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Pecuária brasileira
na mira dos europeus

Em novembro estará no País a missão veterinária eu-
ropéia que vai aval iar se estão sendo cumpridas as exigên-
cias sanitárias e de controle animal que o velho continente
fez para continuar importando carne bovina brasileira.

A União Européia, que no ano passado comprou quase
US$ 1 bilhão do produto, ameaça suspender as impor-
tações ou impor medidas restritivas, caso o Brasil não
tenha tomado as providências solicitadas. Pág. 3

Produzir carne no Brasil
é mais barato

Boi gordo com preços
estáveis

Para produzir 100 kg de carcaça, o criador brasi-
leiro gasta, no máximo, US$ 180,00, revela estudo do
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada.
É o menor valor dentre os 14 países da rede Agri Ben-
cbmarce. Pág. 4

Levantamento realizado pela Scot Consultoria na
primeira dezena de outubro mostrou que, em 28 pra-
ças pesquisadas, houve aumento sutil em 20 delas; em
sete os preços ficaram estáveis e apenas em uma houve
recuo. Pág. 5

Como manter bons pastos
o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Armindo
Kichel, indica três providências para se evitar a degradação
da pastagem, por um custo relativamente baixo. Pág. 6



A PALAVRA DO PRESIDENTE

Sinal de alerta
Depois de algum tempo au-

sente, este importante veículo de
comunicação, elo de contato com
nossos associados, entidades, par-
ceiros, empresas especializadas
em geral, o nosso já tradicional
Jornal dos Criadores volta a circu-
lar (bimestral agora, e mensal em
2008).

Nossa satisfação é das maio-
res, pois este jornal é o melhor
meio de comunicação com nossos
associados, os quais, por enorme
maioria, reelegeu esta Diretoria (e
este Presidente) para mais três anos
de mandato, a expirar em 30 de
junho de 2010.

O Brasil continua com grandes
recordes de exportações, mos-
trando a força do agronegócio
brasileiro. A pecuária de corte
apresentou uma recuperação ain-
da não muito grande nos preços
ao produtor, mas com grandes
acréscimos nas exportações, a
preços muito interessantes.

Já a pecuária de leite mostrou
excelente recuperação nestes úl-

timos meses, com bons volumes
de exportação e boa recuperação
nos preços do leite pagos aos pro-
dutores.

Mas nem tudo são flores. O
sinal de alerta vem da União Euro-
péia, em especial para a pecuária
de corte. Chega dia 5 de novem-
bro, e fica por aqui até o dia 19,
importante missão técnica para
fiscalizar as condições sanitárias do
nosso rebanho, examinar a evolu-
ção em relação à missão anterior e
verificar sobretudo o nosso sistema
de rastreabilidade bovina.

E aí está o perigo! A implanta-
ção do "Novo Sisbov" ainda ca-
minha a passos lentos, com muitos
percalços e correndo sérios riscos
diante da nova missão da U.E.

Mobilizados pelo Ministério da
Agricultura, produtores (via CNA e
entidades de classe), exportadores
(via Abiec) e certificadoras (via
Acerta), estamos correndo contra
o tempo para colocar a casa em
ordem.

Esperança é o que não nos falta.

Tomara que consigamos mais uma
vez superar as barreiras impostas
pela U.E. Em dezembro voltaremos
ao assunto, analisando os fatos
após o término da missão.

E, com muita alegria, vamos
compartilhar com todos os 81 anos
de fundação da ABC, no dia 17 de
dezembro.

Um abraço a todos.

Luis Alberto Moreira Ferreiro
Presidente da Diretoria Executiva
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Europeus apertam o cerco
Novembro de 2007 será um mês

crucial para o mercado externo da
carne bovina brasileira. Chega ao
País no dia 5, e fica até o dia 19, a
missão veterinária da Comissão Eu-
ropéia (o braço executivo da União
Européia) para avaliar se o Brasil está
cumpri ndo as exigências que o blo-
co fez para continuar importando o
produto brasileiro. Se os europeus
ficarem satisfeitos com o que virem,
o Brasil poderá não só manter como
até ampliar o já vantajoso mercado de
carne bovina com a UE; se não gos-
tarem, poderão impor medidas restri-
tivas ou mesmo a proibição total da
importação pelos países do bloco.

As melhorias exigidas pelos euro-
peus, apontadas no relatório da co-
m issâo veterinária que veio ao Brasil
em março último, referem-se a seis
aspectos: fortalecimento da estrutura
de combate a doenças animais; atu-
alização da legislação de combate à
febre afrosa: reformulação dos Cer-
tificados Sanitários Internacionais
(CSI); melhoria nas análises labora-
toriais brasileiras; melhor controle de
movimentação do gado entre áreas
livres e não-livres de afrosa; e implan-
tação do Serviço de Rastreabilidade
da Cadeia Produtiva de Bovinos e de
Bubal inos (Sisbov).

Bombardeio
A que virá em novembro será a

oitava missão veterinária européia
em três anos e a segunda em 2007.
A sua importância ganha relevo por-
que ela ocorre num momento em
que a carne bovina brasileira está
sendo bombardeada por pecuaristas
e deputados da Irlanda e do Reino
Unido. Eles querem a proibição total
da entrada do produto em todos os
países da UE, sob a alegação de que
o Brasil não segue as mesmas regras
de sanidade animal obedecidas no
velho continente e, com isso, sua
carne representa riscos para a saúde
de quem a consome. O governo bra-
sileiro, especialmente por meio do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), está tentando
provar o contrário, quer por meio de
iniciativas no campo das relações co-
merciais, quer com o anúncio de me-
didas práticas que visam atender às
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exigências dos europeus. O
desafio, porém, não é dos
mais fáceis, tanto em um
campo como no outro.

No campo das relações
comerciais, o problema
maior é que a grita dos
irlandeses e britânicos se
mostra cada vez mais for-
te. Eles tomam medidas si-
multâneas para combater a
carne brasileira. Uma delas
foi a apresentação de um
pedido formal à Comissão
Européia para a proibição
da importação do produto.
Outra, foi ter conseguido
que o tema fosse discutido
no Parlamento Europeu.
A terceira forma de pres-
são foi a apresentação de
uma denúncia ao ornbu-
dsman da União Européia
de que há problemas sócio-
ambientais nos processos
produtivos da carne bovina
brasileira.

A base para as reclamações está
em um relatório, de autoria da As-
sociação dos Agricultores Irlande-
ses (IFA), com os resultados de uma
visita que seus técnicos teriam feito
a propriedades rurais brasileiras no
primeiro semestre deste ano. O re-
latório aponta que o gado brasileiro
não é registrado da mesma maneira
que o europeu, que a rastreabilidade
não cobre todo o rebanho do país,
que o Brasil convive com a afrosa,
que há trânsito de animais entre
Estados infectados e não infectados
com a doença, e que o controle dos
remédios veterinários não segue os
padrões da Europa.

Prazo: dezembro
Essas denúncias e queixas têm

sido rebatidas pelo comissário para
Saúde Pública e Segurança Alimen-
tar da UE. Em julho último, Markos
Kipryanou enviou um documento
aos deputados europeus e associa-
ções agrícolas contestando todas as
argumentações da IFA e defenden-
do a sanidade da carne brasileira. Já
em outubro, falando ao Parlamento
Europeu, Kipryanou prometeu proi-
bir a entrada da carne brasileira no

Comissário
Kipryanou:

pressionado
por irlandeses

e britânicos.

bloco se até o final de 2007 o Brasil
não cumprir as rnelhorias no controle
sanitário que se comprometeu a fa-
zer. Ainda em outubro, Kipryanou
atenuou a ameaça após ter se reunido
com o ministro brasileiro da Agricul-
tura, Reinhold Stephanes, em Bruxe-
las. "Tomaremos medidas, mas não
necessariamente o embargo", disse
Kipryanou ao jornal Valor Econômi-
co. "Podemos exigir mais controles e
testes; depende da necessidade e dos
riscos encontrados".

Srephanes estava em Bruxelas em
16 de outubro como parte de um ro-
teiro de visitas e reuniões para pro-
mover o agronegócio brasileiro. Além
da Bélgica, o ministro passou pela
Alemanha e Holanda. Ele aproveitou
a estada em território europeu para
enfatizar que a pecuária brasileira é
"de excelente qualidade e é conside-
rada uma das melhores do mundo".
Aproveitou também para informar
que o governo brasileiro já solucio-
nou integralmente quatro das seis
exigências apontadas pelos europeus.
Os problemas ainda não totalmente
resolvidos se referem ao trânsito de
animais e à implantação do sistema
de rastreabilidade. O prazo para isso
é curto; o final de dezembro está ba-
tendo à porta.
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Brasil tem o menor custo na pecuária
Para produzir 100 kg de carcaça, o

criador brasileiro desembolsa, no má-
ximo, US$ 180,00, valor que coloca a
pecuária nacional como uma das mais
competitivas do mundo. Na China, um
pecuarisra pode gastar menos - US$
152/100 kg de carcaça vendida (CV)-,
mas na média daquele país produzir boi
custa US$ 224/100 kg cv

Esses números são revelados pelo
Centro de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP,
a partir dos dados levantados em pro-
priedades dos 14 países que integram a
redeAgri Benchmarck, instituição alemã
que se equivale à Ernbrapa no Brasil. O
Cepea é o representante brasileiro na
rede, para a qual fornece os dados que
coleta no País.

Com custos próximos aos do Brasil
está aArgentina, onde o pecuarista gas-
ta, no máximo, cerca de US$ 208 por
100 kg de carcaça vendida. Na outra
ponta da tabela, os maiores custos são
observados na Áustria, onde os desem-
bolsos chegam a US$ 970,00/100 kg
Cv. (veja a tabela).

O Cepea observa que o menor custo
de produção da carne bovina no Brasil- o
que garante a posição competitiva do País
- resulta dos baixos gastos com a alimen-
tação do rebanho e com mão-de-obra.
Produzir boi no Brasil requer apenas pasto
e suplemenração mineral, ao passo que na
Europa, nos EUA e no Canadá a alimen-
tação, que é confinada, custa caro, além
da mão-de-obra ser mais onerosa.

O custo de oportunidade do capital

investido também é um dos grandes
diferenciais que garantem a posição
competitiva da pecuária brasileira, des-
taca o Cepea. Em relação àÁustria, por
exemplo, esse item chega a custar 92%
menos no Brasil.

As depreciações também são reduzi-
das no Brasil. Atualmente, ter um equi-
pamento novo nas fazendas brasileiras é
coisa para poucos. Nos estudos a campo
realizados pelo Cepea em parceria com a
Confederação Nacional da Agricultura
(CNA) desde 2003, observa-se que a
receita da pecuária não é o suficiente
para cobrir as depreciações dessas pro-
priedades. Como conseqüência, a vida
útil de equipamentos no Brasil é maior
que nos países europeus, o que reduz os
gastos para essa reserva.

A tabela abaixo apresenta os valores máximos (US$/100 kg de carcaça vendida) encontrados em
cada país nas fazendas pesquisadas pela rede Agri Benchmarck. Esses valores incluem o custo
efetivo da produção bovina de corte, a depreciação de bens e os custos de oportunidade.

País US$
Áustria 970

I Reino Unido 843
Alemanha 772

I Irlanda 645
Suécia 580

I França 568
Itália 490

Estados têm
custos diferentes

Espanha

Polônia

China

Estados Unidos

Canadá

Argentina

Brasil

Fonte: Cepea/CNA

Evolução acumulada do custo de produção
da pecuária brasileira - janeiro 2004 a julho 2007
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Se no mercado internacional a pecuária de corte brasileira
é uma das mais competitivas, no cenário interno uma de
suas características marcantes são as diferenças regionais
do custo de produção. É o que revelam as pesquisas que o
Cepea vem realizando em parceria com a CNAdesde 2003.
Esses estudos mostram que entre janeiro de 2004 e julho
de 2007 os gastos mensais da pecuária (COE)aumentaram
35% em Minas Gerais e no Mato Grosso, enquanto em Goiás
a elevação foi de 22% (veja quadro ao lado).
Em Rondônia, os custos operacionais totais (COT),que são
formados pelos desembolsos mensais mais os gastos com
manutenção e depreciação de máquinas, implementos e
benfeitorias, subiram 62% no mesmo período, o maior au-
mento entre os estados pesquisados. Já o menor aumento
do COT,de 22%, ocorreu no RioGrande do Sul.
Os aumentos bem maiores em Rondônia estiveram atrela-
dos à valorização dos insumos e às operações necessárias
para a abertura de novas áreas, componentes dos custos
totais (COT).
Enquanto em São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato

Fonte: Dados da Pesquisa - Cepea/CNA

Grosso do Sul, Pará e Rondônia os custos operacionais
totais subiram mais que os efetivos, no Rio Grande do Sul
e no Mato Grosso as altas do COEsuperaram as do COT.
Segundo o Cepea, esse comportamento pode ser explicado
pelas diferenças regionais do mercado de insumos e pelas
características físicas de cada município, como o clima e
principalmente a fertilidade do solo.
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Boi gordo com preços estáveis
A pequena oferta de animais

prontos para abate está mantendo
estável o preço do boi gordo em todo
o País, com ligeiras indicações de
alta. Levantamento realizado pela
Scot Consultoria na primeira deze-
na de outubro mostrou que, em 28
praças pesquisadas, houve aumento
sutil em 20 delas; em sete os preços
ficaram estáveis e apenas em uma,
o Oeste da Bahia, houve recuo mo-
desto: 1,8%. Na região de Barretos
(SP), no dia 10 de outubro a arroba
estava valendo R$ 63,50, para paga-
mento em 30 dias - mesmo patamar
verificado um mês antes. A estiagem
vem contribuindo para a manuten-
ção dos preços. A Scot Consultoria
constatou, entretanto, que mesmo
nas regiões onde há maior ocorrência
de confinarnento a disponibilidade
de animais não é grande o suficiente
para provocar qualquer pressão ne-
gativa no mercado.

Em termos de reposição de reba-
nho, a Scot constatou que o merca-
do está comprador. "Existem mais
pecuaristas interessados em repor

EXPORTAÇÕES

os animais do que colocar o reba-
nho à venda", explica a consultora
Maria Gabriela Tonini. Ela observa,
contudo, que o volume de negócios
no mercado de reposição continua
pequeno na comparação com outras
épocas do ano. "A oferta enxuta, os
preços firmes e mais altos em rela-
ção aos últimos anos e a maior difi-
culdade em se conseguir prazo para
pagamento mantêm os negócios cal-
mos", afirma. A Scot constatou que
boa parte das operações de compra
e venda tem sido fechada com paga-
mento à vista ou, no máximo, com
prazo de 15 dias.

Repercussão nas exportações
A elevação dos preços do boi gordo,

que ocorre desde o final do ano passa-
do, está provocando efeitos no desem-
penho das vendas de carne in natura
para países fora do bloco europeu. En-
quanto o "velho continente" se dispõe a
pagar valores mais altos para a carne, os
países emergentes buscam preços com-
petitivos. Com isso, os volumes de car-
ne in natura exportados pelo Brasil caí-

Carnes disputam com soja
As receitas com exportação de

carnes - bovina, suína e de frango
- estão se aproximando das vendas
externas dos produtos do comple-
xo soja. Segundo levantamento
do Ministério da Agricultura, nos
nove pri mei ros meses deste ano
os embarques de carnes somaram
US$ 8,086 bilhões, o que resulta
em um aumento de 32% em relação
ao mesmo período do ano anterior.
Já as receitas com o complexo soja
cresceram 18,3% e somaram US$
8,965 bi.

Há vários anos a soja e seus de-
rivados encabeçam o ranking brasi-
leiro de exportações do agronegócio,
liderança que poderá ser assumida,
ainda em 2007, pelas carnes. Na
comparação do acumulado nos
últimos 12 meses (outubro/2006
a setembro/2007), as vendas ex-
ternas do complexo soja somaram

US$ 10,694 bi, e as de carnes, US$
10,6 bi, com crescimento, respecti-
vamente, de 10,8% e 29,3%. Esses
números mostram que os resultados
integrais de 2006 já foram supera-
dos. No ano passado, as exporta-
ções do complexo soja resultaram
em US$ 9,311 bi; as de carne, em
US$ 8,510 bi.

Os demais itens de exportação
do agronegócio também registra-
ram alta nos últimos 12 meses. Os
embarques de produtos florestais,
terceira posição no ranking, soma-
ram US$ 8,506 (aumento de 9,5%).
Na seqüência estão os produtos do
complexo sucroalcooleiro (US$
7,651 bilhões; 20%) e o café (US$
3,803 bi; 24%).

PIB em alta
Dados contabilizados pela Con-

federação Nacional da Agricultura

ram de 106 mil toneladas, em setembro
de 2006, para 98,5 mil toneladas, em
setembro último. Em valores, a queda
de receita foi de US$ 294 milhões para
US$ 291 milhões, ainda que o preço
médio da tonelada tenha apresenta-
do uma alta de 6,3% na comparação
daqueles dois períodos, chegan-
do a US$ 2,954 em setembro
deste ano.

Mercado de reposição está com
disponibilidade reduzida de animais

(CNA) e pelo Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada,
da Universidade de São Paulo (Ce-
pea), indicam que o PIB do agrone-
gócio cresceu 2,03% no primeiro se-
mestre deste ano, em relação a igual
período de 2006. Tomando apenas
as atividades agropecuárias, o cres-
cimento foi ainda maior: 3,81%.
De janeiro a junho do ano passado,
o PIB do agronegócio apresentou
uma queda de 0,98%, enquanto o
da agropecuária caiu 1,9%.

Os números apurados no pri-
meiro semestre fazem ampliar as
expectativas de que o setor supere
o desempenho recorde de 2004. As
principais contribuições para isso
virão da produção de algodão, cana-
de-açúcar, milho e soja, que deverão
avançar, no conjunto, 21,4%, e da
pecuária e da avicultura, com cres-
cimento previsto de 10,8%.
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Governo define prazo
o impasse entre governo e

parlamentares sobre a renegocia-
ção das dívidas de investimento e
custeio dos produtores rurais pode
estar chegando ao final. No dia 3
de outubro o ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento,
Reinhold Srepha nes, levou uma
proposta de reestruturação da dí-
vida à Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, da Câmara
dos Deputados. A perspectiva do
ministro é que até 28 de dezembro
deste ano o governo apresente as
estratégias e procedimentos para,
enfim, resolver o problema.

Além de Stephanes, a proposta
levada aos deputados foi assinada
pelos ministros Guilherme Cas-
sei, do Desenvolvimento Agrário,
e Guido Mantega, da Fazenda.

O objetivo do documento é
propor medidas para as diversas
categorias de dívidas rurais, divi-
didas em três blocos de operações:
de crédito rural renegociadas por
medida legal e com assunção de
risco da União ou com equalização
pelo Tesouro Nacional; de custeio
prorrogadas de anos anteriores e
de investimento agropecuário em
situações de adimplência em 31 de
dezembro de 2006, e de custeio e
investi mento agropecuário contra-
tadas ao amparo dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento.

As propostas para resolver o
problema estão sendo discutidas
por uma comissão que conta com a
participação, além dos ministérios
da Agricultura, Desenvolvimen-
to Agrário e Fazenda, de repre-
sentantes do Banco do Brasil, do
BNDES, das comissões de Agri-
cultura da Câmara e do Senado e
dos produtores rurais. De acordo
com Srephanes, a comissão tem se
reunido desde março, até três ve-
zes por semana. "O importante é
que estamos trabalhando de forma
integrada e conjunta. Devemos
continuar essas reuniões para que
possamos chegar a um projeto que
consiga esrrutu rar essa dívida a
médio e a longo prazo", ressaltou
o titular da Agricultura.

Uma das atividades da comis-
são é calcular o valor total da dí-
vida. Previsões indicam que ela
seja de R$ 7 bilhões, sendo R$

1,8 bilhão referentes às safras
2003/04, 2004/05, 2005/06, e
R$ 5,2 bilhões com vencimento
neste ano.

INFORME TÉCNICO

Como evitar
a degradação
das pastagens
A degradação dos pastos é um dos maiores problemas da pecuária bra-
sileira. Estima-se que 80% das pastagens cultivadas no Brasil apresenta
algum grau de degradação - perdeu o vigor, a capacidade de produção e
qualidade.
Isso decorre do manejo inadequado, da super lotação de animais na área,
da falta de manutenção e reposição de nutrientes no solo, dentre outros
fatores. Em estágios mais avançados o pasto mostra-se improdutivo, com
invasoras, cupins, doenças e erosão.
O problema ocorre principalmente em áreas de solos fracos e é mais visível
no Cerrado brasileiro, onde existe a maior área de pastagem cultivada.
Segundo o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Armindo Kichel, é
possível evitar a degradação da pastagem, por um custo relativamente
baixo, com a observação de três providências:
1) Escolha da espécie forrageira a ser implantada. Deve-se procurar uma

planta que mostre boa adaptação às condições do solo e do clima e
potencial para atender às necessidades;

2) Cuidados de formação. Implica em conhecer a qualidade das semen-
tes, quantidade a ser utilizada no plantio, distribuição na área e época
de plantio:

3) Manejo da pastagem. O trabalho deve acontecer desde sua implan-
tação, com o tempo certo para o primeiro pastejo, quantidade de
animais na área, freqüência de pastejo e descanso do pasto, entre
outros cuidados.

A reposição de nutrientes no solo é um item que vai depender do estado
da pastagem. Os custos dos adubos pode variar entre R$ 100 e R$ 600
reais por hectare, calcula Armindo Kichel.
Se o pasto já estiver degradado, as saídas são recuperar ou renovar.
Recuperar uma pastagem consiste em restabelecer a produtividade da
planta; renovar significa trocar de planta, introduzindo uma nova espécie.
As operações em ambos os casos são onerosas.
Um pasto perde o vigor porque foi mal implantado, com sementes de baixa
qualidade, o solo não foi bem preparado, não recebeu um manejo adequado,
recebeu animais além da capacidade de suporte da área e a reposição de
nutrientes no solo não foi feita. O manejo de manutenção de uma pastagem
é imprescindível e é o que garante a persistência da forrageira.
Informações e questionamentos a respeito do assunto poderão ser enviados
para o e-mail: sac@cnpgc.embrapa.br


