
aquecimento mundial no mercado
da carne tem ocasionado o surgi-
mento de novos nichos de mercado,

envolvendo demandas e produtos diferen-
ciados, como a exportação do boi vivo. En-
tretanto, o novo comércio tem gerado po-
lêmica entre os elos da cadeia produtiva.
No front de combate estão os frigoríficos,
que alegam concorrência desleal, já que
esse tipo de exportação conta com desone-
ração de impostos, além do risco de poder
reduzir a oferta de animais para o merca-
do interno. Por outro lado, os pecuaristas
estão satisfeito, pois, além de venderem o
boi "em pé" com um adicional no preço,
os frigoríficos estão se vendo obrigados a
rever os preços pagos aos criadores com
medo de uma possível escassez na oferta,
o que em tese já vem acorrendo no Sul do

país. Paralelamente, surgem os órgãos de
proteção animal denunciando a crueldade
e os maus tratos e pedindo o fim dos em-
barques, argumentando que não se justi-
fica que, para obter vantagens econômicas
e atender a eventuais exigências religiosas,
os animais sejam transportados e abatidos
fora dos preceitos humanitários.

De acordo com o economista Luis
Neutzling, o produtor gaúcho sempre fi-
cou atrelado a uma única opção de venda:
o mercado interno. "Com a vinda de em-
presas capitalizadas e donas de uma gran-
de fatia do mercado mundial, o pecuarista
deixou de ser apenas criador e passou a vi-
sualizar o mercado como um empresário,
preferindo vender o boi a preços melhores,
oferecidos pelas empresas exportadoras",
ressalta Neutzling.

Consultor de empresas gaúchas na área
de importação e exportação de bovinos,
Neutzling afirma que entre os principais
fatores que despertaram o interesse das im-
portadoras pelo rebanho gaúcho estão o as-
pecto racial, formado por raças européias,
e a melhor posição do dólar frente ao real
na época. No entanto, tudo indica que vai
haver mudanças no cenário. "A atual valo-
rização da moeda brasileira e a alta cotação
do boi no mercado interno tendem a redu-
zir o volume das exportações. Outro fator
que contribui com essa tendência é que
há outros países corri qualidades e preços
mais competitivos, além de representar ura
menor custo de logística", destaca o espe-
cialista. Na opinião de Neutzling, a expor-
tação do boi vivo não é a responsável pela
baixa oferta aos frigoríficos gaúchos, e sim |
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o número de matrizes abatidas entre 2004
e 2006. "Se analisarmos o que já foi expor-
tado de boi vivo, veremos que é algo irrisó-
rio seja pelo Brasil ou pelo Rio Grande do
Sul", aponta ele.

Para ampliar a oferta, segundo ele, de-
veria haver a padronização do rebanho e,
principalmente, a adoção de tecnologias no
manejo e criação. "Temos um clima propí-
cio para as raças européias, porém o sistema
de produção é ainda tradicional. Se hou-
vesse aplicação de mais tecnologia como
em outras regiões produtoras, poderíamos
abastecer os dois mercados - o interno e o
de exportação de boi vivo -, pois ambos são
importantes para a agroindústria e para o
produtor", enfatiza Neutzling.

No primeiro trimestre deste ano, o Bra-
sil exportou 86,6 mil cabeças, sendo 80%



para a Venezuela - importação subsidiada
pelo governo Hugo Chávez para abastecer
suas indústrias - e o restante para o Orien-
te Médio. Desse total, 51 % foram embar-
cados pelo Grupo Minerva, do Pará, com
destino ao país vizinho.

Um dos líderes brasileiros na produção
e comercialização de carne bovina, couro e
boi vivo, em 2007, o Grupo abateu 913 mil
cabeças e exportou 145 mil animais vivos,
sendo que, do montante abatido, 70% fo-
ram destinados ao mercado externo. "Os
dois mercados são importantes e comple-
mentares para a empresa. No entanto, são
negócios separados e um não compete com
o outro, pois é muito raro vendermos car-
ne e boi vivo ao mesmo cliente", ressalta o
superintendente de relações com investi-
dores da empresa, Ronald Aitken. Segun-
do ele, há um nicho de consumidores no
Oriente Médio que, em função da religião
e cultura, não consomem carne resfriada e

sim "carne quente", logo após o abate, e que
pagam mais por isso. "Nós possuímos todo
o know-how da cadeia produtiva, o que fa-
cilita essas exportações. Além do mais, se o
Brasil não exportar, os outros países o farão",
destaca o superintendente do grupo.

Em 2007, as exportações mundiais de
boi "em pé", movimentaram 2 bilhões de
dólares. O Brasil exportou 432 mil cabeças,
o que segundo Aitken, não representa 1%
dos 46 milhões de animais abatidos na in-
dústria nacional. "A exportação do boi vivo
não é o motivo da baixa oferta de animais,
e sim o abate de matrizes e a instabilidade
no ciclo de produção", endossa ele, acres-
centando que os embarques feitos no Pará
têm injetado dinheiro na economia regio-
nal e fortalecido o pecuarista. Para 2008, a
empresa aponta um crescimento entre 30%
e 40% nos embarques.

Na opinião do diretor de exportação
da Kaiapós Fabril Ltda., Daniel Freire, a
tendência para 2008 é que, na melhor das
estimativas, o mercado permaneça igual
devido ao aumento no preço da arroba -
hoje, mais caro que na Austrália e Uruguai,
países que concorrem com o Brasil - e da
desvalorização do dólar. "No entanto, a
maioria dos exportadores, que não preci-
sam fazer marketing de seus balanços, não
crêem nesta inclinação", diz Freire.

Em 2007, a Kaiapós embarcou 167 mil
cabeças no porto de Belém do Pará, volu-
me que correspondeu a 38,5 % das expor-
tações brasileiras. "Somos o primeiro em
número de cabeças e o segundo em valor
exportado", revela o diretor. De acordo
com Freire, no último ano as vendas de
boi vivo representaram 6,89% do montan-
te abatido no Pará, e ele também ressalta
que existem mercados diferenciados para a

carne e para animais vivos. "São produtos
e demandas diferentes. No caso do Pará,
os pecuaristas necessitam dessa alternati-
va devido às restrições para a exportação
da carne, mesmo sendo reconhecido pela
OIE como uma região livre de febre afto-
sa com vacinação", justifica o exportador.

O diretor geral da Brazilian Livestock
Importação e Exportação Ltda., Mohamad
Naim Ibrahim, também acredita na redu-
ção das exportações. "A valorização do real
frente ao dólar e o alto preço do boi têm
nos obrigado a buscar gado em outros pa-
íses, corno o Uruguai, Austrália e Nova Ze-
lândia", explica o diretor. Parceira de uma
grande importadora com matriz na Síria, a
Brazilian Livestock tem mantido os embar-
ques no porto de Belém no Pará em função
dos preços mais atrativos, ao contrário do
Rio Grande do Sul, onde não há previsão
de novos carregamentos. Desde 2005, a
empresa embarcou mais de 65 mil animais
com destino a países do Oriente Médio. "A
compra do boi vivo tem caráter exclusiva-
mente religioso. Se fossemos analisar só o
aspecto econômico, seria mais vantajoso
abater aqui, pois o custo do transporte é
muito alto", diz Naim Ibrahim.

Enquanto os frigoríficos gaúchos estão
preocupados com a baixa oferta de animais,
os pecuaristas aproveitam para recuperar
parte dos prejuízos acumulados. "A exporta-
ção do boi vivo foi excelente, pois deu uma
'enxugada' no rebanho do estado, forçando
a alta no preço", comemora Carlos Alberto
Teixeira, pecuarista em Santa Margarida do
Sul, RS, próximo da fronteira com o Uru-
guai. Em 2007, ele embarcou, no Porto de
Rio Grande, 300 terneiros com um ano de
idade ganhando um ágio de R$ 0,30 a R$
0,40 por quilo vivo. "O preço que obtive
jamais conseguiria aqui, e recebi à vista.
Outro fator é que a venda compete com o



Pérícles Salazar, presidente da Abrafigro:
"Temos que exportar o produto
industrializado, e não a matéria-prima"

mercado local; assim, faltará gado para os
frigoríficos, que serão obrigados a elevar o
preço", ressalta o criador.

Quanto às críticas da indústria, os pecu-
aristas revidam e acusam os frigoríficos de
monopólio, pois sempre foram obrigados a
vender o boi pela cotação imposta. "Sempre
fornos atrelados aos frigoríficos. Já hoje, o
que se observa é a inversão dos papéis, tanto
é que a indústria está correndo atrás e pres-
sionando o governo a taxar as exportações,
para que eles possam continuar exportando
com bons lucros", afirma Teixeira.

A vez dos pecuaristas
Não apenas como um criador de gado,

mas como um empresário rural que pas-
sou a administrar a lei da oferta e da pro-
cura, o pecuarista descobriu as vantagens
de vender para quem paga mais - e a vista.
"Chegou a nossa vez! Estou com 62 anos e
nunca pude colocar o preço em meu pro-
duto; só hoje estou começando a negociar
o que produzo com lucros, deixando de ser
atrelado somente àjndústria", desabafa o
pecuarista, lembrando que, quando o es-
tado iniciou as exportações, o quilo do boi
vivo para reposição girava em R$ 2,00, mas
hoje chega a atingir R$ 3,20.

De acordo como o presidente da Co-
missão de Pecuária de Corte da Federação
da Agricultura do Rio Grande do Sul, Far-
sul, Carlos Simm, as vendas de gado vivo
trouxeram à tona uma grande polêmica
envolvendo os frigoríficos e os pecuaristas.
"Os frigoríficos dizem que houve redução
na oferta de boi para o abate em função das
exportações. No entanto, se não há animais
para compra, o normal seria que houvesse
um reajuste no preço pago ao produtor, o
que não se observa. Então, fica a seguinte
questão: por que os frigoríficos não aumen-

tam os preços?", questiona Simm.
Segundo ele, o valor pago pela indús-

tria gaúcha é um dos mais baixos do país,
o que não condiz com os princípios da lei
da oferta e da procura, pois os frigoríficos
teriam margem para elevar o preço, o que
causaria a retenção de matrizes e conse-
qüente aumento na oferta de animais. "No
último embarque, a importadora pagou
R$ 2,50 por quilo vivo e, mesmo assim,
teve lucro - sem contar o gasto com a lo-
gística. Já o preço pago pela indústria local
ficava entre R$ 4,40 e R$ 4,80 pelo quilo
da carcaça", ressalta o dirigente da Farsul,
acrescentando que hoje o pecuarista adota
o valor das exportações como um baliza-
dor dos preços, obrigando os frigoríficos
a reajustar os valores pagos.

As exportações gaúchas de boi vivo co-
meçaram em 2006, quando foram embar-
cadas 115 mil cabeças. Um volume irrisó-
rio, segundo a Farsul, se comparado aos 3,5
milhões deterneiros nascidos no ano. Para
a Federação, há muitas contradições na ca-
deia gaúcha da carne bovina. "No primeiro
trimestre deste ano, o estado exportou 9 mil
cabeças, sob crítica da indústria, mas os pró-
prios frigoríficos importaram, no primeiro
bimestre, 10,81 mil cabeças do Uruguai, in-
cluindo animais para a produção leiteira.
Então, eles podem trazer gado de fora, já
o produtor não pode exportar com preços
melhores?", questiona Simm.

Como medida para barrar as vendas
de boi vivo, a cadeia da indústria vem soli-
citando ao governo federal que estabeleça
uma tributação sobre os embarques, algo
que não é bem visto pelas entidades ligadas
aos pecuaristas. "Há dois anos, a Farsul, jun-
to com a Federação do Pará e a CNA, defen-
deu a não tributação desta comercialização,
levando a discussão ao Fórum Nacional
Permanente de Pecuária de Corte da CNA
e, agora, junto com outros interessados,
deverá participar de
uma audiência pú-
blica no Congresso
Nacional", ressalta
Simm, enfatizan-
do que a produ-
ção brasileira não
é subsidiada e paga
tributos na maioria
dos seus insumos,
em grande parte
importados a pre-
ços internacionais
muito elevados pa-
ra a nossa realida-
de. "Tributar nos-
sa exportação seria
injustificável e não
nos restaria alterna-

tiva a não ser buscar apoio político e legal
em nossas instituições", observa ele, lem-
brando que esse tipo de exportação tem
importância como um referencial sanitário,
genético e de preço para o estado.

Frigoríficos afetados
De acordo com o diretor executivo do

Sindicato da Indústria de Carnes e Deriva-
dos do Rio Grande do Sul, Sicadergs, Zil-
mar Mussalle, as exportações de gado vivo
geram entraves sob dois aspectos princi-
pais: ocasionam a diminuição nas vendas
de carne para o Líbano e interferem na ca-
deia produtiva local, afetando a lucrativi-
dade das indústrias, a geração de impostos,
o varejo, a indústria do couro e a geração
de empregos. "A indústria não é contra a
exportação; apenas temos um pensamen-
to contrário ao do pecuarista. No entanto,
o boi é deles e eles o vendem para quem
quiserem", observa Moussalle.

Segundo o sindicato, o preço pago ao
produtor está bom, embora o mercado
gaúcho esteja saturado de carne bovina
vinda de outros estados. "Por causa do pre-
ço, o consumidor acabou migrando para a
carne de frango, deixando a do boi parada
nas gôndolas dos supermercados. Assim
até teríamos o maior prazer em abater o
boi gaúcho, mas não temos como pagar
mais para o pecuarista por causa dos altos
custos de industrialização, que não temos
como repassar", observa Moussalle.

Decorrente da escassez na oferta, os
frigoríficos gaúchos estão operando com
50% de ociosidade. De janeiro de 2007
a março deste ano, 2,4 mil funcionários
foram demitidos, embora alguns tenham
sido recontratados. Para o Sicadergs, ha-
verá uma melhora na oferta de animais
nos meses de setembro e outubro, com
previsão de normalização para a indús-
tria só em 2009.
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Exportação bovina

O presidente da Associação Brasileira
dos Frigoríficos, Abrafrigo, Péricles Pessoa
Salazar, analisa as exportações de boi vivo
como um retrocesso para o país e aponta
que já foram tomadas medidas no senti-
do de alertar o governo sobre a questão.
"Somos totalmente contrários à venda de
animais vivos. Temos que exportar o pro-
duto industrializado e não a matéria-pri-
ma", destaca Salazar.

Segundo a Abrafrigo, a indústria nacio-
nal pode estar sendo vítima de uma con-
corrência desleal frente aos frigoríficos dos
países importadores. Salazar aponta que as
empresas brasileiras, quando compram e
industrializam o boi, na hora de vender a
carne pagam ICMS, PIS e Cofins, entre ou-
tros. "Não sabemos se as indústrias de lá
pagam impostos, então estamos solicitan-
do ao governo federal que crie uma sobre-
taxa na exportação do boi vivo", ressalta o
presidente da associação.

Na opinião da Farsui, nenhuma expor-
tação, de país algum do mundo, deveria
ser tributada, pois é uma questão de racio-
nalidade, ética internacional e competiti-
vidade. "Não é justo que alguém que não
vive no país exportador pague por tributos
cujos benefícios não vai usufruir", defende
Carlos Simm. Para ele, tributar a matéria-
prima é transferir renda do setor primário
para o secundário, estabelecendo reser-
va de mercado e ferindo frontalmente os
princípios de livre mercado. "A tributação
de qualquer produto exportado pode criar
precedentes graves, inviabilizando setores,
criando retaliações e enclausurando a eco-
nomia do país", aponta Simm.

Salazar defende que as exportações
acabam afetando os próprios produtores,
já que são embarcados bezerros, prejudi-
cando os pecuaristas responsáveis pela ter-
minação e as indústrias que industrializa-
riam os subprodutos do boi. Já para a Far-
sul, a alegação de que falta gado por causa
das exportações não se justifica. "No Rio
Grande do Sul, desde que as exportações
começaram, não atingiram 200 mil cabe-
ças, considerando que boa parte deste vo-
lume foi uma limpeza de campo'. É muito
menos do que vendíamos no passado pa-
ra Santa Catarina e outros estados", expli-
ca Simm, acrescentando que agregar valor
à carne bovina gaúcha com conquista de
novos mercados mais exigentes e que re-
muneram melhore o único caminho para
inibir as exportações de gado "em pé".

Maus tratos
Independentemente dos aspectos eco-

nômico ou religioso, as exportações reve-
lam uma triste realidade: os maus tratos
aos animais. De acordo com a gerente de

campanhas da seção brasileira da Sociedade
Mundial de Proteção Animal, WSPA, Ingrid
Eder, no navio, os animais são confinados
em decks com pouca ventilação, sem higiene
alguma e geralmente manejados com agres-
sividade. "É um rebanho criado a campo, à
base de pastagens, principalmente no Norte
do país. Já no navio, muitos animais não se
adaptam à ração que é fornecida e acabam
morrendo de fome", acusa Ingrid. Segundo
a WSPA, nas viagens para o Líbano, que du-
ram entre 18 e 21 dias, a mortalidade chega
a até 10%, geralmente de fome, por piso-
teamento ou em função do estresse, sendo
que muitos dos animais mortos permane-
cem em meio ao rebanho vivo até o final da
viagem, pois são utilizados navios carguei-
ros adaptados, sem estrutura adequada. A
gerente ressalta que a entidade não é con-
tra as exportações brasileiras, e sim contra
a venda do boi vivo. "Quem lucra com esse
mercado é o pecuarista; já a indústria perde,
inclusive no Pará há frigoríficos demitindo
e até fechando por falta de animais para o
abate", aponta Ingrid.

A justificativa religiosa dos países im-
portadores não passaria de um álibi para
encobrir uma manobra meramente eco-
nômica. De acordo com gerente de WS-
PA - Brasil, há vários frigoríficos nacionais
treinados para o abate religioso, o que não
condiz com a alegação dos importadores.
"A maior fatia das exportações é para o Lí-
bano, país pequeno e com pouco território,
que industrializa nosso boi e o reexporta pa-
ra outros países do Oriente Médio por um
critério estritamente econômico. A questão
religiosa é apenas uma manobra especula-
tiva", diz ela, apontando que outro proble-
ma é o risco da disseminação de zoonoses,
já que, no mundo, há mais animais do que
pessoas em trânsito. Em novembro de 2007,

um navio afundou parcialmente em Puerto
Cabello, na Venezuela, matando l .750 bo-
vinos, contaminado várias praias e causan-
do um prejuízo de US$ 1,2 milhão.

Transtornos locais
Com um sistema de logística inadequa-

do, os embarques acabam causando trans-
tornos à população e à economia locais.
De acordo com a Promotoria de lustiça do
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural de
Belém do Pará, o embarque de bois no Cen-
tro Histórico de Belém causa forte odor, afe-
tando a população e afastando os turistas.
"Tendo em vista esse problema, entramos
com uma ação civil pública com um pedi-
do de liminar - que foi concedida -, soli-
citando a proibição dos embarques, pois,
além dos transtornos, os animais sofriam
maus tratos", ressalta o promotor Benedito
Wilson Sá. Segundo ele, as exportações não
trazem sequer benefícios econômicos, pois
a Lei Kandir concede isenção de impostos,
nem à população paraense, já que o lucro
se concentra nas mãos de poucos. "Quem
ganha é o exportador e a Companhia Do-
cas do Pará (CDP)", diz ele.

De acordo com a assessoria de comu-
nicação da CDP, a companhia pretende re-
correr da decisão judicial, pois a empresa
alega que os embarques não causam danos
ambientais, mas apenas um desconforto
por causa do cheiro durante os embar-
ques. Segundo a assessoria, os restaurantes
que ficam próximos ao local estão sempre
cheios, o que evidencia que não há prejuí-
zo econômico e que, por ser uma empresa
de economia mista, presta serviços cobran-
do apenas as tarifas de exportação, além de
não poder se recusar a realizá-los. Também
informa que a CDP não pretende descum-
prir nenhuma ordem judicial.
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