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Ag ro n e g ó c i o s
MPF recomenda ao BNDES mais rigor com frigoríficos
Ambiente
Bettina Barros
De São Paulo

O Ministério Público Federal de
Mato Grosso encaminhou ontem
uma recomendação ao presidente
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN -
DES), Luciano Coutinho, para que
a instituição observe os princípios
socioambientais assumidos para a
concessão de crédito e suspenda o

financiamento aos pecuaristas e
frigoríficos que não estejam ado-
tando medidas para o cumpri-
mento da legislação nessa frente.

Em sua política socioambiental,
estabelecida em outubro de 2009, o
BNDES reconhece ser de fundamen-
tal importância o respeito aos prin-
cípios socioambientais na conces-
são de crédito e estabelece o com-
promisso de disponibilizar recursos
para a promoção de atividades so-
cial e ambientalmente sustentáveis.

Para efetivar esses princípios, o

BNDES estabeleceu diretrizes que
devem ser cumpridas. Os frigorífi-
cos precisam comprovar, por
exemplo, que seus fornecedores
não estão condenados por invasão
de terras indígenas, discriminação
ou mesmo trabalho infantil ou es-
cravo. Também não podem estar
em áreas embargadas pelo Ibama.

“Além disso, os postulantes ao
financiamento devem se compro-
meter a manter a lista de fornece-
dores atualizada e verificar o cum-
primento das regras por parte de-

les, para acompanhamento da re-
gularidade ambiental da cadeia de
f o r n e c i m e n t o”, lembra o MPF.

Mas, segundo o procurador da
República Rodrigo Timoteo da
Costa e Silva, do MPF mato-gros-
sense, nos projetos de pecuária e
frigoríficos beneficiados com re-
cursos públicos federais para o in-
cremento da atividade, 38 empre-
endimentos criaram, ou compra-
ram para o abate, animais em áreas
embargadas pelo Ibama ou com
exploração de trabalho escravo.

De acordo com o próprio BN-
DES, entre 2010 e 2013 foram libe-
rados financiamentos a frigorífi-
cos no valor de R$ 3,1 bilhões e a
pecuaristas, de R$ 10,6 milhões.

Em sua recomendação, o MPF
afirma a necessidade de o BNDES
adotar medidas administrativas pa-
ra a aplicação da Resolução no 1.854,
de 2009, de restringir o crédito aos
empreendedores pecuaristas e fri-
goríficos que não estejam adotando
medidas para o cumprimento da le-
gislação ambiental e social, além da

auditoria dos empréstimos já conce-
didos a empreendedores que se
omitiram em suas obrigações legais.

O MPF ressalta que a recomen-
dação serve tanto para os créditos
concedidos diretamente pelo BN-
DES quanto para aqueles concedi-
dos por meio de agentes financia-
dores credenciados (bancos que
intermedeiam a concessão de re-
cursos oriundos do BNDES). O ban-
co tem 30 dias para informar sobre
as medidas adotadas a partir da re-
comendação expedida pelo MPF.

G T Fo o d s
diversif ica
negóc ios
A l i m e n to s
Luiz Henrique Mendes
De São Paulo

Depois de sofrer com a disparada
dos grãos usados na ração animal
em 2012, o grupo paranaense GTFo-
ods, especializado em carne de fran-
go, iniciou 2013 em ritmo acelerado.
Com os preços da carne em patama-
res elevados, a empresa ampliou os
abates e prevê ultrapassar a barreira
de R$ 1 bilhão em faturamento.

“Como iniciamos um processo de
aumento de abates em algumas
plantas, o objetivo é chegar em R$
1,5 bilhão ao fim do ano”, afirma o
gerente de vendas do grupo, Merlin
Machado. Ele reconhece, no entan-
to, que a receita da GTFoods neste
ano deve ficar entre R$ 1,2 bilhão e
R$ 1,3 bilhão. No ano passado, a em-
presa faturou R$ 900 milhões.

Com seis frigoríficos no Estado do
Paraná, o grupo abate, atualmente,
cerca de 480 mil aves por dia, um
acréscimo de 30% sobre o ritmo de
370 mil aves por dia no ano passado.
A GTFoods exporta, ainda, cerca de
20% da produção de carne de frango.
Os principais destinos dessas vendas
são Oriente Médio e Japão.

A elevação da produção da GTFo-
ods acontece num momento de me-
nor pressão para a avicultura brasi-
leira. No ano passado, o setor regis-
trou a primeira queda de produção
desde 2000 e enfrentou a alta dos
grãos usados na ração animal, o que
impactou a rentabilidade das em-
presas. Para 2013, o horizonte é mais
otimista, ainda que os grãos venham
recuem mais lentamente que o espe-
rado e a inflação preocupe.

Mas a menor pressão dos custos
não será a única alavanca da GTFo-
ods neste ano. Criada no fim de 2011
a partir da aquisição da Avícola Feli-
pe, de Paranavaí (PR), pela Frangos
Canção, a empresa vem diversifican-
do as operações a partir da distribui-
ção de alimentos — embutidos, pes-
cados, vegetais e frutas vermelhas.

A meta da GTFoods é elevar a par-
ticipação do segmento de distribui-
ção de alimentos no faturamento do
grupo dos atuais 5% para pelo me-
nos 8% até o fim deste ano, numa es-
tratégia para amenizar a baixa ren-
tabilidade nas vendas de carne de
frango in natura. “O frango é uma
commodity pura, que trabalha com
margens apertadas”, afirma Merlin
Machado. Atualmente, as vendas de
carne de frango respondem por 95%
da receita da companhia.

Os planos de diversificação da GT-
Foods são ambiciosos. A empresa es-
tuda construir uma fábrica de em-
butidos, segundo Machado, mas
ainda não há data para início e nem
orçamento. A produção própria de
salsichas e linguiças, entre outros, fa-
ria todo sentido para a empresa, que
já atua no segmento com a marca
Alimentos Canção. Hoje, a empresa
vende embutidos produzidos por
terceiros. Além de embutidos com
marca própria, a área de distribui-
ção de alimentos da GTFoods co-
mercializa batatas com a marca Ali-
mentos Canção. Segundo Machado,
a empresa distribuirá outros dois
produtos com marca ainda neste
ano: bacalhau e pão de queijo.

Est rat é g i a Geneal se une à empresa que tem a patente da técnica de clonagem da ovelha Dolly

Grupo do pecuarista Jonas Barcellos
fecha parceria e avança em genética
Marcos de Moura e Souza
De Uberaba (MG)

Um dos maiores criadores de ga-
do bovino selecionado do país, o
empresário mineiro Jonas Barcellos
fez uma parceria com a empresa que
detém a patente da técnica de clona-
gem de animais usada para “fabri -
car ” a ovelha Dolly, nos anos 90.

Barcellos — dono do grupo Bra-
sif — vinha investindo desde 2009
na Geneal, sua empresa de melho-
ramento genético de bois e vacas.
Sua equipe já clonou 35 bovinos.
De acordo com Renato Diniz Bar-
cellos Correa, filho de Jonas, a par-
ceria com a americana ViaGen vai
acelerar o desenvolvimento técni-
co nos processos de clonagem.

Formalizada em dezembro do
ano passado, a parceria já foi reco-
nhecida pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), ór-
gão vinculado ao Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (Mdic). O INPI reconhe-
ceu a patente da ViaGen em 2011
no Brasil. Na semana passada, em
entrevista ao Va l o r , a família e os
pesquisadores do projeto falaram,
pela primeira vez, sobre a parceria.

A ViaGen, sediada em Austin, no
Estado do Texas, detém a patente das
técnicas desenvolvidas por cientis-
tas da Escócia para a clonagem de
Dolly. Segundo o diretor técnico da
Geneal, Rodolfo Rumpf, a compa-
nhia americana, líder mundial na
área de clonagem animal, tentava se
aproximar do mercado pecuário
brasileiro quando a família mineira
iniciou conversas para uma parceria.
O Brasil tem uma predominância de
raças zebuínas, enquanto nos Esta-
dos Unidos é de raças europeias.

Ao ser licenciada pela ViaGen no
Brasil, a Geneal passou a ter acesso à
tecnologia — transferência que já
começou a ser feita com a visita de
técnicos dos EUA a Uberaba e vice-

versa. Rumpf diz que, além disso, a
Geneal participará do desenvolvi-
mento de novas técnicas junto com
os pesquisadores no Texas. Por fim,
segundo Rumpf, a empresa dos Bar-
cellos fica em posição mais confortá-
vel em relação a outros laboratórios
que trabalham com clonagem no
Brasil no que diz respeito ao uso de
um conhecimento patenteado.

Em um mundo dado a tradicio-
nalismos como é o da pecuária,
há ainda resistências por parte de
muitos empresários em relação a
clonar vacas ou touros valoriza-
dos para a reprodução. A dúvida
mais comum é se os animais clo-
nados serão tão produtivos quan-
to os originais e se vale gastar com
esse tipo de serviço. Quem tenta a

técnica quer ter, por exemplo,
uma vaca idêntica a uma campeã
que produz 40 embriões por ano
— transferidos para serem gesta-
dos em várias vacas. O mercado
potencial não é o dos animais clo-
nados, mas, sim, de suas crias.

“Vislumbramos um mercado
muito bom para a clonagem”, diz
Renato Barcellos, diretor da Brasif
Pecuária, um dos negócios do
Grupo Brasif. A Geneal é uma das
empresas da Brasif Pecuária.
“Queremos ver se chegamos a
produzir 80 a 100 clones por ano,
numa primeira fase, cada um na
faixa dos R$ 50 mil”, diz ele. A em-
presa não fala qual sua expectati-
va de ganhos com o negócio.

Por enquanto, cerca de 140 ani-

mais já foram clonados em todo o
país pela Geneal e outros laborató-
rios, estima a companhia. À medi-
da que os filhos desses clones cres-
cem, a resistência do setor vai di-
minuindo, afirma o pecuarista.

Desde 2009, a Geneal já entre-
gou 35 bezerros clonados. Até en-
tão, no entanto, a empresa vinha
atuando em regime pré-operacio-
nal. Este ano, o primeiro de fato
em operação no mercado, a esti-
mativa da empresa é entregar 40.
Além de clones, a Geneal se dedi-
ca também a fertilização in vitro e
a serviços com DNA para gado.

Com relação à clonagem, a Ge-
neal começou em 2009 com um
grau de eficiência baixo no que diz
respeito ao número de embriões.

Seus técnicos tinham de transferir
200 embriões para conseguir um
clone. Um percentual de acerto de
0,5%. Com o progresso das pesqui-
sas, esse percentual subiu para 1,5%
e, no ano que vem, Barcellos espera
chegar a 2,5% a 3%. Os avanços até
então foram conseguidos graças às
pesquisas da equipe da Geneal em
parceria com a Embrapa. A ViaGen
consegue uma eficiência de 8% nos
EUA. A meta é, aqui e lá, atingir a
marca dos 10%. Isso diminui custos e
tende a ampliar o mercado.

A demanda por clones da Ge-
neal é principalmente de reprodu-
tores e matrizes das raças nelore,
gir e também de girolando. Cria-
dores em Minas Gerais e São Paulo
são os mais interessados.
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Renato Barcellos, no laboratório da Geneal: empresário diz que mercado para clonagem é promissor e que meta é produzir 80 a 100 clones bovinos por ano

Bezerrinha nada convencional
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“Brasília da Cerrados”. Esse é o nome
da bezerrinha ao lado, o primeiro
animal clonado a partir de células de
tecido adiposo de um bovino adulto e
não um clone convencional, a partir
de células embrionárias. A técnica
foi realizada pela Embrapa, que
apresentou ontem a bezerra nascida
no dia 23 de abril. Segundo a
Embrapa, o animal é saudável e
evolui normalmente,
diferentemente de testes com
outros métodos de clonagem. “Há
relatos na literatura de tentativas de
clonagem a partir de células-tronco
induzidas de células adiposas, mas o
animal nasceu morto. No nosso caso,
é a primeira vez que nasce um animal
saudável utilizando-se esse tipo
celular como fonte de
c é l u l a s - t ro n c o”, explicou o
pesquisado Carlos Frederico
Martins. Segundo ele, o objetivo é
“futuramente clonar animais
geneticamente modificados para
produzirem, por exemplo, a insulina
ou fatores de coagulação humana,
que possam ser liberadas a partir do
leite bovino”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 maio 2013, Empresas, p. B12.




