REQUERIMENTO

(Da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio)
Deputado Afonso Florence

Requer a realização de seminário
para debater sobre a incorporação
do cacau como matéria prima nos
produtos que especifica.

O Deputado que a este subscreve com amparo nos artigos 24 incisos XIII do
Regimento Interno, requer a realização de seminário para promover o debate sobre a
temática “a incorporação do cacau como matéria prima nos produtos que especifica. ”.

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO), o Brasil, que já foi o maior
produtor mundial de cacau na década de 1980, ocupa hoje o quinto posto, tendo
produzido, em 2011, 240.000 (duzentas e quarenta mil) toneladas do produto e cujo
valor de mercado representou R$ 1,2 bilhão.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB), o consumo médio per
capita de chocolate no Brasil é de 1,88 kg/ano, um dos menores do mundo (o consumo
médio nos países europeus é de cerca de 9kg/ano). Entretanto, segundo dados da mesma
ABICAB, entre os anos de 2006 e 2011, o crescimento médio do consumo no Brasil foi
de 10% ao ano, enquanto a taxa de crescimento média do consumo mundial foi de 3%
ao ano para o mesmo período. Esta alta no consumo interno brasileiro tem sido atendida
tanto pela diminuição das exportações como pelo aumento das importações do produto.
No momento em que o consumo de chocolate tem forte crescimento no país e resguarda
o direito do consumidor de ter acesso a uma informação precisa sobre o produto que
está adquirindo. Utilizar a denominação chocolate, sem as devidas especificações de
conteúdo mínimo de cacau, é desvalorizar este importante produto nacional em
detrimento de compostos químicos que tentam imitar o seu inigualável sabor.

Sala das Sessões,

de

de 2014.

Deputado Afonso Florence

