
Emergência em MT devido a praga
O Ministério da Agricultura declarou estado de emergência

fitossanitária no Estado do Mato Grosso devido ao ataque da lagarta

helicoverpa armígera nas lavouras. Até o momento, Bahia e Mato

Grosso tiveram a emergência reconhecida. A helicoverpa é uma

lagarta que até recentemente estava restrita às lavouras de algodão,

mas atacou com força plantações de soja na safra 2012/13. Reuters

O aumento do poder aquisitivo
brasileiro vem alavancado as im-
portações de frutas no Brasil. É o
que mostra um estudo realizado
pela Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea)
da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP). De
acordo com o levantamento, o gas-
to nominal com frutas estrangei-
ras no país aumentou de US$ 140
milhões em 2002 para US$ 750 mi-
lhões em 2012, apontando para
oportunidades e desafios ao pro-
dutores brasileiros.

“Boa parte dos países exporta-
dores redirecionaram suas vendas
para o Brasil depois que a Europa e
os Estados Unidos entraram em
crise. Aqui no país a classe C vem
impulsionando o consumo de fru-
tas e hortaliças de uma maneira
geral, mas o consumo de frutas im-
portadas é mais acentuado entre
as classes A e B”, afirma Mayra
Monteiro Viana, pesquisadora do
Cepea/Esalq, mencionando que
esses produtos têm tido boa recep-
tividade dos canais de venda brasi-
leiros, que passaram a dispôr de di-
versas frutas de qualidade com re-
gularidade no fornecimento o ano
inteiro garantidos pelas importa-
ções. “Embora o Brasil tenha tudo
para ser o celeiro do mundo, boa
parte da demanda nacional por
frutas e hortaliças vem sendo su-
prida por outros países. Só para se
ter uma ideia, hoje 98% das peras
consumidas no país são importa-
das”, ressalta.

De acordo com a pesquisadora
as principais frutas estrangeiras
consumidas pelo mercado nacio-
nal são a pera, com 205,8 mil tone-
ladas, no período entre 2010 e
2012, seguida pela maçã, com con-
sumo de 77,1 mil tonelas no últi-
mo triênio e pelas frutas com caro-
ço (ameixa, pêssego, nectarina e
damasco), que representaram um
consumo 63,8 mil toneladas no
mesmo período.

Atualmente o principal forne-
cedor de frutas para o Brasil é a Ar-
gentina, que abocanhou 52% das
receitas das importações nacio-
nais. Em seguida vem Chile, Espa-
nha, Portugal, Itália, EUA, Uru-
guai, Holanda, França e Nova Ze-
lândia. “Basicamente esses países
nos vendem frutas que não temos
produção em larga escala, seja por
questões climáticas ou dificulda-
des de produção que poderiam ser
superadas com investimentos em
pesquisa — para identificar varie-
dades que se adaptariam melhor

ao clima brasileiro —, mas tam-
bém em assistência técnica, ensi-
nar práticas de manejo eficientes
entre os produtores”, diz Mayra,
citando o exemplo da produção
brasileira de maçã, que tirou o Bra-
sil da condição de dependência
nos anos 70 para a de autossufi-
ciência a partir de 1975, quando o
governo passou a incentivar o cul-
tivo na Região Sul. “Atualmente a
maçã nacional é colhida no perío-

do entre janeiro e maio e estocada
em câmras frias para comercializa-
ção nos outros meses”, explica.

Segundo Pierre Nicolas Pérès,
da Pomagri, empresa produtora
de maçã localizada em Friburgo
(SC), hoje os produtores brasilei-
ros precisam estar capacitados tec-
nicamente para enfrentar a con-
corrência de fora, porque o culti-
vo da fruta é muito complexo. Pa-
ra ele, as frutas importadas são

uma ameaça à produção nacional.
“Mas o produtor que vencer os de-
safios terá uma boa renda”, diz.

De acordo com Mayra Viana,
frutas como kiwi e ameixa não
são produzidas no Brasil por difi-
culdades climáticas e tecnológi-
cas, mas mesmo frutas com pro-
dução comercial ampla, como la-
ranja e uva, têm enfrentado gran-
de pressão das importações. “A
temporada de importação de uva
por parte do Brasil ocorre no pri-
meiro semestre de cada ano, quan-
do é período de safra na Argenti-
na e no Chile. O volume de uva de
mesa importada é bem menor
que o produzido no país, mas vem
ganhando importância nos últi-
mos anos. Apesar das particulari-
dades em termos de variedades,
os viticultores nacionais que co-
lhem na primeira metade do ano
ficam receosos de que as frutas es-
trangeiras disputem com a nacio-
nal pela preferência do consumi-
dor ou pressionem as cotações”,
analisa, Ela acrescenta que entre
os produtores do Vale do São Fran-
cisco (BA/PE) a concorrência das
uvas importadas provocou algu-
mas mudanças. “As compras ex-
ternas favoreceram a consolida-
ção da demanda interna por uva
sem semente. Então, a produção
nacional, que antes era direciona-
da para o exterior, passou a abas-
tecer o mercado interno, tanto no
primeiro quanto no segundo se-
mestre, para otimizar a mão de
obra local”, relata.
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De acordo com
a Cepea/Esalq, o Brasil
poderia suprir sua
demanda interna por
frutas se investisse em
pesquisa e assistência
técnica para superar
dificuldades climáticas
para a produção

Crise internacional e maior poder aquisitivo dos brasileiros impulsionam consumo de peras e maçãs estrangeiras

Atualmente a vizinha
Argentina é o principal
fornecedor de frutas
para o mercado
consumidor brasileiro,
abocanhando
cerca de 52% das
receitas nacionais
com importação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 e 20 nov. 2013, Brasil, p. 9.
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