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de estratégias de mercado para cada bloco
econômico, pois as negociações devem ser
feitas de acordo com a situação dos países
importadores", diz Luiz Carlos de Olivei-
ra, diretor do Departamento de Negocia-
ções Internacionais na área de Saúde Ani-
rnal, do Mapa.

Os novos nichos de mercado para os
quais Oliveira considera que é preciso
em marketing são: Arábia Saudita, Chi-
na, Rússia, (apão, EUA, Noruega e Coréia
do Sul. As negociações brasileiras com os
novos mercados terão seu foco principal
nas questões tributárias, com o objeti-
vo de que as tarifas impostas pelos paí-
ses importadores não ultrapassem 4,5%
aá valorem (esta é a média proposta pela
OMC?), para evitar um desequilíbrio na
balança comercial.

De acordo com Luiz Carlos de Oliveira,
os atuais acordos bilaterais são desiguais,
pelo fato de que os impostos cobrados so-
bre as exportações brasileiras estão acima
da média proposta pela OMC. "O que pro-
ponho, são acordos mútuos, onde o im-
portador e o exportador possam realizar
trocas comerciais de uma forma justa, on-
de ambos participam das negociações.

Com o objetivo de evitar uma crise
ainda maior no setor, devido às conseqü-
ências do embargo do final de janeiro, o

Mapa já começou a promover a carne na-
cional em mercados alternativos, segundo
Luiz Carlos de Oliveira. "Um dos nossos
novos alvos será o México, onde iniciamos
negociações para comercializar produtos
lácteos. Com isso, poderemos amenizar o
impacto econômico que certamente ocor-
rerá na pecuária brasileira", diz.

Para o especialista, o continente asiáti-
co é outra alternativa para os exportadores
brasileiros. Atualmente, o Japão não aceita
animais de regiões livres com vacinação e
somente adquire carne de aves processa-
da e carne bovina industrializada, rnas de
acordo com Oliveira, a expectativa é que
o Brasil consiga vender carne fresca e com
osso para esse importante mercado e tam-
bém para os demais países asiáticos, atra-
vés de um marketing positivo da pecuária
brasileira.

Para o chefe do Departamento de Es-
tratégia e Ações de Promoção Comercial,
DPI/SRI, do Mapa, Eduardo Sampaio Mar-
ques, uma das saídas que o governo brasi-
leiro é fortalecer a imagem do agronegócio
brasileiro, além de criar ambientes favorá-
veis para as questões técnicas, disponibili-
zando ao público os resultados dos traba-
lhos feitos pelo Ministério na questão das
fiscalizações sanitárias e abrindo as portas
comerciais para o setor privado.

Sampaio afirma que o novo mercado
pecuário nacional não deve dirigir suas ex-

portações somente para blocos protecio-
nistas como a União Européia. O especia-
lista sugere que sejam criados novos mé-
todos de divulgação da pecuária brasileira,
como a participação em eventos de grande
visibilidade. "A Arábia Saudita é urn gran-
de mercado que devemos explorar, pois es-
se país importou produtos agropecuários
no valor de 9 bilhões de dólares em 2005,
sendo que o Brasil participou com apenas
9% desse total", observa.

O valor total das exportações de carne
de frango em 2007, ultrapassou os 2 mi-
lhões de toneladas, superando as de carne
bovina, segundo a Associação Brasileira dos
Exportadores de Frango, Abef. A entidade
lambem defende a busca de mercados pa-
ralelos, como, por exemplo, o Oriente Mé-
dio, para evitar crises como a que afeta atu-
almente a pecuária bovina. De acordo com
a ata divulgada pela Abef, a Rússia tem tido
prioridade máxima nas negociações, mas
mercados como Egito e Irã também estão
na mira dos exportadores de carne de fran-
go, além da Indonésia, que enviará uma
missão ao Brasil para conversar sobre pos-
síveis acordos comerciais.

Para o presidente da União Brasileira
de Avicultura, LIBA, Zoe Silveira d'Ávila,
o que prejudica as exportações brasilei-
ras desse segmento é a falta de cuidados
com a defesa sanitária. "Temos que trazer
a credibilidade de volta para nossa cadeia
produtiva", afirma. Ele também denuncia
a falta de organização técnica do setor de
defesa sanitária. "As regras de inspeção e
procedimentos de atuação estão sempre
mudando, o que causa insegurança nos
países importadores. Além disso, o Minis-
tério da Agricultura não cumpre as metas
de fiscalização sanitária que ele próprio
estabelece", explica d'Ávila.

Célio Porto afirma que todas as nego-
ciações comerciais estão em andamento,
no entanto, para o secretário executivo da
Abiec, Antônio Camardeli, o sistema de
gestão política e a falta de oportunidade
no mercado asiático são os maiores entra-
ves. Para ele, a padronização das normas de
exportação deve ser a prioridade do gover-
no brasileiro, que deveria negociar princi-
palmente as altas taxas de importação com
os países importadores.

De acordo com Camardeli, o Brasil
também deveria pagar com a mesma mo-
eda as medidas adotadas contra os produ-
tos brasileiros, como no caso do Chile, que
recentemente suspendeu a importação de
carne brasileira devido a um surto de af-
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tosa que atingiu, em forma localizada, o
rebanho nacional. "O salmão chileno que
o Brasil importa não passam por nenhu-
ma inspeção e continuam sendo comer-
cializado", reclama. "O governo também
dificulta o processo de negociação, porque
não há uma sintonia entre o Itamaraty, o
Ministério a Agricultura e as associações",
explica o secretário da Abiec.

A exportação de came suína foi a ca-
deia que menos sofreu com essa crise. Se-
gundo dados da Associação Brasileira da
Indústria Produtora e Hxportadora de Car-
ne Suína, Abipcs, de janeiro a dezembro
de 2007, o país exportou 606 mil tonela-
das de carne, 78 rnil a mais que no mesmo
período do ano anterior.

De acordo com o secretário do Minis-
tério da Agricultura, Célio Porto, as expor-
tações suinícolas deverão crescer devido ao
alto investimento feito em outros nichos
de mercado, como a China, onde o Brasil
já trabalha com um protocolo de negocia-
ção. Ele salienta que todas as estratégias
estão sendo feitas para quebrar as medi-
das de proteção sanitária, o que ocorreu
com Santa Catarina, que voltou a expor-
tar carne suína.

De acordo com a entidade, outros mer-
cados estão sendo conquistados, como a
Ucrânia, que passou a importar carne de
estados como Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Acre e Rondônia. No entanto,
países como a Argentina e África do Sul
ainda determinam fortes restrições aos
suínos brasileiros. No caso da Argentina,
o país só importa do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina.

O presidente da Abipcs, Pedro de Ca-
margo, não acredita que a União Européia
volta a importar carne suína brasileira no
curto prazo, mas salienta que o mercado
interno deverá compensar a perda tempo-
rária desse mercado. "Nosso potencial pro-
dutivo continua sendo muito alto, mas se
quisermos conquistar o mercado externo
devemos rever as políticas de exportação e
o sistema de rastreabilidade. Para que isso
aconteça, sugiro a regionalização do setor,
pois dessa maneira não prejudicaremos os
estados que cumprem com as exigências
fitossanitárias", argumenta.

Para tentar amenizar o problema da co-
municação entre o Mapa e as associações
exportadoras, não só para os suínos, mas
para toda a pecuária, o governo já lançou
um protocolo denominado Adido Agríco-
la, que tem por final idade estabelecer uma
relação formal nas negociações comerciais
por meio de uma padronização das regras
de importação e exportação, que também

contará com a participação do Itamarati.

As exportações brasileiras para o Cone
Sul ainda são modestas, correspondendo a
uma pequena fatia do mercado. Para tentar
melhora esse quadro, o presidente Lula irá
fazer uma parceria com a Venezuela crian-
do urna sucursal da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, Embrapa, que te-

rá a participação de técnicos brasileiros,
que também receberá um representante
da Venezuela para acompanhar o desen-
volvimento de novas pesquisas.

O objetivo dessa parceria, de acordo
com Célio Porto, é facilitar as trocas co-
merciais entre os dois países, pois ambos
trabalharão em conjunto para obter pro-
dutos de alta qualidade e melhorar as ne-
gociações comerciais. O
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