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ono do segundo maior reba-
nho bovino do mundo e do
quarto mercado consumi-
dor de carne bovina do pla-
neta, o Brasil iniciou 2008
andando de lado no quesito
pecuária de corte. De janei-

ro a março, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE),
foram abatidos 7,155 milhões de cabe-
ças de gado no País, 10% a menos do
que em idêntico período de 2007. Essa
retração replicou, logicamente, no cou-
ro. De acordo com o IBGE, houve uma
diminuição de 10,6% na aquisição, pelos
curtumes, de peças inteiras de couro

bovino nos primeiros três meses do
ano e uma queda de 10,4% no volume
de couro curtido.

Diante da menor oferta de boi
gordo aos frigoríficos, o preço da carne
bovina disparou, num reflexo mais do
que natural em tempos em que há des-
compasso entre oferta e demanda. A
arroba estreou o mês de julho valendo
quase R$ 93, cerca de 60% a mais do
que em meados do ano passado.

O porquê. As menores taxas de abate
não chegaram a surpreender analis-
tas, dirigentes de entidades pecuárias
e economistas. Afinal, dizem eles,
esse quadro já vinha se delineando
desde o início de 2002. Foi quando a

cotação da arroba do boi começou a
cair. "Sempre que o preço da arroba
cai, aumenta o abate de vacas, impac-
tando no número futuro de bezerros
e, conseqüentemente, no custo da
carne", afirma André Diz, economista
da Sociedade Rural Brasileira (SRB).

Sebastião Costa Guedes, presiden-
te do Conselho Nacional da Pecuária
de Corte (CNPC), reforça a tese. "A
redução do volume abatido é reflexo
da política de preços baixos ao produ-
tor", afirma. Historicamente, lembra o
dirigente, as fêmeas correspondiam a
35% do abate, mas desde 2003 vem
aumentando a porcentagem de vacas
no total abatido (37% em 2003; 41% em
2004; 44% em 2005; 44% em 2006; e 40%



em 2007, pelos dados do IBGE). "Aba-
tendo mais vacas, o pecuarista diminui
a reposição do rebanho e equilibra os
preços", explica Costa Guedes.

Os preços atingi-
ram o fundo do poço entre o final de

2006 e o início de 2007, com a arroba
entre RS 48 e R$ 52 em São Paulo. A
questão sanitária colaborou para o
quadro de superoferta. Focos de afto-
sa no Mato Grosso do Sul e Paraná
levaram a União Européia a proibir
importações de carne bovina in natu-

Para Sérgio De Zen, professor
da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq-USP) e
pesquisador do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), o senso comum julga
erroneamente que o mercado de
carne bovina cresce infinitamente.
"A movimentação atual beira a
normalidade. É um ajuste natural
entre demanda e oferta", explica.
"Nos últimos anos, tivemos um
longo período no qual o abate
cresceu em decorrência do
aumento da exportação e
do consumo interno. Mas desde
2007 a quantidade de animais
para abate caiu em virtude do
menor investimento em pecuária."

Nessa toada, teve produtor que,
atraído pela alta cotação e pela
demanda crescente por grãos, ocupou
áreas de pastagens com plantações.

É preciso salientar que os custos
cie produção no segmento subiram
bem mais do que o preço do boi,
especialmente nos últimos cinco anos.
"Isso ocorreu devido à desvalorização
cambial e ao aumento real do salário
mínimo, indicador ao qual estão
atrelados vários custos do produtor.
Houve ainda uma elevação
considerável de preços dos principais
ínsumos do setor, como minerais,
medicamentos, fertilizantes e
sementes", diz De Zen. Monitoramento
realizado pelo Cepea mostra que
os custos de produção do pecuarista

rã do Brasil, jogando os preços do
produto ainda mais para baixo. E não
é para menos. Até o embargo, a União
Européia respondia por 20% das
exportações brasileiras de carne
bovina, explica Cesario Ramalho da
Silva, diretor de Agropecuária do

de cone - ou seja o Custo Operacional
Total - aumentou 63% desde março
de 2003, enquanto o preço da arroba
subiu somente 27,22%,

A estimativa no mercado pecuário
é de manutenção do cenário atual.
"Mantidos os níveis atuais de consumo
interno e externo, só haverá maior
oferta de animais daqui a uns três
anos", informa Sebastião Costa
Guedes, presidente do CNPC. Isso
porque as vacas levam mais de dois
anos e meio para dar novas crias;
e os preços tendem a permanecer
altos até lá. O dirigente acredita que
a produção de carne bovina cairá
de 10% a 15% neste ano, muito
embora lembre que a Organização
das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO) estima em
10 milhões de toneladas para o Brasil
(ante as 9,3 milhões do exercício
passado) e de 68 milhões de
toneladas para o mundo.



Departamento do Agronegócio da
Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Deagro-Fiesp). Além
disso, os clientes da União Européia
sempre pagaram mais que outros
mercados: cerca de US$ 40 mil por
tonelada de filé mignon, ao passo que
a Rússia, um dos maiores comprado-
res da carne brasileira, paga US$ 10
mil. "Para o produtor, esse bônus é o
maior incentivo à rastreabilidade",
afirma o diretor do Deagro.

Felizmente para os produtores, a
cotação da carne bovina continua
subindo no mercado interno. Em
meados de julho, a arroba estava orça-
da em R$ 96 em São Paulo, com pers-
pectiva de atingir R$ 100 até outubro,
segundo Costa Guedes.

Há falta de carne no pla-
neta e isso decorre, entre outras ra-
zões, segundo os especialistas, da
maior demanda dos países petrolífe-
ros e emergentes; da produção ascen-
dente de etanol de milho nos Estados
Unidos (que leva a uma diminuição
dos confinamentos); e devido às altas
cotações da soja e do milho, que tam-
bém reduzem as áreas de pastagens.
"Hoje há um déficit de carne de 15% a
20% no mundo", estima Costa Guedes.

Diante das cotações mais atraentes
da arroba, Diz, da SRB, acredita em
uma redução no abate de vacas: "Além
de o boi proporcionar maior rendimen-
to, os criadores tenderão a poupar as
vacas para aumentar os rebanhos em
dois ou três anos". A exemplo do presi-

dente do CNPC, ele avalia que as cota-
ções só declinarão num período de três
anos, inclusive porque a volta dos
embarques de carne in natura para a
União Européia manterá as cotações
em alta por algum tempo.

"Vejo um futuro promissor para o
mercado, tanto para o produtor como
para a indústria", declara João Sampaio,
secretário de Agricultura e Abasteci-
mento do estado de São Paulo, preven-
do uma demanda acelerada no merca-
do doméstico e no exterior. 'Tenho
certeza de que a indústria vai crescer
em qualidade e penso que, corno o vo-
lume de carne é insuficiente no mo-
mento, ela será mais seletiva, priori-
zando mercados que pagam mais, co-
mo a União Européia", analisa.

Chega ao fim o embargo que
começou em outubro de 2005,
quando foram descobertos focos
de febre aftosa no Mato Grosso do
Sul e Paraná. "Apesar de São Paulo
não registrar sinais da doença há
12 anos, a União Européia entendeu
que fazíamos divisa e éramos
importadores de bois desses estados'',
lembra João Sampaio, secretário de
Agricultura e Abastecimento do estado
de São Pauto. Os reflexos da proibição
são visíveis. "São Paulo deixou de
exportar cerca de US$ 1,5 bilhão em
carne bovina para a União Européia",
calcula o secretário. O estrago só
não foi maior porque os produtores
miraram novos alvos. "O Pais passou
a vender para países do Oriente
Médio, Sudeste Asiático e Rússia", diz.

O retorno à União Européia é
importantíssimo. "O bloco é nosso
principal cliente. Afinal, compra muito

e paga os melhores preços", salienta
Sampaio. Mas não se deve esperar
uma retomada imediata. "As exportações
paulistas para a União Européia só
voltarão aos volumes anteriores a 2005
em um período de se/s meses a um ano."
É que há muito a fazer. As novas regras
estabelecem um trabalho de auditagem

e certificação de propriedades de criação
de bovinos a ser incluídas no Sistema
de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva
de Bovinos e Bubalinos (Sisbov). Apesar
de já contar com um sistema de defesa
agropecuária organizado, para se
adequar às novas normas, a secretaria
informatizou todo o processo de guias
de trânsito animal, assim como os
procedimentos sanitários e as situações
de emergência. Além disso, contratou
356 novos profissionais, entre
médicos veteríná1, ibs e técnicos.
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