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VITRINE
AGRO

D e acordo com estudo da 
Food and Agriculture 
Organization (FAO, Roma/
Itália - Biannual Report on 

Global Food Markets/Food Outlook 
2015), a produção mundial de carnes 
no ano corrente poderá crescer 1,3% 
(algo em torno de 4 milhões) e atin-
gir o patamar de aproximadamente 
319 milhões toneladas, notadamente 
pelo avanço esperado na China, União 
Europeia, Estados Unidos e Brasil. 

O resultado dessas estimativas recai 
principalmente no avanço de 1,9 p.p. na 
produção de carne suína, cuja produção 
global deve alcançar 119,4 milhões de 
toneladas, estimulada principalmente 
pelo alívio nos custos da alimentação 
animal. Como de costume, a Ásia conti-
nua sendo a principal região produtora 
(conforme a FAO, 68,9 milhões de tone-
ladas ou 60% da produção global), sus-
tentada pela robusta demanda dos seus 
consumidores e principalmente moti-
vada pelas políticas públicas voltadas 
ao desenvolvimento da suinocultura na 
China, a qual isoladamente deve conta-
bilizar 57,8 milhões de toneladas ainda 
neste ano corrente. No mesmo ritmo, o 
Vietnã, as Filipinas e a Indonésia podem 
registrar taxas de crescimento da ordem 
de 1,2%, enquanto no Japão e na Coreia 
do Sul (assim como nos Estados Uni-
dos que pode produzir 11 milhões de 
toneladas nesse ano, segundo a FAO), 
a atividade vai recrudescer depois dos 
episódios de PED no ano passado acar-
retando em um elevado abate de leitões.

O hipotético aumento na produção 
de carne suína em 2015 no Brasil (a pre-
visão é superar a marca de 3,5 milhões 
de toneladas, ABPA) e no Canadá 
(quase 2,1 milhões de toneladas, FAO) 
provavelmente se dará pelo continuado 
alívio no preço das commodities agrí-
colas, enquanto o México (pouco mais 
de 1,3 milhão de toneladas, FAO) deve 
avançar por conta do foco no melhora-
mento genético (mais leitões/leitegada) 
e na produtividade (maior peso final). 

Na União Europeia, a expansão 
deve continuar e contabilizar quase 23 
milhões de toneladas de carne suína, em 

SUINOCULTURA ONTEM, 
HOJE E AMANHÃ

resposta ao rebanho de reprodutoras que 
registrou aumento depois de tantos anos 
minguados. No caso da Rússia (aproxi-
madamente 3,2 milhões toneladas no 
ano corrente, FAO), as políticas públicas 
de estímulo contribuíram para dobrar a 
produção na última década, tendência 
que pode ser acentuada nesse ano, por 
causa do embargo às importações pro-
venientes de fornecedores tradicionais, 
como o Canadá e a União Europeia.

É previsto que o comércio interna-
cional de carne suína apresente certa 
recuperação em 2015, por conta do 
avanço de 1,6 p.p., principalmente quan-
do comparado aos retrocessos apurados 

em 2014 e 2013. Por outro lado, as tran-
sações entre os diferentes países podem 
redundar apenas 100 mil toneladas 
adicionais (totalizando 7,1 milhões), o 
que acentua a frustração dos principais 
exportadores (Estados Unidos, União 
Europeia, Canadá, China e Brasil res-
pondem por 90% da oferta global), já 
prejudicados pela pressão nos preços 
causada pela sobre oferta e embargo 
comercial russo que afetou sobremanei-
ra os embarques da União Europeia. De 
acordo com a FAO, o índice de preço da 
carne suína retrocedeu aos 135 pontos 
em abril de 2015, enquanto somou 161 
pontos no mesmo mês do ano passado.

* Estimativa / ** Previsão Fonte: FAO - Bianual Report on Global Food Markets - Food Outlook/May 2015
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A Organização para o Desenvolvimento 
e Cooperação Econômica (OCDE/FAO), por 
meio do mais recente relatório “Agricultural 
Outlook”, estima que em 2023 a produção 
de carne suína será encabeçada pela Chi-
na com 60,9 milhões de toneladas, seguida 
da União Europeia com 23,3 milhões de 
toneladas, Estados Unidos totalizando 11,5 
milhões de toneladas e, em seguida, o Brasil 
com 4,1 milhões de toneladas. 

Há alguns anos o Serviço de Observação 
Estratégica Europeia registrou que a perda de 
competitividade dos principais atores globais 
permitirá ao Brasil mais que dobrar as expor-
tações de carne suína, por conta dos poten-
ciais mercados ainda não explorados.

O princípio dessa bem sucedida atividade 
no País retrocede à época do Descobrimen-
to, ainda em 1532, quando os suínos foram 
trazidos pelo militar e nobre lusitano Martim 
Afonso de Sousa. Naquela época, não havia 
uma determinada preocupação com a seleção 
de raças desses animais, sendo que somente 
com o avançar do tempo alguns criadores 
passaram a desenvolver raças próprias. 

A partir do século 18, com o advento da 
mineração, nota-se um maior dinamismo da 
produção de suínos em Minas Gerais, princi-
palmente nas regiões de garimpo que neces-
sitavam de meios de subsistência. Os animais 
eram criados e tinham seu fim no consumo 
populacional das áreas mineiras. Tratava-se 
ainda de uma produção rudimentar e de pouca 
expressividade econômica no Brasil colonial.

Com o passar do tempo, já adentrando no 
século XIX, foi a partir da chegada dos imi-
grantes (italianos, alemães, dentre outros) que 
os produtos de base suína se tornaram, paula-
tinamente, uma forte e importante atividade 
econômica em várias regiões do País. Entre o 
século XIX e o XX, com a imigração de euro-
peus para os estados do Sul do Brasil, a suino-
cultura ganhou novos parceiros que trouxeram 
não só seus hábitos de produção e consumo de 
carne suína, mas também um padrão de indus-
trialização que, até então, não era conhecido 
pelos criadores brasileiros. No Rio Grande do 
Sul, por exemplo, os imigrantes alemães incor-
poraram à criação suína a configuração de 
uma atividade econômica viável, rentável e de 

qualidade. Estes elementos formaram e cons-
truíram, aos poucos, as bases de uma moderna 
suinocultura nas regiões produtoras.

Adentrando no final do século XX, a suino-
cultura constituiu atividade de duplo objetivo, ou 
seja, além da carne produzida e comercializada, 
passou a fornecer gordura para o preparo dos ali-
mentos. Todavia, a partir dos anos 1970, com o 
surgimento e circulação dos óleos vegetais, a pro-
dução de suínos como fonte de gordura foi desfa-
vorecida em sua comercialização, não só perden-
do espaço, mas também sendo quase totalmente 
eliminada do consumo da população brasileira. 

Apesar dessas dificuldades apontadas, a 
cadeia produtiva brasileira prevaleceu e bus-
cou inovações, os suínos passaram por uma 
profunda modificação genética, capaz de 
fazer com que perdessem banha e ganhas-
sem mais músculos, e então o plantel brasilei-
ro se especializou e a atividade tornou-se um 
dos pilares do desenvolvimento econômico 
e social, contribuindo por meio das gigantes 
integradores agroindustriais e das pequenas 
e médias propriedades rurais na geração de 
mais empregos, renda e qualidade de vida. ■


