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Cooperativas de ostrasDivulgação

A demanda por produtos naturais e que não agridam ao
meio ambiente está em alta. Bom para a Cooperativa dos
Produtores de Ostras de Cananéia (Cooperostra), que fe-
chou um contrato para abastecer a rede de Pão de Açúcar
e, com isso, aumentou sua produção de 27 mil dúzias, no
ano passado, para 35 mil dúzias até agora. O projeto da
cooperativa de produtores de ostras nasceu de uma par-
ceria com a Fundação Florestal vinculada à Secretaria do
Meio Ambiente, de quem recebeu mais de R$ 195 mil em
recursos para melhoria das instalações, além de incenti-
vos do Ministério da Pesca e de empresas como a Shell.
“Como trabalhamos com viveiros, nos preocupamos em
manter o equilíbrio ambiental e isso tem agradado ao va-
rejo”, diz Sidnei Coutinho, cooperado. Segundo ele, o
projeto visa melhorar a qualidade de vida dos produtores
de ostras, eliminar a figura do atravessador, e preservar o
meio ambiente e a biodiversidade.

Em 2005, o valor bruto da produção de frutas frescas atingiur$ 13,2bilhões
no País e as exportações somaram us$ 440milhões no mesmo período

Agrocooperativa vende mais
AS CO O PE R AT I VA S de agronegó-
ciosconquistamcada vezmaises-
paço no mercado externo. O seg-
mento fruticultor como um todo,
porexemplo, atingeboarepresen-
tatividadeno mercadointernacio-
nal. Em 2005, a fruticultura nacio-
nal alcançou em torno de R$ 13,2
bilhões em valores brutos na pro-
dução de frutas frescas e as expor-
tações representaram, no mesmo
período,US$440milhões.Paraeste
ano,segundo oInstitutoBrasileiro
de Frutas (Ibraf), as vendas exter-
nasdevemcrescerde5a10%.

De acordo com a entidade, as
frutas de maior alcance em valor
no mercado externo são uva, me-
lão, manga e maçã. A banana e o
suco concentrado de laranja, que
envolvem diversas cooperativas
especializadas noPaís, passarama
ocupar o segundo lugar em pro-
dução mundial.

O Ibraf, organização responsá-
vel pela divulgação de informa-
ções técnicas e mercadológicas
sobre a fruticultura, aponta que

paísescomo Holanda,Inglaterrae
Estados Unidos são os principais
compradores dasfrutas nacionais
este ano.

Por conta disso, o volume de
produção — de 39 milhões de to-
neladasdefrutas numaáreade2,2
milhõesdehectares noanopassa-
do — deve atingir em torno de 40
milhões em 2006, com destaque
para a produção de uva sem se-
mentes novale dorio SãoFrancis-
co, estimaMaurício Ferraz,geren-
te técnico da centralde serviços de
exportação do Ibraf.

“O balanço do ano anterior foi
positivo, pois houve alta de 19,3%.
Por outro lado, o volume de pro-
dutos se manteve praticamente
estável”. Ferraz diz que alguns fa-
tores têm atrapalhadoos produto-
res ecooperados, comoa valoriza-
ção do real frente ao dólar e ques-
tões de logística interna. “A falta de
condições das estradas e a buro-
cracia no transporte de contêine-
res impedem o melhor desempe-
nho dos negócios.”

Investimentos
Com o projeto de investir, até 2010,
cerca de R$ 3 bilhões, a Organiza-
ção das Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar) espera recuperar
o fôlego do segmento na região
ainda este ano.

Da verba prevista, 55% serão
destinados à transformação de
grãos em proteína animal; 34% a
infra-estrutura e armazenagem e
11%à energia.Orestanteirá paraa
produção de sucos.

Segundo José Roberto Ricken,
superintendente da Ocepar, a en-
tidade conta com 400 mil associa-
dos em 230 cooperativas diferen-
tes. No ano passado as exporta-
ções das cooperativas paranaen-
ses giraram US$ 680 milhões. No
caso das cooperativas paranaen-
ses, o movimento ficou em torno
de R$ 16,5 bilhões. Para este ano, a
projeção é manter o faturamento
de 2005.

Apesar disso, Ricken conta que
os cooperados que se especializa-
ram em produtos de origem bovi-

na e na avicultura têm enfrentado
um ano complicado devido à fe-
bre aftosa e à gripe do frango que
afetaram as exportações. Tam-
bém houve queda nas vendas de
carne suína para a Rússia e para o
Leste Europeu. Por isso é preciso
buscar alternativas para driblar a
crise. “Tivemos um crescimento
bom,dobramos nosúltimoscinco
anos ofaturamento; boaparte dis-
so vem do processo de mecaniza-
ção agroindustrial.”

Produtos orgânicos
Mesmo com as exportações do-
minadaspela agriculturatradicio-
nal, as frutasorgânicas encontram

no exterior um mercado crescen-
te, porque, ao contrário do que
acontece na Europa, o consumo
nacionalainda semantémpeque-
no e a demanda por alimentos de
origem orgânica segue restrita.
Quem consome o produto no País,
hoje, éuma a parcela dasclasses A
e B. “As outras classes estão mais
preocupadas com o preço do que
com a qualidade do produto”, res-
salta Ferraz, do Ibraf. Outro fator
que impede o aumento da de-
manda seria a dificuldade da po-
pulação em considerar as frutas
umalimento, nãoapenas umpro-
duto supérfluo ou de sobremesa.
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As exportações de frutas
representaram US$ 440
milhões em 2005 e, este ano,
devem crescer de 5 a 10 %,
de acordo com o Instituto
Brasileiro de Frutas


