
ABC faz
aniversário
e homenageia
lideranças
A o comemorar seus 76 anos de fundação, a

Associação Brasileira de Criadores expressa seu
reconhecimento ao trabalho de lideranças da
agropecuária. Por meio de consulta a seus
associados, foram escolhidos três nomes para
receber o título de "Personalidade do Ano": o
ministro Pratini de Moraes, o ex-secretário da
Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles,
e o presidente da Associação Brasileira de
Agribusiness, Roberto Rodrigues. A homenagem, na
forma de uma placa de prata, ocorrerá no dia 9 deste
mês, a partir das 19 hs, durante as comemorações pelo
aniversário da ABC, na sede da entidade.

Pratini de Moraes, em
entrevista exclu~iva Págs. 4 e 5

Entidade ajudou a
formar pecuária Pág.3

Setor de leite passa
por transformação Pág. 6

Carne continua em ritmo
de crescimento Pág. 7



Editorial

Reconhecimento e homenagem
A partir deste ano, a ABC intro-

duz uma atividade a mais nas suas
comemorações de aniversário. No
dia 9 de dezembro, quando estiver-
mos festejando os 76 anos de fun-
dação da nossa Associação, vamos
também expressar o nosso reconhe-
cimento a três importantes lideran-
ças da agropecuária brasileira.O mi-
nistro Pratinide Moraes, o ex-secre-
tário da Agricultura e Abastecimen-
to de São Paulo, João Carlos de
Souza Meirelles, e o presidente da
Associação Brasileira de Agri-
business, Roberto Rodrigues, serão
homenageados como "Personalida-
des do Ano", em razão de seus in-
discutíveis préstimos e imensuráveis
contribuições para a agricultura,
para a pecuária e para o País.

A escolha dos três ho-
menageados partiu dos
sócios daABC, em consul-
ta que realizamos no mês
passado. Outros nomes
foram também 'votados' e
certamente serão lembra-
dos em homenagens fu-
turas, mas não temos dú-
vidas de que os ora esco-
lhidos representam grandemente o
que há de melhor nos quadros da
agropecuária brasileira.

Pratini de Moraes, no que pese
o bom trabalho feito por alguns
de seus antecessores, certamente
está escrevendo seu nome entre
os melhores ministros da agricul-
tura que esse país já teve. Sob seu
comando inteligente e hábil, a
agropecuária brasileira atingiu pa-
tamares antes nunca alcançados,
tanto em qualidade como em
quantidade, provendo não só o
mercado interno mas também au-
mentando as exportações a ponto
de tornar o agronegócio o princi-
pal setor da balança comercial
brasileira. Pratini mostrou ao Bra-
sil e ao mundo a capacidade e a
pujança da nossa agropecuária,
deixando iluminado o caminho a
ser seguido pelo futuro governo.

João Carlos de Souza Meirelles
não fez menos na Secretaria da
Agricultura e Abastecimento de São
Paulo. Em um Estado que desponta

no cenário econômico brasileiroem
razão do dinamismo de seu parque
industriale da modemidade de seus
serviços, João Carlos trabalhou para
que o desempenho da agropecuária
paulista ascendesse aos níveis de
qualidade dos outros dois setores
básicos da economia. A tarefa não
é fácil, uma vez que os campos
paulistasabrigam grandes diferenças.
Em termos de desenvolvimento
econômico, há um fortecontraste,por
exemplo, entre a região de Ribeirão
Preto e a do Vale do Ribeira. Da
mesma forma, o Estado abriga
propriedades das mais diferentes
dimensões, variando do grande ao
micro produtor.A ampla visão do ex-
secrefário contemplou a todos em
suas principais demandas.

Roberto Rodrigues,
por sua vez, sabemos
todos, é o nosso mais
completo e eclético lí-
der, tanto que se desta-
ca em qualquer desafio
dos muitos a que se dis-
põe enfrentar. Como
professor, é laureado
por alunos e pelos co-

legas de cátedra; como coope-
rativista, é reconhecido internacio-
nalmente; como fundador e pre-
sidente da Abag, carrega o prin-
cipal estandarte pela profissiona-
lização e arrojo do agronegócio
brasileiro. Em cada um desses
papéis mostra sua vasta cultura,
sua criatividade e sua capacida-
de de equacionar problemas e
apresentar soluções. Roberto
Rodrigues, numa palavra, expres-
sa o que há de mais moderno na
liderança rural, tanto em termos
de Brasil como de mundo.

Ao homenagear esses três ilus-
tres companheiros, estamos singe-
lamente dizendo a eles o quanto
são importantes para a nossa
agropecuária e ratificando ao País
que temos, sim, representantes em
quem podemos confiar e a quem
devemos aplaudir.

Luis Alberto Moreira Ferreira
Presidente da Diretoria Executiva



HISTÓRIA

76 anos pela pecuária
A representatividade da ABC

e as atividades que desenvolve
atualmente, a exemplo do debate
em torno da implantação da
rastreabilidade, o incentivo à pe-
cuária orgânica e a participação no
Rural Brasil, estão assentadas em
uma sólida história de trabalho
em prol da pecuária brasileira.

AABC nasceuem 20 de dezem-
bro de 1926 com o nome de Fede-
ração Paulistade Criadores de Bo-
vinos (FPCB), em assembléia rea-
lizadana sededa LigaAgrícolaBra-
sileira,no centro de São Paulo.Em
1951, por exigência da legislação,
sua denominação foi alterada para
AssociaçãoPaulistade Criadoresde
Bovinos. Em 1973, por iniciativa
de seus dirigentes, passou a se
chamar Associação Brasileira de
Criadores.

Registro genealógico - Já
em março de 1927, em convênio
com o Ministério da Agricultura,
a ABC organizou e implantou o
Serviço de Registro Genealógico
(SRG) das raças bovinas criadas

no Brasil. Tratava-se de um im-
portante passo para a organização
da então primitiva pecuária bra-
sileira, tanto no setor de leite
como no de corte, já que o regis-
tro genealógico permitia a elabo-
ração de relatórios sobre as con-
dições dos rebanhos e a apresen-
tação de sugestões aos
criadores.

Em 1929, o primeiro
relatório sobre o SRG in-
dicava a necessidade de di-
versificação das pastagens
e a plantação de forragens
para corte, bem como explicava
sobre silos e silagem. Sugeria o
abate de vacas com reduzida pro-
dução de leite ou raquíticas, esti-
mulava o emprego de repro-
dutores de puro sangue e explica-
va a importância da veterinária.
Ressaltava ainda a necessidade do
treinamento da mão-de-obra en-
volvida no manejo dos rebanhos.

Nessa época, existiam em São
Paulo 38 rebanhos, 29 deles com-
postos por animais da raça Ho-

landesa. Os demais eram
das raças Schwys (4 re-
banhos), Iersey (2), Di-
namarquesa (2) e
Holstein Americana (1).

Em 1945, mais uma
significativa contribui-
ção foi dada, com a im-
plantação do Serviço de
Controle Leiteiro. O
SCL consistia na verifi-
cação, por um técnico,
do peso do leite extraí-
do de cada vaca, nas duas
ordenhas diárias, e da
taxa média de gordura,
dados que indicavam aos
produtores os animais
com melhor perfor-
mance na lactação e per-
mitiam conhecer o valor
real do rebanho. Os re-
latórios do SCL, vaca
por vaca, eram mensal-
mente publicados na Re-
vista dos Criadores, o que
ajudou a estimular o
mercado e a valorizar as
vacas mais produtivas
tanto pela capacidade de

Edifício, em São Paulo, onde localizo-se
o sede próprio do ABC, no 110 andat

lactação como pelo seu patrimô-
nio genético com vistas à repro-
dução.

O primeiro estudo sobre os
resultados do Serviço de Contro-
le Leiteiro foi feito já em 1945.
A lactaçãomédia dos rebanhos era
de 700 kg/vaca/ano, a metade da

média - 1.421 kg/vaca/
ano - verificada no ano
2000. Parte expressiva
desse aumento deve-se ao
trabalho pioneiro da ABC
iniciado em 1944.

Desenvolvimento
ponderal - Apesar de sua
maior dedicação ao setor leiteiro,
a ABC também exerceu iniciati-
vas com benefícios exclusivospara
a pecuária de corte. Uma delas foi
a implantação do Serviço de Con-
trole de Desenvolvimento
Ponderal (SCDP), destinado à
medição do ganho de peso dos
animais. Implantado em 1967, o
SCDP consistia na visita de téc- 3
nicos da Associação aos rebanhos
inscritos para pesagem dos ani-
mais no nascimento e nas idades ..•.•••
de 205, 365, 550 e 730 dias. Com ~
base nos dados colhidos, os cria-
dores puderam conhecer o com-
portamento de seus animais, ava-
liar os processos utilizados para a
engorda, divulgar dados sobre
ganho de peso em seu rebanho,
verificar a capacidade de transfe-
rência genética dos reprodutores
utilizados e proceder à seleção de
novos reprodutores.

A ABC contribuiu significa-
tivamente para a melhoria dos
rebanhos também por meio de
seu departamento de assistência
técnica, que procurava resolver
problemas apontados pelos
criadores, e do departamento
comercial, responsável pela ven-
da dos mais variados produtos
agrícolas e veterinários.

Outras duas atividades reali-
zadas de forma pioneira pela
ABC em São Paulo foram os lei-
lões, a partir de 1954, e as ex-
posições-feiras, que tiveram iní-
cio em 1956 e serviram de base
pa~a a~ exposições nacionais de
animais.



ENTREVISTA

"A última fronteira agríc
Algumas décadas depois ter sido apontado para desempe-

nhar opapel de "celeirodo mundo", oBrasil parece ter
finalmente encontrado a sintonia entre asprevisões e a

/

realidade. E inevitável fazer essainformcia a partir dos
dados atuais da produção agropecuária do País - enquanto
o vicejar anual degrãos promete ultrapassar a casa das 100

milhões de toneladas, a carne anuncia que será a mais
vendida no mundo entre cinco e dez anos. Isso se deve, em

boaparte, ao trabalho de Pratini deMoraes no Ministério
da Agricultura, Pecuária (palavra inclusa na sua gestão)

eAbastecimento (.MAPA). Apesar da multiplicação dos
números da produção, ele não fez milagres.

Apenas teve ouvidos, soubefalar efazer.
Homenageado pela ARe como uma das Personalidades

doAno de 2002, Marcus Vinicius Pratini deMoraes conce-
deu entrevista exclusiva ao Jornal dos Criadores. Não

falou em celeiro,mas quase. "O Brasil é a última grande
fronteira agrícola do mundo", lembrou. Há, portanto,

muito trabalho pela frente.

o seu trabalho no MAPA está
sendo plenamente reconhecido
pelo setor agropecuário. A esco-
lha de seu nome, pelos sócios da
Associação Brasileira de Criado-
res, como Personalidade do Ano,
é uma comprovação disso. En-
fim, como o senhor vem pautan-
do sua atuação no Ministério?

Pratini de Moraes - Com vári-
as ações que visam o desenvolvi-
mento do setor de agronegócio.
Afinal, a agricultura é a base da eco-
nomia de um país de dimensões
continentais como o Brasil. Há
avanços no aumento da produtivi-
dade agrícola, crescimento da pro-
dução de grãos, com previsão de
ultrapassar 105 milhões de tonela-
das na safra 2002/2003, cresci-
mento na exportação de
carnes e o apoio técnico e finan-
ceiro para incentivar a produção
agropecuária. Além disso, também
tivemos incrementos nas exporta-
ções do agronegócio e lutamos
contra as barreiras impostas por
países desenvolvidos a produtos

agropecuários de países emergen-
tes como o Brasil. Promovemos
também a disseminação da tec-
nologia no campo, destinando R$
21,7 bilhões para o lançamento de
um plano agrícola e pecuário dos
mais elogiados nos últimos anos, e
implementamos programas como
o Moderfrota, que renovou nossas
máquinas agrícolas, com resultados
bastante positivos. Vale ressaltar
que a busca pela sanidade animal e
vegetal foi o passaporte para que o
Brasil aumentasse as exportações e
comprovasse a qualidade de nos-
sos produtos.

o próximo governo tem
anunciado que dará ênfase à agri-
cultura familiar. O senhor acre-
dita que esse sistema conseguirá
atender às necessidades de se re-
duzir a fome no País e, ao mes-
mo tempo, manter o êxito do
agronegócio nas exportações
brasileiras?

Acredito que sim. Quando se
fala em exportação, está-se basica-
mente falando em agricultura fa-
miliar, com exceção da soja e do
algodão. A produção de frango,
suínos, leite, fruticultura, floricul-
tura e pesca são atividades da agri-
cultura familiar. E um setor bem
organizado e que funciona muito
bem. A questão central é que se está
fazendo distribuição de terra sem
dar o suporte técnico adequado.
Por isso, aumentamos muito os
dias de campo da Embrapa e utili-
zamos o sistema de telecon-
ferência para repassar informações
tecnológicas aos pequenos produ-
tores. Mas tudo isso ainda é insufi-
ciente.

Por trás das polêmicas sobre
a Alca - a principal, se o Brasil
deve aderir ou não - há o com-
portamento dos EUA em dificul-
tar a importação de produtos
agrícolas brasileiros. No seu en-
tendimento, qual deve ser a pos-
tura do Brasil nas negociações
sobre a Alca?



:ola do mundo"

Os objetivos dos Estados Uni-
dos com relação a Alca são muito
claros. Os nossos também são. Dis-
se isso para o secretário americano
de comércio, Roberto Zoelick, e
para a secretária de agricultura,
Ann Veneman. Eu disse para eles
que os Estados Unidos têm de
abrir o mercado de produto agrí-
cola para o BrasiL Se não houver
negociação para o produto agríco-
la na Alca, não tem Alca. Não te-
mos de tomar nenhuma posição
a favor ou contra a Alca. Temos
de defender o nosso interesse.
N a minha opinião, um interesse
fundamental para o Brasil
é o agronegócio. O Brasil é a últi-
ma grande fronteira agrícola
do mundo.

A carne brasileira vem melho-
rando seu status de qualidade no
exterior. Qual o caminho a seguir
para o produto, principalmente de
origem bovina, consolidar uma
posição de destaque no comércio
internacional?

A cadeia produtiva de carne está
crescendo bastante. As exportações
do complexo de carnes tiveram um
aumento de cerca de US$ 1 bilhão
de 2000 para 2001, passando de
US$ 1,89 bilhão para R$ 2,85 bi-
lhões. As estimativas indicam que
as exportações do setor alcancem
US$ 3 bilhões neste ano. Desse
total, as vendas externas de carne
bovina devem representar US$
1,05 bilhão, as de avesUS$ 1,5 bi-
lhão e as de suínos US$ 500 mi-
lhões. Esse resultado representará
um incremento de 7% sobre as ex-
portações de 2001. O Brasil já tem
uma posição consolidada no mer-
cado internacional de carne, tanto
que somos o terceiro maior pro-
dutor de carne bovina do mundo,
com 7,2 milhões de toneladas em
2002, ficando atrás apenas dos Es-
tados Unidos e da União Européia,
e o terceiro maior exportador mun-
dial. Nos próximos dez anos assu-
miremos a liderança na exportação
de carnes no mundo. Para isso, bas-
ta continuarmos investindo no
controle da sanidade animal por
meio de projetos como o Sistema
Brasileiro de Identificação e
Certificação de Origem Bovina e
Bubalina (Sisbov).

o cronograma de implanta-
ção da rastreabilidade prevê a ne-
cessidade de identificação e
certificação de animais destina-
dos ao mercado interno somen-
te a partir do final de 2005.
Por que esse prazo tão dilatado
para contemplar o consumidor
brasileiro?

O Brasil tem uma dimensão
continental. Para se conseguir um
processo de rastreabilidade perfei-
ta em um país como o nosso é ne-
cessário que o processo seja de for-
ma gradativa. Além disso, o ciclo
de produção bovino é de três anos.
Ou seja, desde o nascimento até o
animal estar pronto para o abate
leva-se três anos. Esse tempo tam-
bém é importante para que o pro-

dutor se sensibilize para o proces-
so e que o consumidor se
conscientize da importância de ter
um produto com essa marca de
qualidade.

A pecuária leiteira vem en-
frentando dificuldades crescen-
tes, principalmente os pequenos
produtores. Há uma saída para
esse setor?

Sim. O Ministério acaba de in-
cluir o leite na pauta da Política de
Garantia de Preços Mínimos
(PGPM) e estabeleceu o preço de
referência de R$ 0,32 por litro para
São Paulo. Trata-se de um fato his-
tórico que integra os esforços do
governo federal para fortalecer o
setor, viabilizar a atividade e garan-
tir emprego e renda ao produtor.
No caso dos pequenos produtores,
que têm uma produção menor de
leite, há condições de melhorar 5
a qualidade genética dos rebanhos
e, conseqüentemente, a produtivi- ..•.•••
dade. No caso do resfriamento do ~
leite e do transporte a granel, por
exemplo, uma das soluções seria
formar associações para fazer o
transporte coletivo do produto.
Além disso, nestes dois aspectos, o
governo financia a compra de tan-
ques por meio do Pró-leite e as
normas para a qualidade do leite
aceitam o tanque coletivo. São
medidas que beneficiam bastante
os pequenos produtores.

Como o senhor avalia o atual
estágio de contribuição da pes-
quisa científica para melhorias
na agricultura e na pecuária bra-
sileiras?

Não fosse a pesquisa científica
não haveria avanços na agrope-
cuária brasileira. Desde quando
assumimos o ministério, temos
defendido a pesquisa científica.Sou
favorável ao desenvolvimento cien-
tífico como forma de melhorar a
produção e a produtividade da
agricultura brasileira •



LEITE

Solução é mais tecnologia
e redução de custos

A produção de leite
no Brasil passa por um
processo de mudança,
em que o emprego de
tecnologia e a redução
de custos são pontos
determinantes para defi-

nir quem fica e quem sai do se-
tor. Com isso, os produtores que
não conseguem investir em
tecnologia estão sendo excluídos
do mercado, ao mesmo tempo em
que a produção vem aumentan-
do. Segundo o diretor da
Embrapa Gado de Leite, Duarte
Vilela, estima-se que hoje o Bra-
sil tenha 1,1 milhão de proprie-
dades que exploram a pecuária
leiteira, sendo que até o final des-
ta década somente 400 mil conti-
nuarão a ter condições de inves-
tir em tecnologia.

Por outro lado, informa Duarte

6
Vilela, a produção nacional tem
crescido, mostrando que o setor
está se profissionalizando, com...cmelhor gerenciamento da ativida-
de emaior eficiênciaprodutiva. Na
década de 1990, a produção cres-
ceu cerca de 4% ao ano. Na safra
de 2000/2001, esse Índice subiu
para 5%. As estimativas desta sa-
fra indicam que, mesmo com o
desestímulo do preço pago ao pro-
dutor, haverá crescimento de
2,2%. Em 2002, o Brasil deverá
produzir cerca de 21 bilhões de li-
tros do produto (veja quadro napá-
ginaS).

Essa melhoria da performance
da produção brasileira deve-se à
profissionalização do setor. E, se-
gundo Duarte Vilela, a indústria
tem sido fundamental neste pro-
cesso. "Como algumas indústrias
se preocupam em pagar um pre-
ço melhor, valorizando a quanti-
dade e a qualidade, isso induziu
os produtores a melhorar a pro-
dução", afirma.

Rendimento - A indústria va-
loriza a qualidade porque, do con-
trário, o seu rendimento é sensi-
velmente afetado. Duarte Vilela
exemplifica que na fabricação de
queijos com um leite que tenha a

o investimento em tecnologia garantirá permanência do produtor e melhor pre~ono mercado

contagem de células somáticas
acima de um milhão, comparado
com outro cuja contagem fica
em torno de 400 mil, a diferença
de produtividade pode chegar
a 20%.

Outro problema do setor,
apontado em um estudo de
abrangência nacional coordenado
pela Embrapa Gado de Leite, é a
gestão empresarial. Na assistên-
cia técnica, por exemplo, foi cons-
tatado que o técnico está mais pre-
ocupado com o animal e menos
com o criador.

O alto custo dos implementos
e máquinas agrícolas é mais uma
dificuldade. "O nosso produtor
está tão descapitalizado que che-
ga a ser quase impossível fazer
qualquer inversão de capital para
comprar uma máquina; além do
mais, a pecuária de leite convive
com uma grande dificuldade de
crédito. E quando há crédito, os
juros são incompatíveis com a
rentabilidade do setor", explica o
diretor da Embrapa.

N a esfera do poder público, o
principal problema são os impos-
tos, principalmente o ICMS, em
razão do estabelecimento de
alíquotas diferentes em cada Es-
tado. Outra preocupação do se-
tor é a redução de alíquotas para
produtos lácteos importados.

Crescimento - Em 2001, as
exportações brasileiras de lácteos
cresceram 87%, gerando pela pri-
meira vez US$ 25 milhões em di-
visas para o País. A expectativa é
que neste ano sejam exportados
cerca de US$ 52 milhões. Para o
País se tornar mais competitivo,
Duarte Vilela observa que "é pre-
ciso agilizar os processos de habi-
litação de indústrias e produtos
para exportação, a negociação de
acordos de equivalência sanitária
com países importadores e a pro-
moção da vinda de missões técni-
cas estrangeiras para o Brasil para
visitar os laticínios nacionais". O
setor lácteo brasileiro necessita
também da aprovação de regula-
mentos de normatização e
tipificação de queijos, com vistas
a atender aos mercados externos;
identificação de barreiras aos pro-
dutos lácteos brasileiros nos prin-
cipais mercados mundiais, e a
negociação de melhor acesso
ao mercado.

Os principais mercados são os
países africanos e asiáticos, a
exemplo da Argélia, Angola e
Arábia Saudita. O Brasil está ne-
gociando com a China e ainda
pode explorar os mercados
de países como o México,
Venezuela, Estados Unidos e
Canadá, enfatiza Duarte Vilela.



CARNE

Em alguns anos, Brasil deve
liderar mercado mundial

Nos próximos cinco anos, o
Brasil poderá se tornar o maior
exportador de carne bovina do
mundo, superando os Estados
Unidos e a Austrália (O ministro
Pratini deMoraes prevê dez anos-
veja entrevista nas páginas
4 e 5). A projeção, feita pela FNP
Consultaria &Agroinformativos,
mostra que a conjuntura do mer-
cado internacional é favorável ao
produto nacional. Passado o
pânico da doença da vaca
louca, o consumo de carne
na Europa - nosso principal
importador - começa a rea-
gir. E a carne brasileira, por
ser livre da doença, se des-
taca pela boa aceitação do
consumidor. "Some-se a isso
o fato de haver uma tendên-
cia de elevação do preço das
carnes de frango e suíno,
que deverá contribuir para
o aumento do consumo do
produto bovino", afirma
José Vicente Ferraz, diretor-
técnico da FNP.

Segundo Ferraz, há uma
tendência mundial das na-
ções adotarem o biocom-
bustível como fonte alterna-
tiva de energia, o que impli-
cará a queima de uma quan-
tidade fabulosa de grãos.
Parte da produção do milho
e da soja será destinada à fa-
bricação de biocombus-
tíveis, elevando inevitavelmente o
custo das rações usadas pela
suinocultura e avicultura. O au-
mento do consumo da carne bo-
vina é, portanto, uma questão de
poucos anos. ''No cenário inter-
nacional, só o Brasil tem poten-
cial para aumentar sua produção
em larga escala mantendo os cus-
tos de produção sob controle para
atender o mercado externo, no
caso da demanda mundial supe-
rar muito o consumo atual",
diz Ferraz.
Potencial - O País, segundo

ele, tem condições de alcançar fa-
cilmente a marca de 11 milhões
de toneladas ao ano, por meio da

incorporação de novas áreas do
território nacional e com
ganhos de produtividade. O que
não ocorre com os Estados Uni-
dos e Austrália, cujo aumento da
produção seria limitado em fun-
ção da elevação dos custos que
isso implicaria. Ao contrário do
Brasil, o custo da mão-de-obra e
da terranos EstadosUnidos é eleva-
do e a pecuária é intensiva.

Nos últimos seis anos, as exportações brasileiras
cresceram 317%, e as Importações foram reduzidas em 68%

Já a Austrália - cujo território é
constituído em sua maior parte
por desertos - teria restrições
para aumentar sua produção sem
alterar seu modelo produtivo e,
conseqüentemente, aumentar seu
custo de produção.

Segundo dados da FNp' em
2002 o Brasil produzirá cerca de
6,905 milhões de toneladas de
carne bovina. Estima-se que
88,5% da produção nacional seja
destinada ao consumo interno,
e 12,7% ao mercado externo,
sendo que ainda será necessário
importar 1,3% de carne. Se o
Brasil fosse hoje o maior expor-
tador de carne do mundo, o se-

tor teria de produzir cerca de
400 mil toneladas adicionais ao
ano a fim de manter o equilíbrio
entre a oferta e a demanda e
ainda atender ao consumo
interno.
Obstáculos - Na avaliação de

Ferraz, o Brasil só perderá a
oportunidade de se tornar o prin-
cipal exportador se não conseguir
resolver os problemas gerados

pela redistribuição das áre-
.~ as ocupadas pela pecuária.
% Ele explica que há uma ten-

dência da pecuária se desen-
volver nas áreas de frontei-
ra do País. Nos Estados do
Paraná e São Paulo, por
exemplo, a atividade vem
sendo "expulsa" por causa
do custo elevado da terra.
''A transferência da pecuá-
ria para outras áreas requer
investimentos do governo
em infraestrutura, como es- 7
tradas e energia, e crédito
para o bovin<:cultor. SeI? ~
ISSO, o setor nao consegru-
rá se preparar para atender
uma demanda maior",
afirma.

As barreiras sanitárias,
segundo Ferraz, serão facil-
mente superadas quando a
demanda por carne for
maior que a oferta. "O que
o Brasil precisa agora é
realizar um estudo para sa-

ber qual a qualidade da carne de-
sejada pelo mercado externo",
afirma ele, acrescentando que a
regularidade no volume e cons-
tância no fornecimento também
serão essenciais para conquistar
o mercado internacional. ''A par-
tir desse estudo é que se pode-
rá determinar as raças bovinas
e o pacote tecnológico adequa-
dos para atender as necessida-
des do consu-
midor e aumen-
tar nossa pe-
netração nos
mercados exter-
nos", ressalta
Ferraz.



Rebanho continua
crescendo no País

Consumo de leite
ainda é reduzido

Nos últimos seis anos o rebanho bovino bra-
sileiro cresceu cerca de 9,1 %. Em 1996, o País
contava com 153 milhões de cabeças, sendo que
para 2002 o número projetado é de 167 milhões.
Estima-se que neste ano sejam abatidos 36,9
milhões de animais (19% a mais do que em
1996), gerando 7,2 milhões de toneladas em
equivalente carcaças (aumento de 23%).

As exportações deram um salto expressivo: de
138,6 mil toneladas para 578 mil toneladas, o
que representa um aumento de 317% em seis
anos. Dados dos Indicadores Pecuários mostram
que neste ano os maiores compradores de carne
fresca resfriada estão sendo Chile e Holanda. No
caso da carne in natura congelada, destocorn-se
como principais compradores Arábia Saudita,
Egito, Rússia, Filipinas, Itália, Holanda e Reino
Unido.

Nos últimos seis anos, a queda nas importa-
ções foi da ordem de 68%. Em 1996, o Brasil com-
prava 154,4 mil toneladas de carne, número que
deve despencar para 50 mil toneladas este ano.

As principais regiões produtoras, conforme aponta
o Serviço de Informação da Carne (SIC)são a Cen-
tro-Oeste, com 34,47% do rebanho nacional, a Su-
deste com 21,27%, seguidas do Sul (15,65%), do
Nordeste (15,36%1.e do Norte (13,24%).

Dados do Ministério da Saúde demonstram
que o brasileiro deveria consumir, em média, 200
litros de leite por ano, seja na forma fluida ou na
de produtos lácteos, mas o consumo médio no
País fica em torno de 120- 130 litros por habitan-
te/ano.

O leite é responsável por 1,5% do faturamento
da economia brasileira e gera 4% de arrecada-
ção de ICMS (Imposto de Circulação de Merca-
dorias e Serviços) para Estados e municípios, cerca
de dois bilhões de reais.

No campo, a atividade é responsável por 3,6
milhões de empregos diretos em um 1,1 milhão
de propriedades leiteiras existentes no País.A cada
um milhão de reais investidos no setor, são gera-
dos 195 empregos permanentes. O setor leiteiro
emprega mais do que os setores automobilístico,
construção civil e têxtil. A produção de 21 bi-
lhões de litros de leite em 2002 faz do Brasil o
sexto maior produtor do mundo, superando os
maiores exportadores que são Nova Zelândia,
Austrália, Argentina e Uruguai.

O Estado de Minas Gerais é, historicamente,
o maior produtor de leite, com 29,7% da produ-
ção brasileira. Em segundo lugar está Goiás
(11,1 %),seguido pelo Rio Grande do Sul (10,6%),
S~ !,Jaulo (9,4%) e Paraná (9,1%).
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