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Mais 25 frigoríficos brasileiros receberam
autorização para exportar carne de aves
Na semana passada, durante visita de Dilma, país obteve liberação para que
três empresas passassem a vender carne de porco para a China pela primeira vez

A
pós o anúncio na se-
mana passada da
abertura do mercado
chinês para a carne

suína brasileira — feito durante
a visita da presidente Dilma
Rousseff à China — com três fri-
goríficos nacionais autorizados
a exportar, o ministro da Agri-
cultura, Wagner Rossi, infor-
mou ontem que mais 25 estabe-
lecimentos estão autorizados a
vender carne de aves para o país
asiático. Com a medida, o Brasil
passa a ter 50 plantas habilita-
das a exportar para a China.

“Não quer dizer que dobran-
do as plantas frigoríficas, vamos
dobrar as exportações. Mas, se-
guramente, eu posso afirmar
que vamos aumentar conside-
ravelmente as exportações nos
próximos anos, em grande par-
te pela ampliação do número de
plantas”, disse Rossi. Segundo o
secretário de Relações Interna-
cionais do ministério, Célio
Porto, a China importa anual-
mente cerca de US$ 1 bilhão em
carne de aves, sendo US$ 219,6
milhões em frango nacional.

O ministro disse ainda que o
governo chinês anunciou, du-
rante a visita da presidente Dil-
ma Rousseff, a habilitação de
mais cinco plantas frigoríficas
de carne bovina brasileira, au-

mentado para oito a quantidade
de frigoríficos autorizados a
vender para aquele mercado.

Em relação à carne suína,
Rossi disse que a abertura do
novo mercado, aumenta o re-
conhecimento à produção bra-
sileira, e também estimula a
venda para os dois principais
mercados importadores: Japão
e Coreia. “Com a abertura da
carne suína, completou-se um
ciclo, com todas as carnes auto-
rizadas a entrar no mercado
chinês”, concluiu.

O anúncio de autorização da
compra de carne suína brasilei-
ra pela China foi feito no pri-
meiro dia da visita de Dilma
Rousseff. “Com a aprovação
das indústrias de suínos do Bra-
sil, estamos cumprindo parte
da missão que a presidente nos
deu de ampliar a venda de pro-
dutos de maior valor agrega-
do”, afirmou, em nota, o mi-
nistro da Agricultura, Wagner
Rossi, que também participou
da comitiva presidencial.

O presidente da Associação
Brasileira da Indústria Produ-
tora e Exportadora de Carne
Suína (Abipecs), Pedro de Ca-
margo Neto, disse que a inicia-
tiva “representa o início da
abertura do mercado para a
carne suína brasileira”.

Dentre as carnes, o frango
brasileiro é o que encontra
mais potencial no mercado
chinês. Sem contar exporta-
ções via Hong Kong, o poten-
cial anual da carne de frango
seria de 400 mil toneladas, o
dobro da carne de porco. O
consumo chinês de carne de
frango saltou de 3 quilos para
10 quilos por habitante em
apenas cinco anos. Além disso,
a China impôs uma taxa anti-
dumping de 105% sobre o
frango dos Estados Unidos, em
retaliação a medidas america-
nas para conter a importação
de pneus chineses.

BALANÇA COMERCIAL
No ano passado, as importa-
ções chinesas de carnes rende-
ramaoBrasil,nototal,US$225,6
milhões. De acordo com o Mi-
nistério da Agricultura, desde
2008, a China é a maior com-
pradora de produtos agrope-
cuários nacionais, aumentan-
do suas compras em 214% nos
últimos três anos, de US$ 3,5 bi-
lhões em 2007 para US$ 11 bi-
lhões em 2010. Segundo Rossi,
ainda prosseguem as negocia-
ções sobre outros setores,
como tabaco, milho, gelatina,
citros, sêmen e embriões bovi-
nos. REDAÇÃO COM AGÊNCIAS

Ministro também
anunciou que mais
cinco frigoríficos
de carne bovina
brasileira foram
autorizados a vender
para o mercado chinês
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As exportações de carne
bovina e de aves brasileiras
para a China em 2010 renderam
US$ 225,6 milhões ao Brasil.

O consumo chinês de
carne de frango saltou
de 3 quilos para 10 quilos
por habitante em
apenas cinco anos.

Brasil terá a partir
de agora o dobro de

frigoríficos autorizados
a exportar carne

de aves para a China

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 abr. 2011, Caderno Especial, p. A7.
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