




dustrializada ficou estável, com pequena alta de 0,71%, enquanto
miúdos tiveram expansão de 49%.

Apesar da recuperação dos preços no primeiro bimestre, e
da liberação de 106 fazendas para exportação no final do mês
de fevereiro, no longo prazo o embargo poderá trazer mais da-
nos à balança comercial brasileira. Afinal, a União Européia é
um importante parceiro comercial para o setor, pois segundo a
Abiec, responde por aproximadamente 11% das exportações
nacionais de carne e por 25% das receitas totais. "A União Eu-
ropéia compra para 27 países, além de ser um mercado refe-
rencial para outros 160 para os quais o Brasil vende. Portanto,
é um mercado importante tanto do ponto de vista econômico
quanto da credibilidade", afirma Cesário Ramalho da Silva,
presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB). E para ele, o
Brasil perdeu credibilidade na questão da defesa sanitária.

"A discussão para o atual embargo passa principalmente pe-
la rastreabilidade. Mas rastreabilidade e sanidade andam jun-
tas e nós ainda estamos trabalhando para melhorar as condições
para controle de febre aftosa, por exemplo", diz Ramalho. Se-
gundo ele, os produtores não têm sequer a confirmação da efi-
ciência da vacina contra a doença. "Nós ainda estamos fazendo
a lição de casa. Quando tudo isso estiver perfeito, aí sim teremos
que ir à Europa para negociar as regras impostos pela União Eu-
ropéia e tentar minimizar seus efeitos sobre o Brasil."

Desastre anunciado

Embora o embargo tenha efetivamente começado em 31 de ja-
neiro, Brasília tinha sido avisada em dezembro de 2007 de que a
importação de carne bovina seria suspensa, caso não fosse exclu-
sivamente proveniente de pastos selecionados que respeitassem
as regras sanitárias em vigor na UE. Por exigência do próprio blo-
co europeu, o Brasil utiliza o Sistema Brasileiro de Rastreabilida-
de da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (Sisbov). Apesar
disso, a UE colocou em dúvida o sistema, utilizando esse argu-

mento para suspender as importações, que foram parcialmente
retomadas no dia 27 de fevereiro.

Apesar de autoridades brasileiras reconhecerem algumas fa-
lhas no Sisbov - que passará por mudanças nos próximos meses -
elas salientam que não foi apenas isso que motivou o embargo.
Por ocasião da suspensão das importações, o próprio ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (MAPA) Reinhold Ste-
phanes, disse que o custo de produção brasileira é cerca de um



terço do custo europeu, o que atrapalha a concorrência local.
A Standard & Poor' s do Brasil apontou essa mesma questão

em relatório divulgado na segunda quinzena de março. "Embora
o foco das discussões seja a questão sanitária, é amplamente sa-
bido que a posição de baixo custo dos produtores brasileiros atre-
lada à crescente presença deles no mercado global criam dificul-
dades para os processadores internacionais de carne, que apre-
sentam custos mais elevados, produzirem e exportarem seus
produtos a preços competitivos para os grandes mercados con-
sumidores como, por exemplo, Europa", aponta o relatório.

Em resposta às exigências da UE para encerrar o embargo às
exportações de carne brasileira, o Ministério da Agricultura
anunciou que o Sisbov passará por uma reformulação signifi-
cativa em um prazo de 30 a 60 dias. Embora não tenha deta-
lhado que mudanças serão essas, representantes do ministério
afirmam que haverá participação de representantes de toda a
cadeia produtiva de carne e de especialistas internacionais pa-
ra a reformulação do sistema de rastreabilidade.
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