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DIPLOMÁTICO, GIANNETTI, MINEIRO DE BELO HORIZONTE, NÃO
se esquiva de temas variados na entrevista. Fala de câmbio, China, fusões
de frigoríficos e até dá opinião acerca da eleição presidencial de 2010.
Giannetti é economista formado pela USP, exerceu o cargo de secretário

executivo da Câmara de Comércio Exterior, na gestão de Fernando Henrique Car-
doso, e é diretor do Departamento de Relações Internacionais da Fiesp -Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo. Uma evocação ao Greenpeace, porém, tisna
levemente a sua cordialidade, pois "querer encontrar soluções para o meio ambiente
esquecendo o ser humano não é possível, é utopia".

Para Giannetti, temas como rastreabilidade, genética de ponta e sustentabilidade
são indissociáveis da produção e chegaram para ficar nas fazendas e nos frigoríficos. Ele
adianta que a iniciativa privada está pronta para a convenção do clima, em dezembro,
em Copenhague, na Dinamarca. Irá "propondo soluções e acusando quem na verdade
polui o meio ambiente, pois o Brasil já é uma economia de baixo carbono".

Globo Rural - Como o senhor analisa o
aumento de 2% na taxa do IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) visando
diminuir a entrada de capitais no Brasil! e
que tem provocado tanta polêmica?
Roberto Giannetti - o ministro Guido
Mantega, da Fazenda, se esqueceu da gran-
de lição de Maquiavel: "O mal se faz de uma
vez, e o bem aos pouquinhos". Assim não
funciona. Ele vai ter de aumentar esses 2%
ou não adianta nada. O câmbio é o principal
preço da economia, que fica impregnada
por ele. O Brasil é um verdadeiro labora-
tório de testes, e nós já tivemos câmbio
indexado, câmbio fixo, câmbio múltiplo e
finalmente o flutuante. Esse último é o me-

lhor regime. Eu acho que o governo deveria
ter taxado o IOF em até 10%. trancando
mesmo a porta, impedindo que esse flu-
xo financeiro venha para cá beber a nossa
água. Mas estamos com o ministro Mante-
ga. que recebeu o apoio do presidente Lula,
um homem intuitivo e bem-intencionado,
Importante: eu defendo essas posições não
só porque estou ao lado dos exportadores.
Mas entendo que o Brasil no seu todo é
beneficiado. O dólar podia descer a 1,40
real. Quem sobreviveria?

GR - Qual seria o valor ideal do câmbio?
Gíaíinetti — Eu acho perigoso dar uma
opinião sobre a taxa de equilíbrio, pois is-

so quem tem de responder é o mercado.
Posso dar um palpite. Acredito que entre
2 e 2,20 reais. Veja o caso do agronegócio.
O dólar a 1,60 real jogou vários segmentos
no vermelho. O dólar também contamina
o mercado interno, à medida que a oferta
de exportação tem de ser internalizada,
derrubando o preço para o produtor. Ajuda
o consumidor? Sim, ele vai achar ótimo,
mas o produtor morre e lá na frente falta
produto.

GR — O senhor esteve no mês passado na
maior feira mimdial de alimentos, a Anuga,
na Alemanha. Como o Brasil está sendo
visto por lá?
Giannetti - Em proteína animal temos
de tomar muito cuidado para não parecer
arrogante, mas o Brasil é campeão mundial
disparado. É inexorável aquela história de o
país ser o celeiro do mundo, e, no caso das
carnes, nós já somos. Vou até contar uma
passagem pitoresca. Na feira, resolvi visi-
tar o estande da Federação de Exportações
de Carne dos EUA, que é a equivalente da
Abiec, a quai presido. As marcas brasileiras
estavam espalhadas pelo estande, o Friboi
com Swift, o Marfrig. Cumprimentei o
presidente da federação, que disparou à
queima-roupa: "Nós agora somos pratica-
mente urna subsidiária do Brasil". Eu fiquei
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perplexo. Um americano dar essa declara-
ção. Ele me informou ainda que, com as
aquisições feitas por lá, o Friboi passou a
ocupar 25% do mercado. E o Marfrig está
crescendo muito nos EUA com comida
preparada para fast-food. Tenho usado um
slogan muito famoso aqui no Brasil, que
vem da década de 50 e que estou adaptan-
do agora para os anos 2010, que é "A carne
é nossa". Nesse produto não há como nos
vencer. Somos absolutos.

GR —As exportações perderam receita
neste ano, mas o volume caiu pouco. Saben-
do-se que alguns importadores tradicionais
compraram menos devido à crise econômi-
ca, quais novos espaços o país ocupou?

- Sím, perdemos em receita
mais do que em volume. Foi o Chile que
começou a comprar mais, a Venezuela está
importando bastante. A China, que compra
carne mais barata, também incrementou
os negócios via Hong Kong, que no ano
passado foi o quarto maior importador.
Em 2008, a Russsia foi o primeiro pais do
ranking de importadores, com 600 mil to-
neladas, aparecendo em segundo a Vene-
zuela e em terceiro o Irã, No total, o Brasil
faturou 5,5 bilhões de dólares em 2008 e
embarcou 2,2 milhões de toneladas.

GR -E agora em 2009?
Giannetti - Todos continuaram com-
prando. Nós negociamos com 150 países.

Neste ano deveremos exportar um volu-
me próximo dos 2,1 milhões de toneladas.
Só que, em vez do faturamento de 5,5 bi-
lhões de dólares de 2008, o mais provável é
conseguirmos 4,7 bilhões de dólares. Agora,
desses 150 países importadores, poucos su-
biram o consumo. A maioria diminuiu de-
vido à crise mundial, com perda de renda,
desemprego. O Egito, por exemplo, que é
um grande comprador, importou menos.
A Rússia diminuiu as compras no início
deste ano, retomou e deverá fechar pró-
ximo do total do ano passado - 600 mil
toneladas. Ela leva cerca de 20 a 25% da
nossa exportação. Mas a carne não vai só
para a Rússia, seguindo também para ou-
tros países da ex-União Soviética. Todos
importam via São Petersburgo, mas parte
vai para a Ucrânia, para a Letônia, para o
Cazaquistão. Adianto que o preço, que che-
gou a bater em 2,5 mil dólares por tonelada
na virada do ano, subiu hoje para 3,5 mil
dólares por tonelada.

GR — E a União Européia, que melhor
paga a carne nacional?
Giannetti - A União Européia voltou a
comprar mais porque nós aumentamos o
número de fazendas cadastradas e aptas a
exportar para o velho continente. Eu estive
em Bruxelas, sede da União Européia, logo
após a feira de Anuga, e visitei quatro co-
missários da UE: de meio ambiente, mer-
cado, sanidade animal e vegetal e negocia-
ção internacional. Fiz uma apresentação de
mais de uma hora sobre temas brasileiros.
Falei não só de carne e de meio ambiente,
mas também de Mercosul, e a receptivida-
de foi muito boa.

GR - Pecuaristas e entidades que os
representam foram contrários às fusões e
aquisições de frigoríficos nos últimos meses,
alegando concentração de mercado, etc.
Como vê isso?
Giannetti -Se analisarmos pelo lado da
concorrência, o setor de carne tem uma
dispersão de oferta muito grande. São cen-
tenas de frigoríficos, a maioria pequenos e
médios, regionais, com vendas locais, num
raio de pouco mais de cem quilômetros



de sua produção. Os grandes são poucos.
Quanto por cento do mercado brasileiro
tem um JBS-Bertin? Por volta de 20%, ou
seja, não é tanto. A Ambev, por exemplo,
tem 70% do mercado de cerveja. Portanto,
a concentração no setor de frigoríficos está
ocorrendo de urna forma bastante acentu-
ada, mas não oferece ainda o menor risco
do ponto de vista da concorrência, seja para
comprar o gado, seja para vender a carne.
É claro que uma ou outra região nas quais
atuavam o JBS e o Bertin temem a con-
centração, já que eles se uniram. Mas se o
JBS-Bertin não oferecer um preço bom, o
produtor coloca o gado no caminhão e vai
vender para o Marfrig, para o Minerva.

GR - Outro assunto candente é o cres-
cimento da exportação de boi em pé em
navios. Ha temor de que possa prejudicar o
comércio de carne?
Giannettí - Não cresce muito, não. A
exportação de animais vivos não existia
e agora é uma transação mínima, são al-

GR—Mas há entraves. A questão da rastrea-
bilidade, por exemplo, não é jazer ou fazer?
Giansiettí - Eu acho. Não só acho como
estamos fazendo. A cobrança externa tem
de ser levada em conta porque, afinal, é
aquele velho ditado de ter de satisfazer o
cliente ou então o Brasil não cumpre a mis-
são de bom vendedor. E se um de nossos
grandes clientes, que é a União Européia,
solicita, resta atender. Perguntam-me: mas
ela está pedindo demais? Bom, ou atende-
mos ou se perde aquele mercado.

GR - Chegamos à questão do ambiente.
Estão acesas as discussões na. iniciativa pri-
vada sobre a importância do tema. Signifíca
uma tomada de consciência ou o mercado
obriga a encarar o assunto?
Gíannettí - As duas coisas. É difícil sepa-
rar o que é um. e o que é outro, mas posso
dizer que nasceu uma iniciativa voluntária
antes que o mercado exigisse do ponto de
vista formal O Brasil cresceu tanto na ex-
portação da carne que os nossos adversários

passaram, a ter urna postura muito agres-
siva. O discurso da Irlanda no Parlamento
Europeu é para fechar as importações de
carne do Brasil. "O Brasil é irresponsável,
destrói a floresta, tem trabalho escravo."
Eles fazem uma fotografia da nossa carne
como se fossemos criminosos. Resultado:
o deputado europeu fica impressionado e
manda uma moção para o Executivo, que
são os comissários, objetivando impedir a
compra de carne brasileira.

GR - Mês que vem ocorre a convenção
sobre mudanças do clima, em Copenhague.
O senhor está otimista?
Giannetti - Estamos indo para Copenha-
gue, Abiec e Fiesp, preparados e entrosa-
dos. Discutimos propostas e vamos como
protagonistas, e não como vítimas. Desem-
barcamos propondo e acusando quem na
verdade polui, pois o Brasil já é uma econo-
mia de baixo carbono, um país cuja energia
é de 70% a 80% renovável, que tem ainda
o etanol e 12% da água potável do mundo.

gumas dezenas de milhares. É uma
discussão a meu ver inócua, a não
ser que estivéssemos falando de
milhões de cabeças. Veja: o Brasil
abate 40 milhões de cabeças por
ano. Dizer que 10 mil bois vão aba-
lar o mercado, pelo amor de Deus.
É um barulho bobo e sem sentido.
Não vai abalar.

GR - O caminho para a pecuária, de
corte está pavimentado, então?
Gianneftí - Sim. Eu acho que
no médio prazo e olhando para o futuro
nosso problema não é demanda, é oferta.
Se não organizarmos direito nossa relação
com a cadeia produtiva da pecuária, por
exemplo, focando aquestão da rastreabili-
dade, iremos ter problemas de oferta, pois
a demanda cresce de forma exponencial.
Tem muita gente, em países emergentes
e pobres, chegando ao mercado consumi-
dor. Anote:aChina em breve vai comprar
milhões de toneladas de carne do Brasil.

O Brasil exporta carne
para 150 países. A China
é a aposta futura, pois sua
imensa população migra
aceleradamente do campo
para a cidade e a produção
agropecuária cai

Temos a obrigação de valorizar isso
e chegar a Copenhague como líder
nas questões do meio ambiente.

GR — Persiste um antagonismo
entre o campo e as QNGs ( orga-
nizações não governamentais). Ás
vezes, a opinião pública pende para
o lado dessas organizações e suas
denúncias barulhentas, caso do boi
no sul do Para.
Gíannettí — Faz parte de um
conflito de interesse, mas os exa-

geros das ONGs em assuntos brasileiros
têm limite. Elas têm o direito de fazer
o discurso que preferirem, o que não
aceito é imporem condição e interferi-
rem na sociedade brasileira, cometerem
abusos. No caso do Pará, foi resposta ao
fato de a senadora Kátia Abreu (DEM-
TO) ter conseguido aprovar a MP 458,
que versa sobre a regularização de terras
ocupadas na Amazônia. O Greenpeace
escolheu um frigorífico grande instalado
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na Amazônia e divulgou que a empresa
comprava gado em área de desmatamen-
to ilegal. Fizeram um carnaval. Entra-
ram com ação no Ministério Federal do
Pará, percorreram 40 fazendas e delas
14 foram autuadas por conta de alguns
erros como desmatamento e ausência
de cadastrarnento. Foram abertos pro-
cessos, contra as fazendas e o frigorífico
Bertin. A ação estabeleceu multas no
total de 2 bilhões de reais, sendo que
para algumas fazendas o valor chegou a
80 milhões de reais. Depois espalharam
que fazendas desmatavam ilegalmente e
vendiam carne para o Bertin. Também
que o frigorífico exportava carne de área
desmatada. Fizeram isso antes de qual-
quer julgamento. Em resumo, fomos ao
Senado e recorremos ao senador Valter
Pereira (PMDB-MS). Ele marcou uma
audiência pública, porém o Ministério
Público e o Greenpeace não comparece-
ram. Até que foram a Belém para outra
audiência com a governadora do Pará,

Ana Júlia Carepa. Nesse ato, no qual o
Greenpeace novamente não compare-
ceu, foi firmado um termo de ajuste.
Todos assinaram, as acusações foram
retiradas e veio a normalidade.

Quando me perguntam se tem des-
matamento na Amazônia, eu respondo
que sim, mas não é dessa maneira que
iremos resolver. Como esquecer que
tem gente de estados como Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e outros que está
lá há 30 anos com suas famílias e foi
incentivada pelos governos.

GR - Mas parece que ONGs, empresas e
pecuaristas estão conversando mais, não é
mesmo?
Glannettí - Estão, mas nós temos di-
ferenças. Em primeiro, não aceitamos
essa coisa da intervenção. Eu acho que
as ONGs não devem meter o bedelho.
Querer resolver as soluções do meio
ambiente esquecendo o ser humano,
isso não existe. É utopia.

GR ~ Nas suas muitas viagens pelo mundo,
como o senhor responde às acusações de que
o país desmata suas florestas?
Giannettí — Com iniciativas. Uma delas
é tomada junto com o BNDES e coloca
que até 2014 os frigoríficos associados à
Abiec vão estar comprando 100% de gado
rastreado, da cria à engorda. De outro lado,
estou procurando também a senadora Ká-
tia Abreu para uma parceria na qual estu-
daremos o que pode ser feito para melhorar
a baixa taxa de suporte de boi por hectare,
uma cabeça, e também a taxa de desfrute,
que é de 20%, muito aquém.

GR - Como presidente de uma entidade
poderosa, qual é a ma expectativa para as
eleições presidenciais de 2010?
Giannetti - Independente de governo,
eu acho que o setor de carnes vai deslan-
char. Fomos bem tanto no governo FHC
como na gestão Lula. Seja o governador José
Serra ou a ministra Dilma Roussef o vence-
dor, eu não vejo nenhum sinal amarelo.
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