
Arroba sobe de US$ 25 para US$ 44 e faturamento do setor cai 22%

ABATEPARADO-GadoemfazendadeMatoGrosso, sónoEstado6unidades frigoríficas estãoparadas

Luiz CarlosMeister
Pecuarista e consultor
“Perdemos omercado
europeu, que era o quemais
remunerava, pois levava só filé
mignon e carne de primeira”

José F. LopezNetto
Criador de gado de elite
“Muitos criadores arrendaram
o pasto para usina de cana”

Valorizaçãodoreal fazdacarne
brasileiraamaiscaradomundo

José Maria Tomazela
SOROCABA

A carne bovina brasileira pas-
soua seramais caradomundo,
masissonãoimpedequeosetor
enfrente uma de suas crises
mais graves. A valorização do
real em relação ao dólar elevou
opreçodaarrobabrasileira,his-
toricamentecotadaemUS$25,
para US$ 44. Com isso, o País
perdeu competitividade ante
outrosexportadores,comoAus-
trália, Argentina eUruguai.
A redução nas exportações,

sobretudodecortesmaisvalori-
zados, por causa da crise inter-
nacional, provocou uma queda
de22%nofaturamentodosetor
e teve influência na redução do
ProdutoInternoBruto(PIB)do
agronegócio,segundoaFedera-
ção de Agricultura e Pecuária
deMatoGrosso(Famato).“Per-
demos omercado europeu, que
era o que mais remunerava,
pois levava só filémignone car-
ne de primeira”, disse o pecua-
rista e consultor da Famato,
Luiz CarlosMeister.
Osefeitosaindasãosentidos

no campo. Somente em Mato
Grosso, seis unidades frigorífi-
cas estão paradas. Outras nove
que também suspenderam os
abates voltaram a operar de-
pois de serem absorvidas por
outros grupos. Em Mato Gros-
so do Sul, 11 unidades frigorífi-
cascontinuamcomoabatesus-
penso ou reduzido.
No Estado de São Paulo, pe-

cuaristas tradicionais veem
com preocupação a forte redu-
ção na renda. De acordo com o
criador de gado de elite José
Fernandez Lopez Netto, vice-
presidente do Sindicato Rural

de Itapeva, o preço da arroba
do boi recuou demais de R$ 90
para a faixa de R$ 75. “Os pre-
ços de insumos, minerais eme-
dicamentosnãocaíramnames-

maproporção.”
Segundoele,opecuaristapa-

gou caro pelo bezerro e a rela-
ção de troca, na venda, não é
boa. “O produtor vê o mercado
frouxoeinvestemenosemgené-
tica.”Muitasempresasdegené-
tica bovina do sudoeste paulis-
ta estão paradas. “A renda da
pecuária caiu tanto que, para o
criador conseguir salário igual
aode umsoldado, precisaman-
ter 300 vacas.” Ex-presidente
daAssociaçãoPaulistadeCria-
doresdeGadoPardo-Suíço,Lo-
pez Netto vê a atividade enco-
lher no Estado.
“Muitos criadores arrenda-

ram o pasto para usina de ca-
na.” No setor de frangos e suí-

nos o faturamento diminuiu,
respectivamente, 18% e 14%
esteano.SegundoaAssocia-
ção Brasileira da Indústria
Produtora eExportadora de
CarneSuína(Abipecs),aque-
da nas exportações de janei-
ro a outubro deste ano foi de
29%. Os volumes embarca-
dos tiveram pequeno cresci-
mento em relação a 2008,
masospreços ficarammuito
abaixo.
Para o presidente daAbi-

pecs, Pedro deCamargoNe-
to, o real valorizadoéumdos
principais fatores da perda
de rentabilidade dos produ-
tores. Ele defende interven-
ção do governo no câmbio. ●
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