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A inflação no campo está superior à da cidade. Segundo levantamento da Scot Consultoria, os 
reajustes aos pecuaristas estão superiores aos índices oficiais. Os produtores de gado de corte 
e de leite têm perdido renda para a inflação e, por outro lado, os acréscimos verificados ao 
consumidor também estão abaixo dos verificados nos custos. Na prática, o custo da atividade 
está superior ao aumento do custo de vida do brasileiro.  
 
No acumulado de 12 meses, segundo o estudo, o maior aumento nos custos ocorreu na 
pecuária de corte: 45,67%. No mesmo período, a inflação somou 13,64% (IGP-DI) e o 
reajuste médio da carne ao consumidor ficou em 24%. Apesar disso, o produtor conseguiu 
ganhar mais que o acréscimo no custo: 47,34%. "Mas é importante ressaltar que durante 
muito tempo o pecuarista amargou preços baixos", ressalva Maurício de Palma Nogueira, 
analista da Scot Consultoria.  
 
Para a pecuária leiteira, os reajustes também estão superiores aos índices oficiais. Em 12 
meses, os custos da produção aumentaram 27,11%. Mas o produtor teve um acréscimo 
inferior: 14,26%. Por sua vez, para o consumidor, os preços caíram 18% - no caso do longa-
vida - e subiram para os queijos (25%). No caso do longa-vida, é importante ressaltar que no 
ano passado chegaram a valores de R$ 2 o litro, por isso houve a redução.  
 
"Há uma inflação de fertilizantes e de alimentos pesando sobre os custos de produção", diz 
Nogueira. Ele lembra que o preço dos fosfatados estão 250% acima da média dos últimos 15 
anos. Pelos dados da consultoria, em 12 meses, os fertilizantes estão, em média, 89% mais 
caros e os alimentos concentrados, 52%. No período, o farelo de soja sofreu reajuste de 67% 
e o de milho, 53%. Já o sal mineral se valorizou 132%.  
 
Quando os valores são comparados entre semestres, a inflação no campo também é maior que 
a da cidade. Segundo o estudo da Scot Consultoria, os custos da pecuária de corte no primeiro 
semestre de 2008 estão 49% superiores aos do mesmo período de 2007. Já os do leite são 
32% maiores. Mais uma vez o reajuste no gado de corte é maior porque, segundo o analista, a 
suplementação mineral tem um peso maior nesta atividade. Nogueira explica que a pecuária 
leiteira e de corte sofre com a inflação no campo: o reajuste do preço de um grão acaba por 
elevar os valores pagos por todos os alimentos e, por outro lado, a demanda por adubo 
aumenta as cotações do fósforo e fosfatados.  
 
Nogueira lembra que existe um limite para o repasse ao consumidor e que, se a perda para a 
inflação "real" (dos custos de produção) for grande, pode haver diminuição na tecnologia 
empregada e, conseqüentemente, na produção - tanto de carne quanto de leite. O analista 
acrescenta que a partir de agora começa o período de compra de fertilizantes, o que pode 
elevar ainda mais os valores deste produto. Como a tendência é de preços mais altos também 
para os grãos - sobretudo em virtude do chamado "mercado de clima" dos Estados Unidos - o 
analista acredita que os custos pecuários continuarão subindo.  
 
No acumulado do ano, a inflação ao produtor de leite é de 3% e ao de carne, 29%. "A maior 
parte dos reajustes de preços nos custos da pecuária leiteira ocorreu no ano passado, quando 
o preço do produto também subiu", afirma Nogueira. No mesmo período, o preço do boi gordo 
teve reajuste de 23% e o do leite, 12%. Mas, nestes dois casos, houve diferença em relação 
ao repasse ao consumidor: 15% de alta no preço do leite e 7% na carne bovina. Analistas 
lembram que o repasse nunca é imediato.  
 
Na avaliação do diretor da AgraFNP, José Vicente Ferraz, quem mais está perdendo margem é 
o invernista e o recriador, pois o preço do bezerro se valorizou mais que a arroba do boi gordo. 
"Não se sabe ainda quando é o limite, a retenção que pode estar ocorrendo agora não é 
suficiente para uma avaliação", conclui Ferraz. "Está tudo mais caro: insumos e reposição. E 
isso impacta em aumento de custo ao produtor", diz Paulo Molinari, analista da Safras & 
Mercado. Ele lembra que , se os custos subirem mais que os preços recebidos, o produtor 



certamente vai reduzir os investimentos e a população de gado nas fazenda. "E se a pecuária 
se tiver preços baixos não vender boi porque é melhor que ter prejuízo".  
 

 
Leia mais: 
 
UE libera rebanho de São Paulo e Paraná 
Neila Baldi e Norberto Staviski 
 
Dois anos e oito meses depois do foco de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, a União 
Européia resolveu autorizar a compra de carne bovina dos estados do Paraná e São Paulo. 
Mas, na prática, as remessas dependem ainda da aprovação de fazendas no sistema 
Estabelecimentos Rurais Aprovados pelo Sisbov (Eras), que continua com a mesma quantidade 
inscrita no banco de dados, desde o fim do imbróglio com o bloco, em fevereiro passado: 95. 
Na última semana, o governo enviou uma nova lista, com 15 propriedades.  
 
"O lastro - a base para a analise de propriedades - aumenta, pois esses estados já tinham 
Eras. Com isso, a probabilidade de atender as exigências também ficou maior", disse o 
secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Inácio Kroetz. Ele disse que decisão depende ainda da publicação no diário oficial do bloco, que 
pode demorar até três semanas, tempo em que as fazendas dos estados podem solicitar as 
auditorias. Segundo o secretário, a previsão do governo é que a Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) reestabelece o status sanitário de Mato Grosso do Sul no final deste mês 
e, tão-logo isto ocorra, será feito o pedido de liberação de exportação à União Européia.  
 
"A liberação descontigencia a habilitação nos estados. A indústria está pronta, só falta matéria-
prima", diz o secretário-executivo da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne 
(Abiec), Luís Carlos de Oliveira. Para o analista Paulo Molinari, da Safras & Mercado, a 
liberação é um modo de a União Européia conseguir mais fazendas para aumentar o volume. 
"Além disso, pode facilitar as vendas para outros destinos, que se baseiam na Europa", avalia. 
Na opinião do diretor da AgraFNP, José Vicente Ferraz, o anúncio não traz reflexo em curto 
prazo. "Pode ter um efeito psicológico nos mercados". Para ele, existe um "corpo-mole" do 
governo em resolver a questão da União Européia e retomar as vendas nos volumes normais. 
"Disfarçadamente o governo está intervindo no mercado, controlando os preços", argumenta.  
 
"Já não era sem tempo", disse o secretário de Agricultura de São Paulo, João Sampaio. 
Segundo ele, agora o estado tem um desafio novo, de auditar as propriedades. Ele lembra que 
São Paulo era o maior exportador até ter as remessas barradas pela União Européia, que 
foram desviadas para outros mercados.  
 
"O estado ainda não tem propriedades cadastradas como Eras habilitadas para exportação. 
Este processo de investimento em rastreabilidade deverá levar algum tempo, mas acredito que 
até o final do ano o estado tenha condições de retomar as exportações", disse o presidente da 
Associação Brasileira de Frigoríficos ( Abrafrigo), Péricles Salazar. Segundo o secretário da 
Agricultura e do Abastecimento, Valter Bianchini, "o cadastramento das propriedades que 
estão no ERAS para o Paraná voltar a exportar será reiniciado imediatamente".  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 jul. 2008, Economia & Negócios, p. C10. 


