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Ovídio Carlos de Brito 
trabalha para melhorar 
a genética e unir a 
pecuária. Págs. 8 e 9

Luis Alberto Moreira Ferreira
Presidente da Diretoria Executiva

A frase atribuída ao general 
De Gaulle – “O Brasil não 

é um país sério.” – está por me-
recer um complemento: “E não 
faz a menor questão de provar o 
contrário”. O que nos leva, neste 
momento, a essa conclusão são 
os descaminhos a que está sen-
do submetida a rastreabilidade 
bovina em nosso país. 

Incompreensivelmente, um 
recurso para qualificar o nosso 
produto e melhorar a gestão do 
nosso negócio está sendo trata-
do com tal descaso ou falta de 
competência que nos faz temer 
pelo pior: o descrédito do Brasil 
diante dos países importadores 
de carne e a conseqüente perda 
de mercados, com resultados 
desastrosos para toda a pecuária 
nacional. 

Enganam-se profundamente 
os que pensam que os custos e 
os benefícios da rastreabilidade 
dizem respeito somente ao co-
mércio exterior: um revés nas 
exportações será um desastre 
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para o preço da carne também 
no mercado interno, uma vez que 
cada tonelada não exportada 
servirá para aumentar a oferta 
em um ambiente de consumo 
já retraído e com preços baixos. 

Não se trata de alarmismo, 
mas sim de tomada de cons-
ciência da posição do Brasil no 
mercado internacional da carne: 
somos, hoje, o maior exportador 
do produto – e temos que agir 
de acordo com a dimensão da 
nossa importância no mercado 

mundial. Estamos, no entanto, 
fazendo o contrário. Lideramos 
as exportações de carne, mas 
agimos como se fôssemos uma 
República de Bananas.

O tamanho da nossa indig-
nação – e, podemos garantir, de 
todos que vêem a rastreabilidade 
como uma ferramenta para o 
incremento da pecuária – é pro-
porcional à pasmaceira em que 
se encontra o Sistema Brasileiro 
de Identificação e Certificação 
de Origem Bovina e Bubalina 
(Sisbov).

Vamos, resumidamente, aos 
fatos. O Sisbov foi instituído em 
janeiro de 2002, estabelecendo 
que a partir de julho daquele 
ano os animais cuja carne seria 
exportada para a União Euro-
péia deveriam ser identificados 
e registrados na base nacional 
de dados (BND) do Sistema, 
onde deveriam permanecer por 
um período mínimo de 40 dias. 
Essas providências, no entanto 
começaram a vigorar somente 
um ano depois. 

(Continua na página 2)

Rastreabilidade sem rumo

Sebastião Costa Guedes, 
do CNPC, consegue 
reunir pecuaristas e 
frigoríficos. Pág. 3

Entrevista com Miguel 
Graziano Russo, 
diretor do frigorífico 
Independência. Págs. 6 e 7
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Em novembro de 2003 foi de-
finido um calendário estabelecen-
do: a) quarentena para os animais 
destinados a todos os mercados 
(não somente à UE) a partir de 
31/12 daquele ano; b) perma-
nência de 90 dias na BND dos 
animais para exportação (todos os 
mercados) a partir de 31/05/04; c) 
permanência de 180 dias a partir 
de 31/11/04; e) permanência de 
365 dias a partir de 31/05/05; f) 
a partir de 31/12/05, registro na 
BND de todos os animais, tanto 
para o mercado externo como o 
interno, nascidos nas zonas livres 
da aftosa; g) a partir de 31/12/07, 
registro na BND de todos os ani-
mais nascidos no país. 

Apesar dos naturais problemas 
de percurso, até maio de 2004 o 
Sisbov vinha se mostrando exe-
qüível. Naquele mês, mais de 4 
milhões de animais foram registra-
dos na BND, confirmando a ade-
são dos pecuaristas ao Sistema. 
A partir daí, no entanto, um tão 
poderoso quanto retrógado lobby 
conseguiu jogar trevas sobre um 
caminho que se mostrava claro o 
suficiente para conduzir a rastrea-
bilidade a seu destino natural de 
modernizar efetivamente a pecuá-
ria brasileira. 

Mesmo declarando-se favorá-
vel à rastreabilidade, no que pia-

mente acreditamos, infelizmente 
o ministro Roberto Rodrigues se 
viu envolvido pela avalanche de 
opiniões contrárias, o que inclui 
deputados federais que se dizem 
representantes da agropecuária. 

Um dos resultados do ‘excelen-
te’ trabalho do lobby foi a suspen-
são do cronograma, de modo que 
continua em vigor a permanência 
de 40 dias na BND. Outro, foi o 
descrédito do Sistema. Um tercei-
ro, está sendo a perpetuação da 
inércia, por meio da constituição 
de incontáveis “grupos de traba-
lho” com a função de apresen-
tarem  “propostas” para o Sisbov.  

A situação, no entanto, chegou 
no limite. Mesmo que não tenha 
sido o causador da pasmaceira 
atual, chegou a hora de o Minis-
tério da Agricultura marcar uma 
posição em relação ao sistema de 
rastreabilidade bovina no Brasil. 
Governar, nos ensinam os dicio-
nários, significa controlar o rumo, 
dar direção. 

Se produzimos carne para 
o mercado, temos que ouvir o 
que o mercado está dizendo. E o 
mercado é claro: quer segurança 
alimentar, quer produtos com qua-
lidade, quer garantias sobre o que 
compra. Vamos continuar fazendo 
ouvidos moucos para o mercado? 
Vamos continuar no faz de conta? 

Vamos continuar acreditando que 
o mercado se curvará a nós? 

Os que pensam assim certa-
mente ainda não perceberam que 
estamos no ano de 2005, que o 
mundo está atento àquilo que con-
traria ou não atende aos requisitos 
de sustentabilidade e de vida sau-
dável, que o tal mundo globaliza-
do significa ausência de fronteiras 
– ou seja, estão todos vendo o que 
acontece no nosso quintal, a exem-
plo das missões de diversos países 
que nos têm visitado ultimamente 
para ver como são nossos pastos, 
currais e frigoríficos. 

A exemplo do que confirma em 
entrevista a este jornal o diretor do 
frigorífico Independência, senhor 
Miguel Graziano Russo, todos 
os países importadores – e não 
somente os da União Européia 
– exigem hoje que a carne que 
compram seja de animais identi-
ficados. Em pouco tempo, as exi-
gências serão maiores, de modo 
a não termos mais como fazer de 
conta. Ou teremos a rastreabili-
dade ou não teremos o mercado 
externo – isso sem contar que o 
mercado interno também deverá, 
mesmo que aos poucos, mudar 
suas exigências de consumo. 

Vamos esperar o quê para 
fazermos rastreabilidade com se-
riedade? 

Rastreabilidade sem rumo  
(continuação da capa)

E D I T O R I A L  
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CNPC consegue reunir
pecuaristas e frigoríficos

O presidente em exercício do 
Conselho Nacional da Pecuária de 
Corte (CNPC),  Sebastião Costa 
Guedes, deu o pontapé inicial em 
um jogo que poderá resultar no 
entendimento entre pecuaristas 
e frigoríf icos. Em reunião rea-
lizada no dia 6 de abril, em São 
Paulo, Guedes conseguiu reunir 
representantes dos dois setores, de 
vários estados brasileiros, e fazer 
vingar sua proposta de constituir 
um grupo de trabalho que irá dis-
cutir os problemas da cadeia da 
carne bovina, em especial a polê-
mica gerada pela baixa remunera-
ção paga ao produtor pela arroba 
do boi gordo. 

Para representar os frigoríficos 
no grupo de trabalho, foram indi-
cados Antônio Jorge Camardelli, 
diretor-executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias Exporta-

doras de Carne (ABIEC), Miguel 
Russo Neto (Frigorífico Indepen-
dência) e Péricles Pessoa Salazar, 
do Sindicato da Indústria de Car-
nes do Paraná, indicado pela As-
sociação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo).

Do lado dos produtores, foram 
indicados Cesário Ramalho da 
Silva, vice-presidente da Socieda-
de Rural Brasileira (SRB), Fernan-
do Adauto Loureiro de Souza, pre-
sidente da Comissão de Pecuária 
de Corte e Indústria, da Federação 
de Agricultura do Rio Grande do 
Sul (Farsul), e Paulo Sérgio Mus-
tefaga, assessor econômico para 
pecuária de corte da Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA).

“Esse grupo discutirá a realida-
de dos segmentos e terá a chance 
de propor novas bases de relacio-

namento para a cadeia da carne, de 
forma a permitir uma política de 
incremento do consumo da carne 
bovina no mercado interno e evitar 
que o confronto entre pecuaristas 
e frigoríficos possa comprometer a 
liderança assumida pelo Brasil no 
mercado internacional de proteína 
animal”, explicou Sebastião Gue-
des. Posteriormente, o CNPC pre-
tende adicionar dois tributaristas e 
mais três membros ao grupo de tra-
balho: dois ligados aos setores vare-
jista e atacadista, e um terceiro que 
representará os supermercados. 

O presidente da ABC, presen-
te ao encontro, manifestou amplo 
apoio à iniciativa. “Esperamos que 
todos entendam a seriedade de 
propósitos que norteou o CNPC 
na proposição desse grupo de tra-
balho”, disse Luis Alberto Moreira 
Ferreira.

Sebastião Guedes: 
chances para bom 
relacionamento.

Encontro em São Paulo reuniu lideranças da pecuária e da indústria.
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Entrevistas em abril
No mês de abril último o pre-

sidente da ABC, Luis Alberto 
Moreira Ferreira, concedeu en-
trevistas, no dia 6, ao programa 
Globo Rural, da TV Globo, so-

bre o embate entre pecuaristas e 
frigoríficos por causa do preço da 
arroba do boi gordo, e no dia 15, 
ao Diário Catarinense, de Floria-
nópolis, sobre turismo rural.

ADVB
O governador do Mato Grosso, Blairo Borges Maggi, foi o palestrante 

do fórum de debates da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil (ADVB), reunido em 11 de abril, no Clube Atlético Monte Líba-
no, em São Paulo. A palestra “Perspectivas de desenvolvimento brasileiro” 
foi acompanhada pelo vice-presidente da ABC, Ney Soares Piegas, e pela 
conselheira Elisa Guerra Malta Campos.

Câmara da carne bovina
O programa de bonificação ao pecuarista, do frigorífico Marfrig, o pro-

grama de qualidade de bovinos, do frigorífico Independência, e as novidades 
do Serviço de Informação da Carne (SIC) foram apresentados na reunião 
da Câmara Setorial da Carne Bovina, órgão da Secretaria da Agricultura 
do Estado de São Paulo, dia 12 de abril. A ABC foi representada pelo pre-
sidente Luis Alberto Moreira Ferreira. 

Embrapa
A solenidade de lançamento da pedra fundamental do “Instituto Alan 

MacDiarmid de Inovação e Negócios”, órgão da Embrapa - Instrumentação 
Agropecuária, em São Carlos, SP, contou com a presença do homenageado, 
Prêmio Nobel de Química, que proferiu uma palestra. O evento ocorreu no 
dia 15 de abril; a ABC foi representada por Decio Malta Campos. 

Recursos hídricos
O assessor da diretoria, Belírio Brandão Neto, representou a ABC na 

reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no dia 15 de abril, 
no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Na oportunidade a ABC e a 
Federação da Agricultura do Estado de São Paulo foram reeleitas como re-
presentantes da sociedade civil com direito a voto.

Câmara e Senado
Em 27 de abril houve uma ampla reunião em Brasília para discutir a 

situação atual do agronegócio. O encontro teve a participação de membros 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural da Câmara dos Deputados e da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado Federal, além de secretários de Agricultura de vários es-
tados. João Pinheiro da Silveira Filho representou a ABC. 

Sisbov
João Pinheiro da Silveira Filho também foi o representante da ABC na 

reunião do Comitê Técnico Consultivo do Sisbov, realizada no Ministério 
da Agricultura, dia 28 de abril, em Brasília.

 
Tecnoláctea

Foi realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, de 26 a 28 de abril,  
a 3ª Feira Técnica Internacional de Produtos para Indústria de Leite e De-
rivados – Tecnoláctea. A ABC foi representada no evento pelo assessor da 
diretoria, Belírio Brandão Neto.
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Levando em conside-
ração a máxima de que a 
indústria não introduz qua-
lidade na carne – a qualida-
de, ou a falta dela, vem do 
campo –, o frigorífico Inde-
pendência está premiando 
o produtor que atende a um 
conjunto de critérios. O Pro-
grama de Qualidade Bovi-
nos Independência (PQBI), 
criado em janeiro, foi apre-
sentado na sede da ABC, no 
dia 18 de abril, como ativi-
dade dos “Encontros com a 
pecuária”. 

Com unidades de aba-
te em Anastácio, Campo 
Grande e Nova Andradina, no MS, 
e em Presidente Venceslau, em SP, o 
frigorífico Independência tem 80% 
do seu faturamento decorrente de 
exportações. E é para atender às 
exigências do mercado externo que 
a empresa está motivando seus forne-
cedores a entregar animais acabados 
conforme padrões de qualidade. “O 
objetivo do Programa é remunerar 
o pecua-rista fiel e que produz um 
animal adequado às nossas neces-

sidades”, definiu Miguel Graziano 
Russo, diretor da empresa. 

São oito os itens que o PQBI leva 
em consideração para avaliar se ha-
verá ou não premiação. Se conseguir 
atender todas exigências do Progra-
ma, a bonificação ao produtor pode 
chegar a 2,65% sobre o preço da ar-
roba que o mercado estiver pagando 
no momento da entrega.

João Luiz Mella, gerente comer-
cial do Independência, informou 

que uma das caracte-
rísticas do Programa 
é a avaliação indivi-
dual de cada carcaça, 
e não do lote todo. 
Para isso, são con-
siderados existência 
ou não de contusões 
no anima l,  idade, 
musculosidade, aca-
bamento de gordura 
e peso. Outros itens 
avaliados são frete 
(preferência para for-
necedores mais pró-
ximos da indústria) 
e horário de chegada 
do caminhão (12 ho-

ras antes do início do abate), além 
da homogeneidade do lote. “Nos-
so objetivo é que em cada lote os 
animais tenham uniformidade em 
idade, sexo, raça, peso e acabamen-
to”, explicou Mella. O frigorífico 
Independência criou o Serviço de 
Atendimento ao Pecuarista para 
prestar informações detalhadas so-
bre o Programa. (Veja mais sobre o 
PQBI na entrevista com Miguel G. 
Russo, nas páginas 6 e 7)

Frigorífico Independência
premia boi bem acabado

Rural Brasil prevê R$ 81,4 bilhões para 2005/2006

“Encontros com a pecuária” esclareceu o 
Programa de Qualidade Bovinos Independência.

O Rural Brasil - Conselho Su-
perior de Agricultura e Pecuária do 
Brasil, entregou ao ministro da Agri-
cultura, Roberto Rodrigues, no dia 
13 de abril, as “Propostas do Setor 
Produtivo e do Sistema Cooperati-
vista para o Plano Agrícola e Pecu-
ário 2005-2006”. O documento, de 
36 páginas, apresenta um conjunto 
de providências para as principais 
atividades agropecuárias e indica a 
necessidade de recursos da ordem de 
R$ 81,4 bilhões, sendo R$ 68,5 bi 
para custeio e comercialização e R$ 
12,9 bi para investimentos. 

O documento foi entregue ao 
ministro pelo presidente do Rural 
Brasil e da CNA (Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil), Antônio Ernesto de Salvo, para 
quem o valor previsto “é conservador 

e não considera ampliação na área 
plantada, que deve ser mantida em 
torno de 48,5 milhões de hectares, 
devido à crise de renda que atinge o 
setor rural”. 

Para a pecuária de corte e de 
leite, as propostas do Rural Brasil 
contemplam cooperação técnica, 
linhas de financiamento, reajustes 
de preços mínimos e recomposição 
de recursos para a defesa sanitária 
animal, principalmente na erradi-
cação de febre aftosa. Entre outras 
medidas, o Rural Brasil pede reajus-
te de preços mínimos para o leite in 
natura, por região – Sudeste, Nor-
deste e estados do Paraná, Goiás e 
Distrito Federal: R$ 0,52 por litro; 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul: R$ 0,50 por 
litro; região Norte e Mato Grosso: 

R$ 0,48 por litro – e ampliação dos 
limites de crédito para custeio da 
pecuária leiteira dos atuais R$ 90 
mil para R$ 250 mil e da pecuária 
de corte de R$ 60 mil também para 
R$ 250 mil por tomador. Reivin-
dica também alocação de R$ 500 
milhões para a criação do “Progra-
ma de Incentivo ao Confinamento 
para a Produção de Carne Bovina 
de Qualidade”. 

O Rural Brasil agrega, além da 
CNA, a Associação Brasileira de 
Criadores, a Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu, a Associa-
ção Brasileira dos Produtores de 
Algodão, o Conselho Nacional do 
Café, a Organização das Coopera-
tivas Brasileiras, a Sociedade Rural 
Brasileira e a União Brasileira de 
Avicultura. 
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Sem o Sisbov não há exportação
– Sem o registro no Sisbov, sua empresa vende uma 

carne hoje para a Europa? 
– Não vende para país nenhum.
A resposta de Miguel Graziano Russo, diretor do 

frigorífico Independência, não deixa dúvidas sobre 
o rumo que deve tomar a rastreabilidade bovina no 
Brasil. Terceiro maior exportador brasileiro de carne 

bovina, Russo não poupa críticas ao Sisbov – “ foi um 
filho mal criado”, diz –, mas não vê outra saída que 
não seja o Brasil levar a rastreabilidade a sério. Nesta 
entrevista, ele fala também do programa de qualidade 
implantado pelo Independência, da necessidade do 
consumidor brasileiro ganhar mais atenção e da 
imposição de se acabar com a aftosa.

Jornal dos Criadores – Os pe-
cuaristas estão aderindo ao Pro-
grama de Qualidade conforme as 
expectativas do frigorífico?

Miguel Graziano Russo – O 
Programa foi implantado há ape-
nas noventa dias e em razão de sua 
complexidade estamos verificando 
uma certa dificuldade para expli-
car o seu funcionamento. Mas, 
olhando o curral do frigorífico, 
notamos que há um engajamento 
muito grande dos nossos fornece-
dores; mais de 80 por cento deles 
estão procurando se adaptar e se 
adequar ao Programa. Na verdade, 
não se exige muito; nosso fornece-
dor já tem qualidade, ele somente 
está sendo estimulado a organizar 
essa qualidade para mandar para 
o frigorífico.

Há reclamação de pecuaristas 
de que o Programa exige um es-
forço muito grande para uma pe-
quena recompensa financeira. 

O Programa não premia somen-
te o produto; o produtor que tem 
boa gestão também é premiado. O 
conceito do Programa é valorizar 
quem faz um trabalho diferencia-
do, quem põe qualidade não só no 
produto mas também em sua ges-
tão. Estamos mostrando isso ao 
produtor. Não existe como valori-
zar a qualidade se não mostrar os 
pontos em que ela sobressai. 

Mas existe a necessidade de a 
carne brasileira efetivamente me-
lhorar de qualidade.

A carne brasileira é boa, mas na 
maioria das vezes o animal é mal 
terminado. O produtor peca por 
não conhecer as regras do jogo do 
mercado. Não é culpa dele, porque 
ele não sabe o que é necessário fa-
zer. Assim, o que estamos propon-
do é levar ao conhecimento do pe-

cuarista o tipo de produto que o 
nosso cliente quer. Nosso programa 
não visa atingir o boi ideal, mas sim 
aquele boi que forneça uma carne 
com a qual se consegue o melhor 
preço no mercado.

O senhor está se referindo à 
carne para o mercado externo.

Do total da nossa venda, 80 por 
cento vai para o mercado externo; 
portanto, buscamos atender o gos-
to do consumidor externo. 

Se o consumidor brasileiro 
fosse melhor informado sobre a 
carne que compra, o mercado in-
terno não teria um potencial de 
consumo bem maior?

Esse é um ponto muito impor-
tante que eu defendo há muito tem-
po: precisamos dar nome aos bois. 

A dona de casa não tem opção no 
mercado; ela não compra uma car-
ne com a marca de um criador, de 
uma associação ou de uma região. 
Ela é obrigada a consumir aquilo 
que o supermercado tem, e o super-
mercado compete com preço. Ele 
vende a carne que lhe é mais fa-
vorável comercialmente, que num 
dia pode ser de melhor qualidade, 
no outro, de pior qualidade. Não 
estamos tendo um trabalho con-
junto, entre produção e indústria, 
para agregarmos valor à carne e 
oferecer ao consumidor opções de 
marcas. 

No mercado externo o valor da 
carne brasileira é menor do que 
de outros produtores, porque o 
grosso da nossa exportação vai 
para países pobres. O que preci-

Miguel Graziano Russo: “A carne brasileira é boa, mas na 
maioria das vezes o animal é mal terminado”.
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sa ser feito para o Brasil conquis-
tar os melhores mercados, como 
Canadá, EUA e Japão?

Precisamos de uma ação articu-
lada: investimento no produtor e na 
indústria e de ações do governo. A 
qualidade no campo já existe, mas 
temos que buscar a melhor quali-
ficação do produtor, atingir níveis 
de excelência na sanidade animal 
e implantar a certificação de pro-
priedade. Com isso, teremos um 
produto de melhor qualidade e com 
certificação, que é o que mercado 
internacional exige hoje. Precisa-
mos também trabalhar para que as 
indústrias tenham plantas moder-
nas, estejam sempre atualizadas em 
relação às exigências sanitárias e 
façam ações de marketing de modo 
a apresentarem o produto de uma 
forma mais profissional. Ao gover-
no, cabe um bom desempenho nas 
negociações de tarifas e de quotas 
internacionais e na definição de 
impostos que não inviabilizem a 
organização da cadeia. Temos um 
trabalho muito amplo a ser feito, 
com todos os elos da cadeia. Isso 
demanda tempo, organização e es-
tabelecimento de prioridades para 
chegarmos aos mercados que mais 
nos interessam.

A aftosa prejudica a carne 
brasileira no mercado interna-
cional. O senhor acredita que o 
Brasil conseguirá erradicar essa 
doença? 

Fatos recentes mostraram o 
quanto a aftosa nos prejudica, nos 
tira de mercados importantes e 
desvaloriza o nosso produto. Creio 
que está faltando um pouco mais 
de organização. O governo precisa 
se engajar um pouco mais, não só 
com verbas mas dando condições 
para que a iniciativa privada, junto 
com ele, possa buscar ganhos reais 
na evolução da eliminação da af-
tosa. A erradicação da aftosa é um 
trabalho para ser feito a seis mãos, 
pelo governo, indústria e produ-
tor. É fundamental  transparecer a 
importância disso para o produtor, 
de modo que ele tenha uma real 
consciência de que a erradicação 
vai trazer um benefício de tal gran-
deza que justifica o seu esforço. A 
vacinação tem melhorado ano a 
ano, mas não basta só isso; preci-
samos nos defender. Temos divisas 

secas com países que têm aftosa 
e que não contam com o mesmo 
controle sanitário que nós. Preci-
samos trabalhar como um bloco, 
que é o Mercosul, porque se não 
vamos sofrer ameaças de focos que 
não fomos nós que geramos.

Outra parte do problema se 
refere à indústria. No mês pas-
sado uma missão veterinária do 
Departamento de Agricultura 
dos EUA reclamou das condições 
sanitárias de alguns frigoríficos 
brasileiros. Como está essa ques-
tão na indústria, em geral?

A indús t r i a 
frigorífica brasi-
leira está no ní-
vel mais alto que 
existe no mundo 
em termos de hi-
giene e de contro-
le sanitário. Pelo 
tanto que fomos 
exigidos nesses 
anos todos, pas-
samos a ocupar 
um espaço mui-
to importante. 
Só que é pouco; 
eles querem cada 
vez mais. E uma 
das ferramentas 
que eles têm para 
nos prejudicar é 
apertar nas medidas sanitárias, 
exigindo procedimentos realmente 
muito difíceis de serem cumpridos. 
E a indústria precisa tomar cons-
ciência disso; temos que trabalhar 
mais e melhorar continuamente, 
mas existem interesses políticos e 
comerciais que às vezes fazem apa-
recer pêlo em ovo. 

A rastreabilidade bovina no 
Brasil foi instituída em 2002, 
avançou um pouco e hoje vive 
um momento de estagnação ou 
quase de retrocesso. Qual a ex-
pectativa da indústria em relação 
à rastreabilidade?

Na verdade, não fazemos ras-
treabilidade; fazemos apenas a 
identif icação individual. E essa 
identificação é necessária para es-
tarmos no mercado internacional. 
A indústria precisa dela para po-
der vender ao mercado externo. O 
Sisbov foi um filho mal criado; o 
governo o lançou de uma forma 

atropelada, com poucas informa-
ções ao produtor; a indústria, por 
sua vez, não se organizou para esse 
processo, e nós estamos pagando 
o preço por essa falta de organiza-
ção. Acho que estamos num bom 
momento para sentar e discutir 
esse processo novamente, de uma 
forma organizada e sem perder o 
foco: precisamos da identificação 
individual e conseqüentemente da 
rastreabilidade do produto com a 
certificação por propriedade. Esse é 
o caminho. Não teremos mercado, 
não conquistaremos a valorização 
do nosso produto se não tivermos a 

identificação e a 
rastreabilidade.

Sem o regis-
tro no Sisbov, 
s u a  e m p r e s a 
vende uma car-
ne hoje para a 
Europa?

N ã o  v e n -
de para país ne-
nhum. Hoje, to-
dos os países es-
tão ex igindo a 
identificação in-
dividual. A Eu-
ropa já passou 
da identificação; 
ela está querendo 
também a certifi-

cação, por meio do EurepGap, que é 
um acordo entre os supermercados 
europeus que certifica a proprieda-
de. Esse é o próximo passo. Dentro 
de um a dois anos seremos exigidos 
a ter a certificação EurepGap. Não 
conseguiremos conquistar mercado 
nenhum, nem sustentar os que já te-
mos, se não tivermos o certificado 
de sanidade de fato. 

Junto com outros frigoríficos, 
o Independência foi denunciado 
ao Conselho  Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) por 
formação de cartel. Qual a posi-
ção de vocês?

Fomos denunciados pela CNA, 
em razão de uma suposta tabela 
definida em uma reunião realizada 
em São José do Rio Preto. Eu não 
sabia dessa reunião,  acompanhei 
o nome da nossa empresa pela mí-
dia e estamos nos defendendo no 
CADE dentro das normas legais 
do processo. 

“Fatos recentes 
mostraram o 

quanto a aftosa 
nos prejudica, nos 
tira de mercados 

importantes e 
desvaloriza o nosso 

produto”.
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P E C U A R I S TA  D O  M Ê S  |  O V Í D I O  C A R L O S  D E  B R I T O

Pela união da pecuária nonom momo
Nos cenários em que se discute 

os grandes problemas da pecuá-
ria, um personagem está sempre 
presente: Ovídio Carlos de Brito. 
Conhecedor e conhecido de todas 
as lideranças do setor e dos repre-
sentantes do governo nos assuntos 
do agronegócio, Ovídio marca 
presença e colabora nos debates 
não somente porque se sente bem 
entre seus pares. O que esse pe-
cuarista de berço busca está além 
do deleite do convívio social. “A 
sobrevivência do nosso setor de-
penderá da nossa capacidade de 
nos unirmos”, conclama Ovídio. 
“E é para que essa união aconteça 
que dedico boa parte do meu tem-
po, mesmo sabendo que ganharia 
mais, pessoalmente, se me ativesse 
somente a meus negócios”. 

E os negócios de Ovídio dão 
trabalho. Primogênito, ele dirige 
a Companhia Comercial OMB 
junto com os irmãos Pedro, Pau-
lo, José, Maria da Graça e Maria 
Aparecida. Todos acompanhados 
de perto pela mãe, Esmeralda, 
símbolo de uma empresa fami-
liar criada há 56 anos e que leva 
as iniciais do patriarca fundador, 
Ovídio Miranda Brito. 

A ‘cabeça’ da OMB fica na ci-
dade de São Paulo e o ‘corpo’ está 
em quatro fazendas no município 
de Pontes e Lacerda, a sudoeste 
do Mato Grosso. É de lá que saem 
reprodutores e matrizes para os 
quatro cantos do Brasil (veja tex-
to ao lado).

Aftosa, não. Lucros, sim.
Talvez seja pelos bons resulta-

dos da união familiar na empresa 
criada pelo pai que Ovídio Car-
los de Brito aposte alto também 
na união dos pecuaristas. Ele fala 
com convicção que “precisamos 
trabalhar de forma articulada, em 
torno de nossas associações e sin-
dicatos”, e aponta o principal mo-
tivo: o aumento da lucratividade 
dos pecuaristas. Cita como exem-
plo a aftosa. “O valor de um boi 
Nelore no México, também criado 
no braquiarão, é 130% maior do 

que o nosso aqui”, compara Oví-
dio, ressaltando que essa diferen-
ça se deve ao fato de o México ter 
conseguido erradicar a aftosa. 

“Os mexicanos têm acesso a 
mercados que não temos. Não 
adianta melhorar a genética, fazer 
rastreabilidade, se não resolvermos 
nossos problemas sanitários”, ta-
refa que, no seu entendimento, 
impõe a necessidade de união: 
“Não adianta também todos se 
empenharem na vacinação se um 
só pecuarista deixar de vacinar”, 
analisa.

Empreitada continental
Além de resolver o problema 

internamente, Ovídio acredita que 
o Brasil deve liderar os trabalhos 
para pôr fim à aftosa na América 
do Sul, “da mesma maneira que 
os Estados Unidos conseguiram 
erradicar a doença na América do 

Uma herança de sangue

Norte”, compara. Ele considera 
a meta factível: “No ano passa-
do houve 96 focos de aftosa na 
América do Sul; acho pouco, não 
será difícil a erradicação”, prevê. 
“Precisamos apoiar os países que 
têm problemas econômicos e de 
organização do sistema sanitário 
para assegurar o sucesso da em-
preitada em nível continental.  
Aí poderemos chegar no patamar 
do México e atingir os mercados  
asiáticos”. 

O diretor da OMB mostra os 
perigos que estão no outro lado 
da moeda: “No ano passado ex-
portamos 23% da nossa produção 
de carne; imagine se tivesse ocor-
rido focos de aftosa em regiões 
exportadoras? Estaríamos que-
brados, porque não conseguiría-
mos colocar no mercado interno 
o montante que deixaria de ser 
exportado”.

A pecuária para Ovídio Carlos 
de Brito é quase uma herança 
genética. O que ele faz hoje na 
Comercial OMB – melhoramento 
da raça Nelore – teve início com 
dois tios-avós, um do lado mater-
no e outro do paterno. No início 
do século passado, eles foram 
buscar reprodutores zebuínos 
na Índia, contribuindo para a 
introdução do Nelore no Brasil a 
partir de animais de qualidade. 
Já seu pai, Ovídio Miranda Brito, 
começou a vida profissional aos 
16 anos, como peão, vendendo 
reprodutores zebus no Rio Grande 
do Sul. 
Os ares de Uberaba, que respirou 
ao nascer, certamente também 
ajudaram Ovídio a identificar des-
de logo os caminhos da pecuária. 
“Me interessava por boi desde 
menino e sempre acompanhei a 
história da evolução da criação 
de gado no Brasil”, conta ele, que 
começou na lida aos 17 anos de 
idade e se orgulha de ter apren-
dido o ofício de boiadeiro. 

Nelore com marmoreio
Economista, 58 anos e quatro 
filhos – Ovídio, Francisco, Joana 
e Júlia –, Ovídio Carlos de Brito 
naturalmente não conduz mais 
rebanhos. Seu ofício, há mais de 
duas décadas, é fazer crescer 
rebanhos por meio da venda de 
reprodutores e matrizes Nelore 
mocho e Brahman. “Produzimos 
genética e vendemos para todo o 
país”, resume. Apesar de preparar 
campeões para as pistas, “nosso 
objetivo é oferecer animais com 
genética comprovada para que o 
pecuarista aumente sua lucrativi-
dade”, explica.
Para isso, a Comercial OMB in-
veste pesado em melhoramento, 
o que inclui parcerias com uni-
versidades brasileiras, como a 
USP e a Unesp, e também norte-
americanas, como a da Califórnia. 
PhDs dessas três instituições, 
em trabalho articulado pela OMB, 
estão envolvidos em um projeto 
para produzir carne de Nelore 
marmorizada. “Cruzamos Angus 
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CONVICÇÃO Ovídio 
destaca que a rota da 
qualidade na pecuária 
começa na sanidade.

Pela união da pecuária nonom momo

tos intrínsecos entre os diferentes 
elos”, Ovídio ressalta os esforços 
em curso para estruturação da 
cadeia. Ele cita como exemplos o 
empenho de Sebastião Guedes, ori-
ginário do setor veterinário, para 
erradicar a aftosa no continente; 
o trabalho conjunto entre Carlos 
Viacava, do Serviço de Informação 
da Carne (SIC), e Pratini de Mo-
raes, da ABIEC, para incrementar 
o marketing da carne; e os debates 
promovidos pela ABC, em torno 
rastreabilidade, que contaram com 
representantes dos vários elos da 
cadeia e também do governo.

Uma herança de sangue

CAMPEÃO A OMB prioriza a produção 
de touros e matrizes para o mercado, mas 

também faz campeões para as pistas. 

Ovídio critica a “mentalidade 
quantitativa”, quando “o que pre-
cisamos é buscar a rota da quali-
dade, que começa na sanidade”. 
Ele acredita que ainda prevalece 
na pecuária nacional uma “visão 
tradicional, antiga, do isolamen-
to, do cada um por si e Deus por 
todos,” mas enxerga um cenário 
de mudanças, “com pecuaristas 
mais modernos que percebem que 
a saída está na união”. 

E união não somente entre os 
pecuaristas, mas de toda a cadeia 
produtiva da carne bovina. Mes-
mo considerando que há “confli-

com Nelore, Nelore com Nelore e 
Brahman com Nelore”, conta Oví-
dio. Para surpresa geral, o animal 
que apresentou maior grau de 
marmorização foi uma fêmea Ne-
lore, pura, abatida com 22 meses. 
“Foi um choque para todo mundo”, 
confessa Ovídio. 
O próximo passo será avaliar a ma-
ciez da carne. “Com esse projeto 
estamos desvendando o Nelore e 
mostrando que a raça tem uma 
variabilidade enorme em termos 
de marmorização”, afirma. Ele pre-
vê um futuro promissor: “Quando 
abrirmos os mercados com os EUA 
e os países asiáticos, teremos o 
Nelore com carne marmorizada e 
com garantia em genética”.

Boi via satélite
Enquanto não realiza esse alvis-
sareiro sonho da pecuária brasi-
leira, a Comercial OMB usufrui 
de seu sucesso e ousadia aqui 
mesmo no Brasil. Nos últimos 
11 anos, a empresa realizou 40 
leilões via satélite, por meio da 
televisão, atividade em que foi 
pioneira. O último leilão foi em 18 
de abril, quando os pecuaristas 

sintonizados no 
Canal do Boi ar-
remataram os 
125 reproduto-
res e as 125 
matrizes colo -
cadas à venda. 
Presidente do 
Fundepec - Fun-
do de Desen -
volvimento da 
P e c u á r i a  d o 
Estado de São 
Paulo há cinco 
anos, cargo que 
deverá passar 
para frente em 
breve,  Ov íd io 
quer cont inu -
ar trabalhando 
pela união da pecuária e para 
o aprimoramento genético do 
Nelore. Para isso, ele está agora 
começando a lapidar um tesouro: 
dono de um banco de linhagens da 
raça Nelore, vai começar a abrir 
as 150 ampolas com sêmen dos 
primeiros descendentes de 13 
touros que vieram da Índia com 
o objetivo de testar qualidade da 
carne e conversão alimentar. 
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 TURISMO RURAL

2 a 4 de junho, em São Paulo, SP. 
A Associação dos Municípios de 
Interesse Turístico (AMITur) realizará 
a 4º edição do Salão São Paulo de 
Turismo, que visa promover o turismo 
das cidades do interior e litoral paulista. 
O objetivo do evento é mostrar o 
potencial turístico do Estado de São 
Paulo. Mais informações na ABTR 
– Associação Brasileira de Turismo 
Rural, (11) 3641-5566, com Erenilda. 

 
SUPERAGRO MINAS

2 e 5 de junho, no Parque da 
Gameleira, em Belo Horizonte, MG. 
Megaevento promovido pelo governo 
estadual, a SuperAgro Minas será 
uma mostra diversificada das cadeias 
produtivas do agronegócio mineiro. 
Além da MinasLáctea 2005 - Feira 
Nacional de Laticínios, que mostrará 
as inovações do setor, o evento 
agregará a 45ª Exposição Estadual 
Agropecuária, com início dia 30 de 
maio, três dias antes da abertura oficial 
do evento. A Exposição reunirá um 
plantel de cerca de dois mil animais 
selecionados. Já estão confirmados 
leilões de Nelore, Guzerá, gado 
leiteiro, Campolina, Mangalarga, 
Pônei, Pampa, caprinos e ovinos. A 
Associação dos Avicultores de Minas 
Gerais também realiza, durante a 
SuperAgro, o maior evento anual da 
avicultura mineira. (31) 3213 6259, 
superagro@ima.mg.gov.br.

FISPAL

7 a 10 de junho, no Anhembi, em São 
Paulo, SP. Maior feira de alimentos 
da América Latina, a FISPAL 2005 
promoverá negócios entre expositores 
da indústria alimentícia e compradores 
dos segmentos food service, varejo 
e atacado. A feira abrigará um amplo 
leque de produtos alimentícios 
industrializados (carnes, pescados, 
cafés especiais e polpas de frutas 
tropicais congeladas, entre outros), 
bem como equipamentos e acessórios 
(fornos, refrigeradores, balcões e 
vitrines) para os estabelecimentos que 
compõem o food service, segmento 
formado por fast-foods, restaurantes, 
cafés, lojas de conveniência, catering, 
hotéis e cozinhas industriais. (11) 5694-
2666, www.fispal.com.br.

QUALIDADE DA CARNE

9 e 10 de junho, no Centro de 
Convenções da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), em Jaboticabal, SP. 
O 2º Simpósio sobre Qualidade da 
Carne, promovido pela Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias, discutirá 
a qualidade da carne bovina, suína 
e de frango. Sistema de controle na 
indústria de carnes, normas e padrões 
de qualidade, legislação de alimentos 
de origem animal, exigências atuais de 
bem estar animal e sua relação com a 
qualidade da carne de aves, qualidade da 
carne armazenada para consumo, serão 
alguns dos temas do evento. (16) 3203-
1322,  eventos@funep.fcav.unesp.br.

FEICORTE

14 a 18 de junho, no Centro de 
Exposições Imigrantes, em São 
Paulo, SP. Maior feira indoor da 
América Latina, a Feicorte 2005 terá 
quatro módulos: feira de negócios, 
exposições nacionais das raças 
bovinas de corte, leilões, e congresso. 
Nesta edição, haverá julgamento 
e premiação de 20 raças bovinas 
de corte, representadas por 300 
animais, além de exposição de raças 
européias e zebuínas. Expositores 
de vinte países participarão do 
evento. Já o congresso terá palestras, 
conferências e workshops para 
debater as experiências de aplicação 
da tecnologia na cadeia produtiva da 
carne. (11) 5073-7799, www.feicorte.
com.br. 

MANEJO SANITÁRIO

27 a 30 de junho, no auditório “Rocha 
Lima” do Instituto Biológico, em São 
Paulo, SP. O 1º Simpósio sobre Manejo 
Sanitário da Reprodução de Bovinos, 
organizado pela dra. Maristela Pituco, 
do Instituto Biológico, abordará temas 
como nutrição e reprodução em 
bovinos, manejo sanitário em centrais 
de TE e IA, anomalias cromossômicas 
no desenvolvimento de embriões, 
patologias do aparelho reprodutivo de 
fêmeas, testes de diagnóstico, além 
de várias doenças como diarréia viral, 
brucelose, neosporose e toxiplasmose. 
(11) 5087-1786/1765, www.biologico.
sp.gov.br.

Agrishow-Riberião  
faz parceria com  
governo de SP 
 
A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo e o Sistema Agrishow assinaram 
um convênio de cooperação técnica 
que permitiu melhorar a infra-estrutura 
da Agrishow Ribeirão Preto, uma 
das maiores feiras agropecuárias do 
mundo que será realizada de 16 a 21 
de maio. O convênio, com duração de 

cinco anos, prevê também o estímulo à 
pesquisa e à divulgação tecnológica.
Os primeiros investimentos oriundos 
do convênio permitiram a construção 
de banheiros de alvenaria, com 
capacidade de atender 6 mil pessoas 
por hora, e o cascalhamento das ruas, 
para oferecer melhor locomoção aos 
visitantes. “Futuramente, investiremos 
em outras obras, como laboratórios, 
auditórios e áreas para descanso”, 
informa Sérgio Magalhães, presidente 
do Sistema Agrishow.
O convênio possibilitará o 
desenvolvimento de projetos para 

consolidar as estruturas de pesquisa e 
desenvolvimento da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA)/Regional Centro-Leste, 
sediada em Ribeirão Preto, e a 
divulgação tecnológica, focando 
cadeias de produção representativas 
da região. Além de exposição de 2,5 
mil marcas e produtos, a Agrishow 
2005 terá mais de mil demonstrações 
de campo, divididas em três grupos: 
agricultura familiar, agricultura 
empresarial e pecuária. (11) 5591-
6326, www.agrishow.com.br.
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LEITE – terceiro mês de alta.
O mercado de leite em março confirma 
o momento de elevação nos valores 
do produto. Na média geral do país, os 
preços pagos em março, em relação 
a fevereiro, aumentaram 2,06% 
em valores nominais. Foi o terceiro 
aumento consecutivo nos preços de 
leite em 2005. Os valores estão sendo 
reajustados desde a produção de 
janeiro, paga em fevereiro.

CORTE – mercado continua em 
baixa.
O preço da arroba continua caindo 
na maioria das regiões. Vários são os 
fatores que contribuem para a queda 
dos preços, dentre os quais destacam-
se: dólar em baixa, consumo intermo 
fraco, oferta elevada devido à estiagem 
severa que acometeu boa parte do 
país. Em São Paulo, os frigoríficos já 
apregoam R$ 55,00/@, a prazo, para 
descontar o Funrural pelo boi gordo 
rastreado. Tal cotação se aproxima da 
registrada em meados de 1996, algo 
em torno de R$ 54,00/@.

Principais exportadores de carne bovina (1)
País 2002  2003 2004

Brasil              755             980        1.180 

Estados Unidos           1.072          1.150        1.165 

Austrália           1.236          1.135        1.150 

Canadá              580             430           540 

Nova Zelândia              430             475           460 

União Européia (2)              500             450           400 

Índia              240             290           340 

Argentina              300             280           300 

Uruguai              215             260           275 

Ucrânia              133             140           145 

Total mundial           5.876          5.991        6.338 

Total Mundial de Outras Carnes (3)        212.897       412.938       13.239 

Valores nominais do leite – R$/litro (Produtor)
Leite Data MG RS SP PR GO BA Brasil

Tipo C Mar/05 0,5523 0,5404 0,5507 0,5147 0,5470 0,4614 0,5448
Fev/05 0,5432 0,5437 0,5383 0,4993 0,5299 0,4656 0,5338

Fonte: Cepea

Indicador boi gordo – SP
Média simples no período 

Mês R$ - Vista R$ - Prazo

Fev/05 58,23 59,29

Mar/05 57,18 58,28

variação -1,79 -1,71

Recebido pelo Produtor; a descontar Funrural (2,3%)

Média simples no período
Mês R$/unid - Vista Peso médio

Fev/05 371,29 181,13

Mar/05 370,16 182,20

variação -0,30 *

Fonte: Cepea

Cotação do boi gordo R$/@ 26/0

Frigorífico
Animal não 
rastreado

Animal 
Rastreado

Funrural Planta U.F.

Bertin s/ compra 55,00 descontar Lins SP

Friboi s/ compra 53,00 descontar Andradina SP

Independência s/ compra 50,00 descontar Nova Andradina MS

Frigoestrela 52,00 54,00 descontar Estrela D’oeste SP

Minerva 51,00 54,00 livre Barretos SP

Mondeli 53,00 55,00 descontar Bauru SP

Marfrig 52,00 55,00 descontar Promissão SP

Prazo de pagamento – 30 dias

1 Em mil toneladas em equivalente-carcaça. Os dados de 2004 e 2003 são preliminares.

2 Exclui o comércio intra-regional.

3 Inclui carnes avícola, suína, ovina e outras.

Fonte: Anuário 2004
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Certificadora Credenciada  
no SISBOV

Empresa com mais de 30 anos  
de credibilidade e serviços prestados

Os melhores preços e condições de 
pagamento. Consulte um de nossos  

Parceiros ou entre em contato pelo telefone 
(11) 3825-2230

Acesse nosso site www.tecnagro.com.br,  
e saiba tudo sobre as novas regras do SISBOV

Av. Angélica 501, conj. 401
Cep 01227-900 – Santa Cecília

São Paulo – SP
Fone: (11) 3825-2230
Fax  : (11) 3662-0400

tecnagro@tecnagro.com.br

Escritório especializado em 
Desapropriação e Aquisição de Terras,  

Alienação e Titulação de Terras – 
Cartografia e todos os demais assuntos 

atinentes aos Recursos Naturais.
Rua Eça de Queiroz, 465 , SP-SP, CEP 04011-032   
Fone/fax:  (11) 5539-0961
e-mail: kummel.advogados@hotmail.com

KÜMMEL – Advogados Associados

TEC TOUR  VIAGENS 
E TURISMO LTDA.

•Viagens Nacionais e Internacionais;
•Reservas em Hotéis;
•Passagens Aéreas / Pacotes Turísticos;
•Programas de Milhagens.

Av Jose César de Oliveira, 181 – cj 304
05317 000  Sâo Paulo – SP
Tel.: (11) 3641-5566   Fax: (11) 3831 8002
Email: abtr@abtr.com.br

Jornal dos Criadores
ATENÇÃO ASSOCIADO DA ABC

Os anúncios veiculados nesta página são gratuitos  
para os associados adimplentes, com os seguintes  

critérios para publicação:

< Módulo de 8,4 cm x 6,2 cm
< Envio da arte-final por e-mail em arquivo PDF ou JPEG, 
 ou envio do texto (sem imagens ou logomarca)  

em Word, por e-mail.
< Prioridade de publicação por ordem de chegada  

(até o dia 15 de cada mês) ou a critério da Redação.

Antes de enviar seu anúncio, telefone para Elaine (11) 3832-9369


