




Gianetti da Fonseca, o ano será de
recuperação. "A previsão é de que
haja um aumento entre 10% e 20%
no volume de exportações da carne
brasileira em 2010." E é nesse ponto
que começa a confusão.

Em janeiro, alguns frigoríficos
como JBS e Marfrig ventilaram espe-
rar a queda do preço dos bois e, por
outro lado, ainda pretendem aumen-
tar as suas margens de venda no
Exterior. Segundo afirma Ricardo de
Castro Merola, presidente da
Associação Nacional dos Confínadores
(Assocon), o caminho é justamente o

inverso e se faz necessário melhorar
os preços do boi magro. Em algumas
regiões, esses animais chegam a cus-
tar cerca de R$ 75/arroba, o mesmo
preço de venda do boi gordo,
"Comprar boi magro pelo preço do boi
gordo inviabiliza o confinamento e
compromete a pecuária nacional. Se
esse cenário não mudar até o meio do
ano, certamente haverá nova queda
na produção", avisa.

Contudo, com o aumento da oferta
de animais para a engorda, a tendên-
cia é que a cadeia
volte a se equilibrar.
Até dois meses atrás,
o pecuarista que mais
ganhava dinheiro era
justamente o fornece-
dor de bezerros, que
chegaram a cotações
acima de R$ 600. O
preço de custo dos
animais também subiu
nos últimos anos,
principalmente com o
período em que a
mineralização chegou
aos seus mais altos
patamares.

Fabiano Tito Rosa,
também da Scot
Consultoria, diz que
há outras pendências
no mercado de boi
gordo. "Não consigo
enxergar os pecuaris-
tas vendendo seus
animais por um preço
muito mais baixo do
que está sendo prati-
cado no momento." Sérgio De Zen, do
Centro de Pesquisa em Economia
Aplicada (Cepea/USP), diz que esses
ciclos são naturais. "Os preços subi-
ram muito nos últimos anos e a ativi-
dade voltou a ser compensadora. Por
isso é natural que os pecuaristas vol-

tem a investir segurando suas matri-
zes e fazendo mais bezerros."

A dúvida, porém, é em relação a
quanto tempo esse mercado vai
agüentar até que os preços desabem.
Em curso, há uma série de negocia-
ções que visam abrir novos mercados,
conforme explica Gianetti. "A China
está abrindo mais espaço para o
Brasil e já percebemos uma recupe-
ração nas compras vindas da
Europa", explica. Mas um problema
ainda tira o sono dos exportadores e

o nome dele é "câmbio".
Se o real continuar se
valorizando diante do
dólar, a carne brasileira
se tornará menos compe-
titiva, e o preço sempre
foi um dos nossos atrati-
vos", avalia.

Na mesma linha de
raciocínio, Gabriela expli-
ca, que em janeiro de
2009, a carne brasileira
era vendida a US$ 1.860 a
tonelada e que em novem-
bro esse valor subiu para
US$ 2.295. Mesmo assim
houve um aumento na
quantidade vendida ao
mercado externo.
Segundo dados do
Ministério do
Desenvolvimento,
Indústria e Comércio
Exterior, o volume de
carne exportado pelo
Brasil em 2009 passou de
81.812 toneladas em
janeiro para 104.224 tone-

ladas em novembro. "O câmbio segu-
rou um pouco os negócios do Brasil, o
que reduziu a remuneração dos frigo-
ríficos. A tendência é de que em 2010
as coisas comecem a melhorar, já que
o País está sempre em busca de
novos mercados", prevê Gabriela. •
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Text Box
Fonte: Dinheiro Rural, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 22-24, fev. 2010.




