
Á QUATRO ANOS E MEIO, QUANDO
deu início à criação de gado comercial
a pasto na fazenda São Clemente, que
fica próxima à área urbana de São José
dos Campos, no Vale do Paraíba, o pe-

cuarista Frederico Marcondes César já adotou o rastrea-
mento. Ele acreditava na técnica e ao mesmo tempo via
aumentar as exigências dos consumidores em relação à
qualidade e à procedência da carne. No início de julho,
recebeu a boa notícia: a empresa Planejar, que certifica
seus animais, comunicou que o Frigorífico Mondelli, de
Bauru, SP, que recebe o boi da São Clemente para abate,
vai pagar nos próximos meses 10 reais a mais por arroba
para os que fazem rastreamento. "Num boi gordo de 17
arrobas, o prêmio será de 170 reais", revela, satisfeito, o
pecuarista. Ele lembra que, em abril último, recebia 2
reais a mais pela arroba. Muitos fazendeiros, na ocasião,
não enxergavam futuro para o rastreamento devido aos
custos e à resistência da indústria em pagar mais pelo
gado que chegava para o abate com sua "identidade"
a tiracolo. Assim que os primeiros bezerros nelores e
anelorados nasciam na São Clemente, o administrador,
Pedro Gomes, e outros vaqueiros não perdiam tempo e
afixavam o brinco nas orelhas dos animais.

Histórica bacia leiteira - na época em crise -, o Vale
do Paraíba assistia a pontos brancos surgirem nos pas-
tos, em contraste com o verde. "Era o nelore que che-



Brasil
A União Européia é extremamente exigente, mas paga
bem pela carne brasileira. Em 2007, enquanto os egípcios
(entre os maiores importadores) desembolsavam 1.894
reais pela tonelada, os alemães pagavam 6.039 reais. Até
que veio o embargo e a UE travou o comércio.

Mas tem vento fresco no cenário. Segundo Sebas-
tião Costa Guedes, presidente do
CNPC - Conselho Nacional da Pe-
cuária de Corte, no final de junho,
a União Européia, ao que tudo in-
dica, propôs abrir uma vereda para
o entendimento ao anunciar que
voltaria a comprar carne brasileira
in natura e rastreada de São Paulo
e do Paraná. "Por que não aceitar
as exigências da UE numa primei-
ra fase e depois negociar um novo
sistema de rastreamento, respei-
tando as características do nosso
país?" Segundo ele, o sistema de
rastreamento continua "patinan-
do", apesar de documentos, como
o Pacto de Uberaba, já terem sido
lançados. "Na ExpoZebu, em maio,
defendemos que entidades como a
ABCZ e a CNA ficassem responsá-
veis pelo rastreamento, cabendo ao
governo a fiscalização. Mas quase
90 dias se passaram e as medidas
continuam sendo retardadas." O
ministro da Agricultura, Reinhold
Stephanes, chegou a declarar que a
condução do rastreamento poderia
ficar a cargo do setor privado. O
Sisbov foi implantado em janeiro
de 2002, sob a responsabilidade
da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperaíivismo.
No início de 2008, foi transferido
para a Secretaria de Defesa Agro-
pecuária. Seu objetivo é tornar co-
nhecida a procedência da carne,
do nascimento da rês ao abate.

Sebastião Guedes acredita que
outras fazendas, como a de São
José dos Campos, estão obtendo
lucro ao rastrear seus animais.
"A Europa é carente de alimento

e por aqui falta boi gordo para abate. Quem faz o rastreamento está
ganhando e isso pode ser uma tendência." De janeiro a abril deste ano,
a produção de carne bovina da UE caiu 4% segundo o Departamento
de Agricultura da Comissão Européia. O Rio Grande do Sul confirma
a expectativa de Guedes, já que as fazendas que rastreiam o boi estão
recebendo entre 5% e 10% a mais pela carne exportada à Europa por

frigoríficos gaúchos - são poucas fazendas
autorizadas pela UE, 10 no total, no Brasil
todo não passam de 90. E a poderosa Farsul,
do Rio Grande do Sul, enviou sugestões ao
Ministério da Agricultura. Uma delas diz
respeito à preservação de mercado de valor
agregado, como o da UE.

De outro lado, entidades que representam
as indústrias do Paraná informam que a libe-
ração por parte da UE não fará a exportação
de carne ser retomada imediatamente, pois
faltam propriedades com animais rastreados.
"Na prática, nada muda nesse primeiro mo-
mento", informa o Sindicames do estado. A
entidade diz que a suspensão das exporta-
ções fez os pecuaristas que rastreavam seus
rebanhos suspenderem o trabalho devido
ao custo, A entidade crê que as exportações
devem ser retomadas somente em 2009.

Outra novidade é que a Comissão
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rural da Câmara aprovou um decreto que
susta a instrução normativa do Ministério
da Agricultura sobre o Sisbov. O projeto foi
apresentado pelo deputado Ronaldo Caiado
(DEM-PR) e ainda irá a Plenário. Enquanto
isso, a CNA - Confederação Nacional de
Agricultura, colheu recomendações com
entidades do setor visando oferecer sub-
sídios ao Ministério da Agricultura para o
aprimoramento da instrução normativa. O
relatório já foi entregue.

No site BeefPoint, um dos mais acessados
pelos criadores, o pecuarista Humberto de
Freitas Tavares, de Jussara, Goiás, pergunta
o que pode ser feito para tornar o sistema
de rastreamento viável e retomar as relações
comerciais com a UE. Ele entende que a im-
plantação individual obrigatória fracassou e,
enquanto durou, trouxe grandes prejuízos
aos pecuaristas. A resposta foi dada por Fa-
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brício Amorim, da Federação da Agricultura do Estado
do Paraná. Para Amorim, "no momento estamos sem
muitas opções e precisamos recuperar nossa credibi-
lidade, pois assumimos compromissos que não foram
cumpridos satisfatoriamente". O conselho de Amorim
é cumprir a Instrução Normativa 17.

Cotado para estabelecer um marco divisório na pe-
cuária, o rastreamento, no geral, vem se tornando uma
decepção, segundo Mareio Senna, produtor, atual
presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos
de Goiás e ex-presidente da Federação da Agricultura
daquele estado. Eis a pergunta: o país vai conseguir
um dia rastrear todo o seu rebanho? "No papel, tudo
deu certo, mas no campo o sistema entrou em colap-
so e causou transtornos", lamenta. Alguns casos são
preocupantes. Goiás tem cerca de 500 confinamen-
tos. Em 2007, um censo coordenado e divulgado pela
Assocon - Associação Nacional dos Confmadores,
registrou que mais de 58% dos confinadores não co-
nheciam na íntegra as normas do Sisbov. "É preciso
estar no fundo do poço para se reerguer", diz José

Olavo Borges Mendes, presidente da ABCZ - Associação Brasileira
dos Criadores de Zebu. Ele entende que até hoje o sistema falhou
e que o embargo expôs as fragilidades da pecuária brasileira inter-
nacionalmente. "Agora é tiro para todo o lado, mas o rastreamento
é um processo sem retorno. Europa e Estados Unidos exigem e
o mercado interno está cada vez mais em busca de qualidade e
procedência da carne." Olavo crê que o Brasil, "da sua maneira",
irá conseguir sim efetuar a certificação de todo o plantei.

Frederico Marcondes César, da Fazenda São Clemente, não nasceu
no campo. Junto com os irmãos Paulo e José Antônio, é sócio de uma
construtora, O capital que bancou a aquisição da terra, a reforma dos
pastos, a construção de currais e escritórios, a compra do gado, entre
outros gastos, partiu da construtora. Mas os irmãos não derramaram
dinheiro sem controle. "O capital foi previamente estipulado. Findo
o investimento, não houve mais nenhum aporte na fazenda", lembra.
Há dois anos não é gasto um tostão. "Atingimos a auto-suficiência e
agora estamos retirando um lucro pequeno", comemora Frederico,
52 anos, administrador de empresas.

O Brasil continua líder nas exportações de carne. No primeiro
semestre deste ano, a tonelada exportada estava valendo 3,5 mil
dólares, 40% mais que em igual período no ano passado.

AGOSTO 2008- GLOBO RURAL 83

Text Box
Fonte: Globo Rural, n. 274, p. 80-83, Agosto. 2008.




