
Agricultores defendem políticas públicas para 
estimular o consumo da maçã e da uva no Brasil 

Ada i r Sobczak 

s condições cl imáticas he

terogêneas associadas a so

los propícios, têm tornado 

o Brasi l um grande produtor de fru

tas, principalmente de maçã e uvas, 

na região Sul. Entretanto, embora a 

expectativa de um ano de excelente 

safra, o setor produtivo tem sofrido 

com o descompasso na lei da oferta 

e demanda. Entre os principais moti

vos, está o baixo consumo interno, o 

que tem elevado a oferta e provocado 

a queda nos preços. Os produtores cr i

t icam a falta de políticas públicas de 

estímulo ao consumo, alegando que, 

ainda hoje, muitos consumidores des

conhecem a importância de adotá-las 

na dieta al imentar. 

De acordo com o diretor da Fis

cher S /A -Comérc i o , Indústria e Agr i 

cultura -, de Fraiburgo, SC, Ar ival 

Piol i , a expectativa para 2010 aponta 

para um incremento na produção na

cional de maçã na ordem de 7% a 8% 

em relação à safra anterior, passando 

de 1,052 milhão de toneladas para 

1,135 milhão, embora os índices de 

produção e qualidade da fruta possam 

variar de uma região para outra. 

Segundo o diretor da Fischer, 

na região de Fraiburgo - capital na

cional da maçã - a produção foi be

neficiada pelas condições cl imáticas, 

o que deve provocar um pequeno au

mento na produção da variedade gala, 

com grande melhoria na qualidade 
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em relação à safra passada. Já para 

a variedade fuji, Piol i estima um cres

cimento de 7% a 8% na produção na

cional frente a 2009. 

Apesar das expectativas de uma 

safra de boa qualidade, da porteira 

para fora, o mercado tem apresentado 

um cenário turbulento, com um des

compasso entre a oferta e a demanda 

no pico de safra, além da defasagem 

dos preços, facilmente vista no mer

cado. 

"Neste momento de safra, há 

muitas promoções no mercado inter

no com grande oferta, o que tem der

rubado os preços. A cotação da fruta 

está 20% abaixo do valor pago na 

safra passada, enquanto o nosso cus

to de produção subiu 5,3%", ressalta 

Pio l i . Segundo ele, o custo do quilo da 

fruta embalada para o produtor, está 

em R$ 1,35, isto em uma proprieda

de com alta tecnologia e controle dos 

custos. No mercado, a fruta mais cara 

(categoria 1 - graúda), hoje, é vendida 

a R$ 1,22 o quilo. 

"Esse cenário, que se repete a 

cada safra, compromete o fluxo de 

caixa dos produtores menos estrutura

dos e pode desestimular o crescimento 

do setor, reduzindo o nível de inves

timentos e a geração de empregos", 

af irma, revelando que o baixo preço, 

associado a uma maçã de excelente 

qualidade tem impulsionado a deman

da, mas que ainda é muito baixa. 

"0 ideal seria um consumo per 

capta de sete quilos, porém está pró

ximo de quatro, enquanto na Europa 

e nos Estados Unidos, gira em 20 kg 

por habitante ao ano", explica. 

No mercado externo, Pioli co

menta que a Europa, grande compra

dora da fruta brasileira, está com o 

nível dos estoques regionais superior 

à safra passada e que ainda sofre os 

reflexos da crise mundial que causou 

a redução no consumo. Assim, os eu

ropeus procuram frutas mais baratas 

e ou de qualidade inferior (preços me

nores) em mercados mais competiti

vos. 

"Nas exportações, além da pre

ocupação do câmbio, há também a 

questão do frete marít imo, que subiu 

mais de 70%. 0 custo do container 

para a Europa, que era de US$ 2 mi l , 

passou para US$ 3,4 mil ou mais, des

pesa esta paga pelo comprador, mas 

que acaba sendo diluída e influencian

do na formação do preço e na compra 

do produto", cr it ica, revelando que o 

frete do Brasi l para a Europa, é mais 

caro do que da Argentina. 

Embarques - Embora as ques

tões do câmbio e do frete dificultem, 

Piol i acredita que o volume das expor

tações em 2010 não deve sofrer alte

ração se comparado à 2009, porque 

as empresas, de certa forma, terão 

que manter os em

barques por causa 

da fidelidade com os 

compradores. 

"Outro fa

tor é, que é preciso 

desovar parte da 

produção, porque a 

capacidade nacional 

de armazenagem 

é de 650 mil tone

ladas. Da previsão 

nacional de produ

ção (1,135 milhão/ 

ton.), de 20% a 25% 

vão para a indus

tr ial ização e 90 mil 

toneladas são ex

portadas, restando 

818 mil toneladas. 

Deste volume, 650 

mil toneladas f ica

rão armazenadas e 

destinadas aos nove 

meses de entressa-

fra, restando ainda 

168 mil toneladas para serem con

sumidas nos três meses de colheita", 

expl ica, comentando que o consumo 

médio mensal nos últimos cinco anos, 

variou entre 45 e 65 mil toneladas, 

dependendo do mês. 

A participação signif icativa no 

mercado externo e o aumento no con

sumo per capta nacional, que passou 

de dois quilos em 1985, para os atu

ais quatro quilos, se deve, sobretudo 

à popularização da fruta e aos inves

timentos na produção pelas empresas 

do setor. 

"Quando a Fischer iniciou as 

exportações da maçã brasi leira, em 

1986, a empresa vislumbrou a opor

tunidade de crescimento no mercado 

externo e interno desde que houvesse 

investimentos voltados à qualidade na 

produção. De 1986 a 2002, investi

mos US$ 7 milhões por ano em pes-

Text Box
Anúncio



quisa, desenvolvimento e novas tec

nologias, sempre buscando o aumento 

qualitativo e quantitativo da produ

ção", revela P io l i . 

Em 1986, a Fischer t inha 800 

hectares de pomares, já em 2000, sal

tou para 3,9 mil hectares. Uma das 

pioneiras na introdução da maçã no 

Bras i l , a empresa, hoje, conta com 

2,5 mil hectares e uma produção de 

95 mil toneladas de maçãs de alta 

qualidade voltadas ao mercado in

terno e externo, além da aquisição 

de mais 30 mil toneladas da fruta de 

terceiros. 

Más condições - Para a pes

quisadora socioeconómica da Embra-

pa Uva e Vinho, Loiva Mar i a Ribei

ro de Mello, a qualidade da safra da 

maçã é de extrema importância para 

o consumidor. Porém, normalmente, 

a fruta é disponibi l izada em péssimas 

condições na grande maior ia dos su

permercados e quitandas, o que certa

mente é um ponto de estrangulamento 

para aumentar o consumo. 

" A s perdas no pós-colheita são 

significativas, não só no segmento 

varejista, mas também no local de 

consumo pela forma de manipulação 

e conservação da fruta, e este não é 

apenas um problema específico da 

maçã, mas da grande maior ia das fru

tas mais sensíveis", af i rma. 

0 consumo per capita de frutas 

no Bras i l , segundo a pesquisadora, é 

baixo - cerca de 57 quilos por habi

tante - se comparado, por exemplo, à 

Espanha, que consome 120 quilos por 

habitante. 

"São vários os fatores responsá

veis pelo baixo consumo, como a falta 

de acesso de uma grande camada da po

pulação brasileira, embora programas 

governamentais incluam frutas na me

renda escolar. Além dos hábitos alimen

tares que excluem as frutas da dieta e a 

deterioração da qualidade no processo 

de transporte e conservação até chegar 

ao mercado varejista", revela. 

Segundo Loiva Maria, em 1977, 

o consumo per capta de maçã era de 

1,96 quilo, sendo que na época, a 

maçã importada representava 93,27% 

do consumo nacional. Em 1982, a 

produção de maçã já atingia 127.264 
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toneladas, mas ainda 50% do merca

do dependia da maçã importada, com 

um consumo per capta de 2,07 quilos. 

Já em 2009, o consumo brasileiro de 

maçã foi de 6,18 quilos por habitante 

(incluindo todos os usos), demonstran

do aumento expressivo no consumo. 

"Se compararmos à uva, que 

não passa de 3,5 quilos per capita, o 

consumo da maçã é alto. No entanto, 

comparando ao da banana (27 kg) ou 

da maçã da União Europeia (18 kg), 

ainda há espaço para aumento no con

sumo de maçã" , aponta. 

Para ela, a maçã no Brasi l tem 

um importante papel na geração de 

emprego no campo, mesmo sendo uma 

cultura realizada por grandes empre

sas. "Cada hectare gera um emprego 

direto, sem considerar os empregos 

gerados pelo processamento da fruta, 

armazenamento e distribuição. A lém 

disso, a renda obtida em toda a ca

deia produtiva da maçã movimenta a 

economia local, gerando novos empre

gos", af i rma. 

Florada - Deacordo com o dire

tor da Pomagri Frutas, de Fraiburgo, 

SC, e presidente da Associação Brasi

leira dos Produtores de Maçã (ABPM) , 

Pierre Nicolas Péres, espera-se a me

lhor safra de maçã dos últimos anos. 

"Tivemos uma boa florada na 

saída do inverno e a primavera foi 

quente, com pouco frio, resultando em 

uma maçã lisa, l impa e sem distúrbios 

fisiológicos. A fruta está excelente", 

comenta. 

Contudo, segundo ele, o excesso 

de chuvas desde a primavera até ago

ra, dificultou a polinização das flores, 

reduzindo a quantidade de frutas nos 

pés e poderá prejudicar a estocagem 

por causa da grande concentração de 

água na fruta. Mas, por outro lado, 

resultou numa maçã com um calibre 

maior que a média, porém com menos 

concentração de frutose. 

Ex-presidente e atual membro 

da Wor ld Apple and Pear Association 

(WAPA) , com sede em Bruxelas, Péres 

aponta que, hoje, o consumidor busca, 

acima de tudo, uma fruta de qualidade. 

" N o Brasi l , o consumidor preza 

pela coloração e doçura. Já na Euro

pa, o cliente quer uma fruta com mais 

dureza (ou crocância)", revela. 

A maçã não movimenta ape

nas a economia das indústrias e dos 

produtores, mas também das cidades 

inseridas nas grandes regiões pro

dutoras em Santa Catarina e no Rio 

Grande do Su l . 

"Acabe i de passar pela cidade 

Fraiburgo e fiquei impressionado com 

a quantidade de pessoas frequentan

do o comércio da cidade em função 

do pagamento realizado pelas indús

t r ias" , comenta Péres. 

Segundo a A B P M , no Brasi l , a 

atividade da maçã envolve 150 mil 

trabalhadores de forma direta e in

direta. Só em Fraiburgo são seis mil 

pessoas que vêm das cidades vizinhas 

e outros Estados para trabalharem na 

colheita, que vai de final de janeiro a 

final de abr i l . 

"Par te dos salários acaba f ican

do no comércio loca l" , diz. 

Preços - Se por um lado o co

mércio agradece, por outro, os produ

tores e indústrias reclamam dos pre

ços, hoje, R$ 0,22 abaixo do custo de 

produção. Segundo a A B P M , 

isto se deve à desestrutura-

ção da cadeia produtiva, com 

muitos produtores ofertando 

o produto durante a safra. 

" P o r outro lado, temos 

poucos compradores expressi

vos no mercado, cerca de 30, 

que estão sendo minados pela 

oferta. Para solucionar este 

problema, os fruticultores de

veriam se unir em cooperati

vas, associações ou consórcios 

para poderem concentrar a 

oferta. Caso contrário, a situ-

Pierre Péres: 
consumidor preza 
pela coloração e 
doçura da fruta 



ação continuará complicada", explica, u 0 u ele se organiza, ou a ten-

alertando que a rentabilidade do pro- dência é de que a atividade deixe de 

dutor de maçã vai depender do ajuste ser lucrativa e resulte na quebra do 

de custos. cap i ta l " , af i rma. 

Uma das maiores reivindicações 

da A B P M junto aos órgãos responsá

vel do Ministério da Agr icul tura e da 

Confederação Nacional da Agr icul tu-

VINHO 
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ra e Pecuária é que sejam feitas cam

panhas de divulgação para estimular 

o consumo de frutas. 

"Pouco se fa la da importância 

em consumir frutas e, muitos consu

midores ainda possuem uma imagem 

errada dos processos produtivos. 

Hoje, a frut icultura nacional trabalha 

com sustentabilidade, respeitando o 

trabalhador, o meio ambiente, a apl i

cação de produtos químicos, entre ou

tros", af i rma Péres. 
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