sistema produtivo brasileiro são
os grandes trunfos do País. "Em ter-
mos de qualidade e desempenho o
Brasil é exemplo para o mundo", ava-
lia. Com abate de 14 mil suínos por
dia e cerca de 72 mil cooperados, sen-
do 4,5 mil dedicados apenas aos suí-
nos, a Aurora se destaca como uma
das principais empresas do setor. Seu
faturamento em 2008 chegou a R$ 2,7
bilhões. "Sentimos a questão da gripe
um pouco no mercado interno, mas as
exportações, que respondem por 15%
do faturamento, não se alteraram",
conta Zorda. Para o executivo, um
dos grandes diferenciais da produção
brasileira em relação a outros países
está no sistema integrado, em que a
maior parte da produção de suínos é
feita sob a tutela da agroindústria,
que fornece insumos, matrizes e
orientação técnica aos produtores.
"No Brasil não existem muitas cria-
ções caseiras, como em outras regiões

Um dos efeitos colaterais do vírus
H1N1 foi sentido pelo setor produtivo

do México, que viu sua agroindústria ficar
sob suspeita após o surgimento da doen-
ça. Os primeiros focos foram diagnostica-
dos na cidade de La Gloria (foto), uma
das principais regiões produtoras de suí-
nos daquele país. Esse foi um dos aspe-
ctos que fizeram com que a gripe "A"
fosse denominada gripe suína. Autorida-
des investigam denúncias de descuido
sanitário por parte de granjas locais, que
não tratariam os dejetos dos animais de
forma adequada. Lagoas de excremento
e urina, mantidas por algumas empresas,
podem ter contaminado os lençóis freáti-
cos da região. Uma das maiores empre-
sas acusadas de descuido sanitário é a
Granjas Carroll, subsidiá-ria da multina-
cional americana Smithfield Foods, dona
de várias fazendas na região.

do mundo. Com isso temos um con-
trole muito maior da produção",
garante. Além disso, a alta tecnologia
desenvolvida nas granjas proporcio-
na total segurança ao processo. Nes-
ses locais as visitas são controladas e,
em muitos casos, é preciso passar por
um período de quarentena para se
ter acesso aos locais de criação. A
temperatura das instalações é con-
trolada automaticamente, e os ani-
mais ficam em superfícies mais altas,
para evitar o contato direto com o
chão. Além disso, os produtores são
obrigados a seguir o Plano Nacional
de Sanidade Suína, com protocolos
rigorosos sobre a biossegurança da
produção. "São aspectos que mos-
tram que nossa criação é totalmente
segura. Posso afirmar que a agroin-
dústria não corre riscos do ponto de
vista sanitário", afirma. •
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