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Brasil poderá se tornar, em dez anos, o maior fornecedor de genética bovina, 
principalmente aos países tropicais  
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Dono de um rebanho bovino de 170 milhões de cabeças e primeiro do ranking de 
exportadores de carne, o Brasil poderá tornar-se, também, o maior fornecedor mundial 
de genética bovina dentro de dez anos. A previsão de especialistas do setor considera 
que os Estados Unidos, Canadá e a Austrália, grandes produtores de genética, vêm 
enfrentando problemas que poderão desbancar sua soberania. 
Para os australianos, o fator limitante é a capacidade produtiva, em razão das 
características geográficas: "O país tem muita terra, mas grande parte é deserto e a 
lotação animal por hectare é baixa", afirma o gerente-geral Maurício Nabuco, da 
Central Bela Vista, empresa brasileira de inseminação artificial bovina. 
 
Dos lados americano e canadense, ele diz que o maior entrave é o desinteresse da 
nova geração de pecuaristas, que têm preferido trabalhar em empresas de alta 
tecnologia, deixando o campo de lado. "Nesses dois países, as oportunidades são 
inúmeras e mais rentáveis nas cidades, na área de tecnologia de ponta." 
 
No Brasil, esses dois problemas - falta de terra e de novas gerações - parecem estar 
longe de acontecer. O pecuarista Ricardo Viacava, de 28 anos, dirige com o pai, Carlos 
Viacava, duas fazendas de gado, em São Paulo e Mato Grosso, e também acredita no 
potencial do Brasil como exportador de genética bovina, principalmente para países 
dos trópicos, como Aust rália, África, América Latina e América do Sul. No entanto, ele 
faz uma ressalva: "Há uma enorme barreira a ser enfrentada, porém, com relação à 
sanidade do gado." 
 
Segundo ele, o País produz carne de qualidade a 30% do custo de produção da carne 
americana e a menos da metade do custo da carne australiana. Resolvidos os 
problemas sanitários, ele diz que o Brasil também poderia abrir a venda de carnes para 
os EUA e o Japão, além de aumentar as cotas para a Europa. "Mas ainda há muito a 
ser feito, principalme nte com relação à fronteira seca e às regiões de pecuária 
rudimentar." 
 
FUTURO PROMISSOR 
 
O consultor da Scot Consultoria, Alcides Torres, concorda que o potencial da pecuária 
dos EUA e da Austrália chegou ao limite e faz coro com Viacava: "O Brasil pode 
exportar genética para os trópicos." Ele também considera favorável o custo de 
produção. "A carne brasileira tem o custo de produção mais barato do mundo." 
Considerando o custo médio de produção da arroba de boi no País de R$ 40 a R$ 50 (a 
pasto) a R$ 58 a R$ 61 (confinamento), o dos EUA varia de R$ 100 a R$ 150. 
 
"Em menos de cinco anos, seremos praticamente os únicos exportadores de genética 
zebuína, graças ao clima quente, ao gado adaptado e à expansão das pastagens de 
braquiária", prevê Torres, informando que já há até empresas exportando capim 
brasileiro. 
 
O diretor-técnico da FNP Consultoria, José Vicente Ferraz, também defende que os 
nossos maiores mercados, para venda de genética, serão os países tropicais. "Temos 
bastante experiência nisso. E, no caso dos países de clima temperado, há as barreiras 
sanitárias e problemas de mercado." 



 
Entre 2003 e 2004, Nabuco, da Bela Vista, visitou 24 fazendas de gado na região 
tropical da Austrália e 58 criatórios em três Estados americanos. "A geração americana 
que está no campo, salvo raras exceções, é mais velha." Soma-se a isso a falta de 
mão-de-obra especializada no meio rural, que é cara e acaba migrando para outras 
atividades. "Com isso, o custo de produção aumenta bastante." 
 
Torres, da Scot, confirma que nos EUA os serviços são muito caros. "Além disso, os 
produtos primários são mal remunerados, o que leva os jovens a saírem do campo em 
busca de melhores oportunidades e trabalhos mais leves." 
 
VANTAGENS 
 
Conforme Nabuco, o Brasil tem mão-de-obra abundante, de qualidade, clima favorável 
e pasto o ano todo. "Enquanto os EUA estão voltados à tecnologia de ponta, o Brasil 
está de olho na produção de comida para o mundo." Ele ressalta que o País tem 
investido em inseminação artificial, transferência de embriões, fertilização in vitro 
(FIV), projeto genoma e clonagem. "O produtor brasileiro é eficiente e aprendeu a 
trabalhar com pouco dinheiro." 
 
Segundo o zootecnista Claudio Sabino Carvalho Filho, 32 anos, da Agropecuária 
Naviraí, com fazendas em Mato Grosso e em Minas, qualquer tecnologia adotada no 
Brasil produz rentabilidade. "O mesmo não ocorre nos EUA, que têm tradição no uso 
de tecnologias, mas já está saturado" diz. Ele afirma que o Brasil já é um exportador 
de genética para países de clima tropical e poderá tornar-se um grande fornecedor 
mundial, principalmente para os mercados menos desenvolvidos. "Para entrar nos 
EUA, Austrália e Canadá demanda mais tempo." 
 
Ricardo Arantes, 34 anos, comanda a Agropecuária Nova Vida, em Ariquemes (RO), 
com o irmão João Arantes Neto, de 30 anos, e tem boas expectativas para a pecuária 
brasileira. "O Brasil tem o custo de produção imbatível e vai ser o mais competitivo. É 
impossível alguma nação superar nossa condição de maior exportador de carne." 
 
MAIOR EXPORTADOR 
 
Ele justifica sua afirmação citando relatório de perspectivas mundiais de 2003, que o 
USDA divulga a cada 15 anos, no qual já se previa que o Brasil seria o maior 
exportador mundial de carne do mundo nos próximos anos. "Essa previsão foi 
concretizada no ano passado." Ainda conforme Arantes, o mesmo relatório previa que 
nos próximos dez anos - portanto em 2013, antes de sair a próxima publicação, 
prevista para 2015 - dois terços da proteína animal do mundo seriam produzidos pelo 
País. Ele acrescenta que o Brasil sempre se preocupou em exportar preço, mas esse 
cenário está mudando, graças à iniciativa privada. "Tem muita gente preocupada em 
melhorar a genética." 
 
Torres, da Scot, conta que há cinco anos o Brasil exportava carne para 20 países. 
Hoje, os embarques brasile iros seguem para mais de 140 países. "Aprendemos a 
vender, somos bastante dinâmicos nesse aspecto." Conforme números divulgados pela 
Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, no dia 6 deste mês, os embarques de carnes cresceram 50,4%, 
totalizando US$ 6,143 bilhões, ante US$ 4,085 bilhões em 2003. 
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