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No decorrer deste ano, o número de fazendas brasileiras
que fornecem carne para a União Européia deverá cair

; de 10 mil para 300. Desde a nona visita dos técnicos da
União Européia, ocorrida no final de 2007, diversas pro-
priedades foram proibidas de exportar por não atender
aos critérios sanitários e de rastreabilidade exigidos por
aquele mercado. A partir de agora, só poderão comercia-
lizar carne in natura as propriedades que, além de locali-
zadas em áreas livres de febre aftosa, estejam habilitadas
a atender a essas exigências. Numa tentativa de aliviar
essa situação, o governo, por intermédio do Secretário
de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura,
Inácio Kroetz, assinou na primeira quinzena de janeiro

um acordo de entendimento entre o Brasil e a Rússia pa-
ra a livre comercialização de carne bovina. Os técnicos
do Ministério vão fiscalizar e habilitar frigoríficos, o que
significa que vá ocorrer uma redução das pressões feitas
pela União Européia.

O mercado interno consome 68% da carne aqui pro-
duzida e, de acordo com a Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Carne, Abiec, os 32% restantes
são exportados para um total de 182 países nos cinco
continentes. Os produtores e suas entidades mostraram-
se indignados com o lançamento da nova lei de biosse-
gurança imposta pela União Européia na última visita.
Apesar dos bons resultados do setor, a Abiec acredita que
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a carne brasileira oferece boas condições sanitárias e acu-
sa o bloco europeu de praticar punições injustas, pois a
carne importada do Brasil afetaria os interesses d os pe-
cuaristas irlandeses e ingleses, os principais fornecedores
dentro da própria Europa. Em entrevista concedida a Pa-
norama Rural, o presidente da entidade, Marcus Vinícius
Pratini de Morais, explica por que o mercado nacional é
tão perseguido pelo bloco e também expõe as diferenças
com relação à sanidade dos rebanhos entre a pecuária
brasileira e a européia.

Qual é a sua opinião sobre as sucessivas
missões estrangeiras?

O Brasil recebe missões quase
todos os dias. Se não é da União Européia, é do Japão ou
de outro país, e todas elas dizem que a pecuária dos seus
países é totalmente imune a essas doenças, o que é uma
inverdade. O problema é que essas missões não mudam
em nada, pois são sempre a mesma coisa; elas não agre-
gam valor algum a nossa pecuária, pelo contrário, não
deixam que o mercado cresça.

Pa - O que atrapalha a comercialização para
o bloco europeu?

O protecionismo europeu é
um dos principais problemas que nós enfrentamos, prin-
cipalmente a partir de países como a Inglaterra e Irlanda.
Esses países detêm uma boa parte de pecuária de corte do
bloco europeu, mas para os 27 países da UE consumir
a carne brasileira é economicamente mais vantajoso por
causa dos seus baixos preços e pelo potencial da pecuá-
ria nacional de atender à demanda desse mercado. Mas
os produtores desses países não admitem a concorrência
do produto brasileiro.

'u 11»! - Qual é o principal erro na avaliação re-
alizada por esss missões?

Ao contrário da pecuária euro-
péia, nossa pecuária é extensiva, por causa do grande espa-
ço territorial do Brasil. Isso dificulta muito o processo de
organização das fazendas, principalmente em relação ao
controle de manejo que essas missões desejam. O controle
é muito mais fácil nesses países porque as regiões ocupa-
das pela pecuária de corte são extremamente limitadas, o
que facilita a aplicação de regras mais rígidas.

Qual é a sua opinião sobre os resultados
da última missão?

As conclusões da última missão,
ocorrida no final do ano passado, foram muito exageradas,
pois nós temos 200 milhões de cabeças de gado, mas so-
mente 3% das propriedades de todo país poderão expor-
tar. Temos muitas deficiências, principalmente quando se
trata de pequenos criadores, mas com uma boa rastreabi-
lidade, nós hão termos problemas para exportar. Acredito
que, com o trabalho do Ministério da Agricultura, em focar
as suas atividades no sistema de rastreamento, poderemos
conquistar novamente o mercado europeu.

- Existe algum risco de que a redução do
número de propriedades autorizadas a exportam carne in
natura prejudique toda a cadeia produtiva?

Inicialmente teremos uma

redução na cadeia produtiva, mas conseqüentemente os
preços de nossos produtos irão encarecer. Acredito que
esse número de 300 fazendas habilitadas para exportar
não durará muito tempo, já que o bloco europeu, em
função de sua demanda e pela intenção de adquirir pro-
dutos mais baratos, terá que aumentar esse número de
fazendas. O que não podemos esquecer é que esse não é
o nosso maior problema, já que o nosso principal foco é
o próprio mercado interno.

Com a elevação dos preços, o mercado
poderá cair?

O mercado externo depende
de nossa pecuária. Se a União Européia não aceitar nos-
sos produtos e preços, outros continentes os aceitarão.
Um exemplo disso é o mercado russo, que recentemente
reabriu as porteiras para os nossos produtos. O mercado
asiático é outro nicho que devemos explorar, mas o que
não podemos deixar acontecer é a desvalorização da nos-
sa pecuária, tanto na questão moral, devido às restrições,
quanto no setor financeiro.

O mercado asiático poderá substituir o
europeu?

Não podemos falar em substi-
tuição, mas sim em expansão, pois acredito que continu-
aremos fornecendo à Europa, mas não podemos depen-
der somente deles. Os Emirados Árabes são clientes com
grande potencial, pois somos o único país com condições,
tanto em número quanto em qualidade, de suprir esse
mercado. Outro país muito importante é o Egito, com o
qual assinamos recentemente um acordo de exportação
de carne desossada congelada, o que vai nos permitir le-
var nossos produtos não só para a Ásia, mas também pa-
ra o norte da África.

O senhor é a favor da rastreabilidade?
B Depende. Se for para exportar,

sim, mas acredito que a obrigatoriedade de rastrear todo
o rebanho bovino e bubalino do país é uma medida in-
sensata, pois em uma pecuária extensiva é muito difícil
exercer tal controle. Quem quiser exportar, seja para qual-
quer país, principalmente para os mercados mais exigen-
tes, tem a obrigatoriedade de rastrear, mas para consumo
interno, as regras deviam ser diferentes.

E sobre a questão da sanidade, como re-
solver esse problema?

O Brasil não tem problema com
a sanidade, mas tem com a rastreabilidade. Os focos de fe-
bre aftosa não atingiram estados como Santa Catarina, um
dos maiores exportadores, sendo considerado área livre da
doença. Esse problema apontado pelos países desenvolvi-
dos é uma questão de mercado, pois ninguém questiona a
sanidade da Inglaterra, por exemplo, que há muito pouco
tempo tinha problemas com a Vaca louca', doença nociva
inclusive para o ser humano. A febre aftosa é uma doen-
ça que não traz malefícios a saúde do homem, mas sofreu
mais restrições do que uma doença tão grave quanto a de-
les. Esse critério de sanidade deveria ser revisto.

Esse é o único problema do mercado
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Não. A sanidade é somente a
ponta do problema, pois o maior grau de dificuldade es-
tá na questão cambial, já que a oscilação na cotação do
dólar e as altas taxas de importação impostas pelo bloco
europeu encarecem as nossas exportações. Os subsídios
fornecidos aos produtores europeus geram também mui-
tas discussões, pois toda a cadeia produtiva desse bloco é
subsidiada. Mas não acredito que esses subsídios consi-
gam afetar o nosso mercado, porque o nosso potencial de
mercado é muito maior do que o deles, o que nos deixa
ligeiramente à frente.

Que saída a pecuária brasileira pode-
ria adotar?

Nós temos carne de boa quali-
dade a um baixo custo, e o que nós devemos fazer é valo-
rizar mais nossos produtos. Uma das saídas seria a eleva-
ção nos preços da carne como forma de recuperar a cadeia
produtiva, trazendo mais renda para os nossos pecuaristas.
Outra saída seria realizar mais investimentos em tecnolo-
gia, pois ainda estamos atrasados nesse aspecto.

Qual é a sua avaliação sobre a atual situ-
ação da pecuária brasileira?

A pecuária brasileira tem con-
seguido grandes méritos nos últimos tempos, principal-
mente com a ajuda de novas tecnologias. Os marcadores
genéticos são um dos grandes avanços para a melhoria da
qualidade do nosso rebanho, pois acredito que o futuro
da pecuária está na seleção de marcadores que garantem
a melhor qualidade do produto. Outro fator importante
que podemos destacar é a melhoria da pecuária utilizan-
do técnicas de semiconfmamento, pois com elas podere-
mos obter resultados mais satisfatórios.

Qual é a contribuição da genética na
pecuária?

Com a utilização dos marca-
dores, alcançamos grandes resultados no melhoramento
de carcaça, principalmente na questão da produtividade,
porque fazer com que o gado ganhe mais peso em um
período mais curto e em menores espaços é um dos desa-
fios da pecuária moderna, que também insere neste con-
texto as questões ambientais, pois sabe-se que o desma-
tamento para a construção de pastos é uma das maiores
preocupações dos especialistas em meio ambiente.

O consumidor brasileiro está mais exi-
gente?

Sim. Nosso consumidor está
preferindo carnes mais macias, iguais às carnes argentinas.
A pecuária brasileira trabalha hoje com novas tecnologias
de aperfeiçoamento dos seus animais, principalmente com
a utilização da engenharia genética, para tornar o nosso
produto cada vez melhor.

Qual é a sua avaliação de mercado para
este ano em relação a 2007?

Como eu disse anteriormente,
os preços em 2007 foram muitos baixos, mas, no quesito
exportações, os números são positivos, pois o crescimen-
to do setor no ano passado foi de 4%. Para este ano, es-
timamos um aumento de 5% nas exportações de carne,
com um crescimento de 15% na receita.

Qual é a participação da Abiec nesse
contexto?

Apesar de não fazer parte dire-
tamente da tomada de decisões, nossa associação sempre
oferece sugestões para a melhoria da cadeia produtiva, in-
centivando a melhoria da infra-estrutura da pecuária bra-
sileira, que, apesar de ainda não ser totalmente eficiente,
já alcançou bons resultados.

Qual será o futuro da pecuária brasi-
leira?

Os números mostram que
a cada ano nossas exportações aumentam ainda mais,
principalmente por causa das necessidades do mercado
importador. Somos o maior mercado do mundo e acre-
dito que continuaremos mantendo essa liderança.
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