Exportações de suínos crescem em volume e diminuem em receita
As exportações de carne suína brasileira atingiram 53,92 mil toneladas em junho, com receita
de US$ 103,22 milhões, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria Produtora
e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). Na comparação com o mesmo período do ano
passado, quando foram embarcados 51,73 mil toneladas, houve incremento de 4,23%. Em
receita, porém, a queda foi de 30,01%ante os US$ 147,49milhões obtidos no mesmo mês do
ano passado.
No acumulado do primeiro semestre, o Brasil exportou 294,47 mil toneladas de carne suína incremento de 8,79% sobre as 270,67 mil toneladas embarcadas nos seis primeiros meses de
2008. A receita atingiu US$ 587,07 milhões no período - 17,63% abaixo dos US$ 707,86
milhões registrados no primeiro semestre de 2007.
Para Pedro de Camargo Neto, presidente da Abipecs, os bons números de junho permitem
uma revisão na estimativa de exportação para2009, que pode chegar a 600 mil toneladas.
"Infelizmente, porém, a queda dos preços no mercado internacional, de maneira geral, e em
particular, na Rússia, principal destino, é desanimadora", afirma Camargo Neto.
Segundo ele, o preço médio de junho é quase 33 % inferior ao de junho do ano passado e a
receita do semestre, quase 25 % inferior à de 2008. "Os baixos preços, aliados à valorização
cambial, têm significado prejuízo para todos. A crise global provocou uma queda abrupta de
preços que não vem sendo corrigida com o tempo", acrescenta. Diante desse quadro, Camargo
Neto afirma que é essencial a abertura de novos mercados de preços mais elevados.
Para a Rússia, o Brasil exportou, em junho, 23,83 mil toneladas, que representaram um
faturamento de US$ 48 milhões. Em relação a junho de 2008, houve um aumento de 11,76%
em volume (21,32 mil toneladas) e uma redução de 35,30% em valor (US$ 74,19 milhões).
De janeiro a junho de 2009, o Brasil exportou para o mercado russo 137,58 mil toneladas e
faturou US$ 283,81 milhões. No mesmo período de 2008, as exportações para aquele mercado
foram de 115,82 mil toneladas (US$ 364,69 milhões).
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