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Após sete anos em alta, as exportações brasileira de carne voltarão a cair este ano, segundo 
estimativa da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). A constante 
elevação nos preços das carnes e as restrições impostas pela União Européia deverão reduzir o 
volume dos embarques de carnes brasileiras (equivalente carcaça) em pelo menos 20% neste 
ano. Com isso, o total deverá ficar em 2 milhões de toneladas, contra cerca de 2,5 milhões de 
toneladas em 2007. A receita, no entanto, segundo a expectativa da entidade, é de alta de 
10%, impulsionada da mesma forma pelos altos preços- US$ 5 bilhões neste ano.  
 
O abate de matrizes em 2005 e 2006, por causa da baixa rentabilidade do setor e a ocupação 
das pastagens por lavouras de cana-de-açúcar, além dos altos custos de produção, seriam os 
principais fatores apontados por especialistas como responsáveis pela extrema valorização da 
arroba do boi. "A solução para a crise de alimentos virá com o aumento da produção", disse 
Roberto Gianetti da Fonseca em sua primeira entrevista como presidente da Abiec. Para ele, 
são necessários preços remuneradores e novos investimentos no setor, incluindo a 
rastreabilidade. "A adesão é voluntária e uma questão de conscientização", admitiu Gianetti.  
 
Luiz Carlos de Oliveira, diretor executivo da Abiec, explicou que o redirecionamento das 
vendas de carnes para outros mercados desmotivou os produtores a se adequarem às regras 
de rastreabilidade. Isso também prejudica a economia do País, dada a dificuldade de se 
rastrear a origem de um problema, como a febre aftosa.  
 
Segundo a Abiec, o volume embarcado já foi 20,2% até maio de 2008 - 920,6 mil toneladas 
embarcadas. Em contrapartida, os preços fizeram com que a receita no mesmo período fosse 
recorde, com US$ 2 bilhões, crescimento de 10,4% em relação a 2007. Em maio, o total 
embarcado também fechou em queda de 25,7%, marcando 197,5 mil toneladas vendidas. O 
valor arrecadado com as vendas neste mês ficaram em US$ 478 milhões, alta de 7,7% em 
relação ao exercício anterior.  
 
Em virtude do embargo da UE, os embarques de carne in natura, no acumulado até maio, 
caíram para os principais compradores da carne brasileira: Itália (81%), Reino Unido (68%) e 
Países Baixos (54%), respectivamente.  
 
Gianetti rebateu críticas externas ao avanço da pecuária em áreas de reservas ambientais. 
Classificou a campanha como difamatória em conseqüência do potencial que o setor possui" e 
disse que existem áreas para pastagens em várias regiões do cerrado. Ele descartou a 
possibilidade de estabelecer uma moratória à exemplo da soja, que evita a compra de 
produtos em reservas da floresta amazônica. "Cheguei à pouco tempo. Isso é muito 
complexo", declarou.  
 
José Vicente Ferraz, diretor técnico da AgraFnp, revela que se os embarques à UE estivessem 
normalizados, certamente a receita seria bem maior. Mas descarta a possibilidade de o Brasil 
perder o primeiro lugar no ranking dos maiores exportadores de carne bovina. "A restrição de 
oferta é um problema mundial por causa de fatores que variam em cada país. Prova disso é a 
elevação do preço, que também reduz o consumo e ajuda a regular o mercado", argumenta.  
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