
Pressões ambientais para
que não ocorram aberturas

de novas áreas para o
plantio de grãos farão
com que a agricultura

ocupe áreas de pastagem,
tornando a pecuária mais

dependente da agricultura

O rnais preciso dos analistas não con-
seguiria prever que os preços dos ali-
mentos chegariam aos níveis alcan-

çados neste ano. Soja, milho, trigo, arroz,
feijão, praticamente todos os grãos passa-
ram por uma fase de alta nas cotações, o
que obrigou o próprio governo brasileiro
a tomar medidas para tentar evitar novas
disparadas. Mesmo com todos os atribu-
tos que qualificam o Brasil como celeiro
do mundo, o ministro da Agricultura, Rei-
nhold Stephanes foi obrigado a incluir no
Plano Agrícola e Pecuário 2008/09 medi-
das de incentivo à produção de milho, tri-
go, arroz e feijão. Tudo foi feito para que
a próxima colheita chegue a pelo menos
150 milhões de toneladas.

Apesar de a pecuária fazer parte do no-
me do plano, o setor não foi beneficiado
diretamente pelo governo, mas o estímulo
à produção é apontado por alguns especia-
listas como motivo de comemoração. Isso
porque, com a pressão dos movimentos
ambientalistas para evitar que novas áreas
sejam abertas pela agricultura, nos próxi-
mos anos o plantio das safras terá que ocu-
par áreas antes destinadas para pastagens.
Essa tendência já deverá ser sentida por
ambos os setores a partir da safra 2008/09
e, mais do que a pressão ambiental, fará
com que dois movimentos ocorram simul-
taneamente: maior disputa por terras entre
a pecuária e a produção agrícola ou me-
lhora da produtividade da pecuária bovi-
na, o que é mais provável. "Para a pecuária
se tornar mais eficiente, terá que usar mais
grãos na dieta dos animais, especialmente
na fase de terminação. Na verdade, quanto
maior for a próxima safra, melhor será pa-
ra o pecuarista", afirma Fabiano Tito Rosa,
analista da Scot Consultoria.

Dentro desse cenário, a tendência que
se desenha para a pecuária de corte é de
que os grãos passem a ter uma influência
cada vez maior na formação dos preços da
arroba e, por conseqüência, no valor final
da carne vendida ao consumidor. Histo-

ricamente, a pecuária de corte brasileira
sempre foi menos dependente dos grãos
do que em outros países, onde a base da
alimentação é formada principalmente por
soja e milho. "Nossa pecuária manterá o
pasto como base alimentar, pois temos
área, clima e todas as condições para isso,
mas a necessidade de ser mais eficiente fará
o número de animais em confinamentos
crescer cada vez mais", afirma Tito Rosa.

O aumento dos confinamentos tende
a ocorrer para onde a produção de grãos

caminha e o Centro-Oeste será o destino
do gado, dividindo a importância do reba-
nho com alguns estados da Região Norte,
como Tocantins e Pará. "Está cada vez mais
caro tirar o milho e a soja do Mato Grosso
e enviá-los para os portos. As empresas de
aves e suínos perceberam isso há mais tem-
po e já foram para lá. O que vemos agora
é um número cada vez maior de confina-
mentos surgindo para também consumir
esses grãos", afirma Sérgio de Zen, profes-
sor da Escola Superior de Agricultura Luiz
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O trigo é um dos grãos contemplados pelos
incentivos previstos no Plano Agrícola e
Pecuário 2008/09

para regiões produtoras de soja e milho.
Em 2017, o Brasil terá um rebanho bovino
de 183 milhões de cabeças, o que repre-
senta um crescimento de 7,8% em relação
ao número atual, estimado em 169,7 mi-
lhões de cabeças. A expectativa é. que haja
um aumento contínuo da capacidade de
suporte das pastagens, ou seja, um núme-
ro maior de cabeças em uma área cada vez
menor, abrindo espaço para que a agri-
cultura possa avançar sem interferir nas
áreas de reserva ou proteção ambiental.
A produtividade média do Brasil terá um
crescimento de 10% até 2017, passando
de 1,71 cabeça por hectare previstas neste
ano para 1,88 cabeça na próxima década.
"Assim como em outros países, a pecuária
nacional não tem mais condições de cres-
cer por meio da expansão de área. A con-
corrência com outros produtos obrigará o
pecuarista a ser mais produtivo daqui para
frente", afirma José Vicente Ferraz, diretor
da AgraFNP.

Segundo Ferraz, mesmo o aumento
do rebanho nas regiões Norte e Nordeste,
onde existem áreas degradadas que podem

de Queiroz (Esalq/USP) e pesquisador do
Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea). Segundo o profes-
sor, apenas no Mato Grosso o número de
animais confinados deve crescer 25% neste
ano e chegar a 470 mil cabeças. O núme-
ro representa aproximadamente 30% de
todos os animais abatidos entre os meses
de setembro e novembro.

Dados recém-divulgados pela consul-
toria AgraFNP confirmam a redução da
área de pastagens e a migração do gado



A produção intensiva de milho tem atraído empresas
processadoras de aves e suínos para o Centro-Oeste

ser ocupadas, não será suficiente para com-
pensar as perdas previstas no Centro-Sul,
especialmente nos estados da região Su-
deste. A consultoria prevê uma redução de
17 milhões de hectares na área dedicada à
criação de gado, entre 2008 e 2017. "Ou-
tro ponto que contribuirá para o aumento
do rebanho é o rendimento da carcaça, e
também a redução da idade de abate dos
animais, que cai, em média, um mês ao
ano", afirma Ferraz.

Produzir mais gado em menos área
passará necessariamente pelo aumento do
número de confinamentos no Brasil. Essa
tendência, no entanto, pode ficar limitada
pelo aumento dos custos das matérias-pri-
mas necessárias para se confinar, como o
bezerro e os grãos. Exemplo disso já pô-
de ser percebido neste ano. O número de
animais confinados deverá ser bem menor
do que se esperava no início do ano. De
acordo com uma pesquisa realizada pela
Associação Nacional dos Confinadores
(Assocon) junto aos 47 associados da en-
tidade, o aumento no número de animais
confinados será de apenas 6,7% sobre os
541,95 mil animais do ano passado. Na
pesquisa realizada em março deste ano,
os sócios da entidade projetavam um au-
mento de 22,2% no plantei, expectativa
que recuou para 20,6% em junho.

Os números do começo do ano indica-
vam que o volume de animais confinados
em 2008 teria um incremento de 120.313
cabeças para um total de 662.264 animais.
Esse número foi revisto em junho e recuou
para 111.642 animais a mais do que no
ano passado. Com a última pesquisa, os
confinadores irão aumentar o número de
animais alojados em apenas 36.311 cabe-
ças, totalizando 578.262.

O principal motivo para a forte redu-
ção da intenção de confinar neste ano foi

exatamente o aumento dos cus-
tos de produção da atividade
pecuária. "Quando questiona-
dos sobre essa redução, os en-
trevistados citaram dois moti-
vos principais: o custo elevado
do boi magro e dos insumos pa-
ra nutrição, onde em pelo me-
nos um caso de um sócio com
grande produção, a atividade se
tornou inviável", diz a pesquisa
divulgada pela entidade.

Dentro desse novo cenário,
a pecuária de corte seguirá, até
certo ponto, o caminho já per-
corrido pela indústria de carne
suína e de frango. Atualmente,
cerca de 70% do custo de pro-
dução de aves e suínos é forma-
do por grãos e é influenciado

diretamente pela oscilação das cotações
dessas matérias-primas no mercado. Para

a próxima safra, o aumento da oferta deve
reduzir a pressão principalmente sobre os
preços da carne de frango, substituta dire-
ta da carne bovina nos momentos em que
seu valor aumenta. "A carne de frango e de
suínos nada mais é do que o milho trans-
formado. Um volume maior de grãos na
próxima safra tem forte impacto nessa ca-
deia", afirma Tito Rosa.

O consultor lembra, no entanto, que
o aumento da oferta não significa queda
nos preços das carnes. O aumento dos
custos de produção dos grãos e a forte al-
ta nas cotações do mercado internacional
são fatores que já aumentaram os preços
dos grãos. "Uma safra maior vai reduzir a
pressão sobre os custos de produção das
carnes. Se a oferta de grãos não for maior,
os custos vão subir ainda mais do que já
subiram neste ano", afirma. E esse cená-
rio de custo já considera o efeito dos grãos
sobre a pecuária de corte.

FRIGORÍFICOS SE INTERNACIONALIZAM
Agora o quadro está completo: os cinco
maiores frigoríficos do Brasil já podem ser
chamados de multinacionais. Com a entrada
do Minerva no seleto grupo de frigoríficos
brasileiros que iniciaram o processo de sua
internacionalização, sobe para cinco o número
de indústrias que já têm pelo menos um pé fora
do Brasil. O Minerva anunciou que comprou
70% do capital do paraguaio Friasa por US$ 4
milhões. Com isso, o frigorífico nacional passa
a ter uma capacidade de abate de 700 cabeças
por dia fora do Brasil e se junta ao Bertin,
JBS-Friboi, Independência e Marfrig, que já
possuem investimentos fora do País. "Essa
aquisição marca o início da nossa expansão
no Mercosul e segue nossa estratégia de
diversificação geográfica e de inserção em
novos mercados", diz o diretor-presidente do
Minerva, Fernando Galletti de Queiroz.

Apesar de saudável para os negócios e
para a imagem das empresas e do Brasil,
o processo de internacionalização requer
alguns cuidados, como o desafio de geren-
ciar as unidades adquiridas no exterior e
ter os recursos disponíveis para financiar
o processo, a fim de evitar que o endivida-
mento seja muito elevado. É inegável que as
empresas passaram por um forte processo
de profissionalização nos últimos anos,
mas atuar fora do país de origem requer
entender certas particularidades e levar em
consideração aspectos culturais que podem
ser muito diferentes dos nossos.

A exemplo do pioneiro JBS-Friboi e do Mar-
frig, o frigorífico Minerva, como empresa de
capital aberto, foi buscar recursos junto a
outros investidores para poder financiar sua

expansão. Outros dois frigoríficos, o Bertin
(14 unidades, sendo duas no exterior) e o
Independência (10 plantas, sendo uma fora
do Brasil), seguem com seu capital fechado,
mas com toda sua estrutura preparada para
fazer os respectivos IPOs. O projeto de in-
ternacionalização mais ousado foi o iniciado
pelo JBS-Friboi, que, em 2005, comprou a
Swift Argentina, para dois anos depois abrir
o capital e lançar ações no mercado. Depois
disso o grupo adquiriu a Swift Foods and
Company, nos Estados Unidos, e importantes
grupos na Austrália e Itália.

Sobre o investimento do Minerva no Para-
guai, o analista Fabiano Tito Rosa, da Scot
Consultoria, diz que o País tem bastante
potencial de crescimento, terras baratas e
condições de avançar ainda no aspecto tec-
nológico, o que aumentaria a produtividade.
"O problema deles é a questão sanitária.
Apesar de serem livres de febre aftosa com
vacinação, o controle sanitário do País não é
dos mais confiáveis", afirma o consultor.

O Paraguai é atualmente o oitavo maior
exportador de carne bovina do mundo, com
um rebanho de 11 milhões de cabeças. A
partir da base paraguaia é possível atender
os mercados da Rússia, África do Sul, Vietnã,
Israel, Hong Kong e Chile. Além disso, o país
também negocia a abertura do mercado da
União Européia. De acordo com a Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senac-
sa), nos primeiros cinco meses do ano, as
exportações de carne bovina in natura do
Paraguai cresceram 37% em volume e 90%
em receita - o maior crescimento entre os
países do Mercosul.
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