O país já é reconhecido no cenário internacional como grande competidor no
agronegócio
O Brasil é reconhecido internacionalmente como um verdadeiro “celeiro do mundo”
devido ao agronegócio nacional. Os relacionamentos entre produtores indústria e políticas de
mercado flexíveis somam um valor representativo ao PIB nacional (23% deste).
Mesmo diante de obstáculos que um país de proporções continentais, onde a
infraestrutura de escoamento de produtos e preço justos trazem problemas, o agronegócio
nacional se sobressai à sua maneira garantindo que o cliente final possa ter acesso aos seus
produtos, além de contribuir significativamente com a balança comercial do país.
Dentro da cadeia produtiva do leite os produtores tem enfrentado uma verdadeira
“montanha russa” de incertezas, com alterações de preços de mercado voláteis que não dão
garantia de renda média constante, inviabilizando a implantação de melhorias dentro do
próprio planteis, ou ainda dificultando a manutenção diária de situações consideradas de
simples solução.
É sabido que outros setores do agronegócio possuem diversos investimentos, apoio e
auxílio governamental, para tornar viável e rentável a produção e escoamento de suas
commodities tanto para o mercado nacional, como para o internacional, que têm sido de
grande valia e inexoravelmente ligado ao sucesso destes setores.
Logo, questiona-se, por que um produto, de amplo uso na indústria, no comércio e até
mesmo dentro da cozinha de cada brasileiro, tido como nobre, encontra-se desvalorizado e de
certa forma excluído das políticas de incentivo dentro do agronegócio nacional?

Os produtores de leite necessitam de maior atenção por parte do governo
A cadeia produtiva do leite é uma das que menos possuem incentivos e
investimentos por parte da iniciativa pública quando a questão é estabelecer um conjunto
de medidas que viabilizem e estabilizem a produção de leite como atividade rentável ao
produtor, que haja agentes facilitadores com investimentos em infraestrutura e logística a
fim de escoar a produção de maneira rápida, evitando perdas, e eficiente.
É necessário que se crie projetos onde o foco seja permitir ao produtor aperfeiçoar
suas atividades com acesso a animais de genética superior, equipamentos avançados como
também cursos de capacitação que visem profissionalizar a mão de obra utilizada a fim de
torna-la mais eficiente e competitiva dentro do mercado, mas com vistas à atender as
demandas internacionais que possam existir.
A ABCGIL representa uma raça que desde tempos remotos possui vínculo com o
homem que ao ser migrada para o Brasil passou por um amplo trabalho de melhoramento
genético. Hoje o Gir Leiteiro é reconhecido também como raça melhoradora em
cruzamentos diversos e reconhecidos por diversas entidades e órgãos estaduais.
Ferramentas como o Genoma do Gir Leiteiro, dentro das atividades do teste de
progênie têm por objetivo aumentar a acuracidade nos resultados que visam auxiliar o
criador a encontrar animais melhoradores de rebanho, como também orientar nas
estratégias de cruzamento.
Reconhece-se e apoiam-se quaisquer iniciativas públicas que tenham por objetivo
prestar o devido auxílio ao criador, como também a positiva regulação e manutenção de
políticas da pecuária leiteira.

Criação de um órgão que represente os interesses de mercado nacional e
internacional
A criação de uma organização de fomento não necessitaria de um grande
investimento por parte da máquina pública. Bastaria interligar os órgãos já existentes
criando-se uma frente de interesses sujos representantes atuariam em conjunto com o
ministério onde todos dentro do território nacional teriam acesso e contribuiriam com
informações e demandas por investimentos e soluções de problemas com representações
regionais.

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIR LEITEIRO – ABCGIL
SOLICITA ÀS AUTORIDADES POLÍTICAS O ESTUDO, APOIO E A REALIZAÇÃO NA
CRIAÇÃO DE UM ÓRGÃO NACIONAL QUE BUSQUE AGREGAR AO MERCADO
NACIONAL INICIATIVAS QUE TRAGAM ESTABILIDADE AO SETOR, COMO TAMBÉM
AÇÕES QUE INCENTIVEM A EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS DO LEITE.

Compromisso das autoridades políticas com a pecuária leiteira com vistas à
melhor manutenção do mercado interno com objetivo à exportação
Diante do exposto e ciente de fatos diversos, firmo o meu compromisso com o
setor para a criação de uma organização governamental para conduzir as devidas
pesquisas de mercado de incentivo à exportação e adotar políticas públicas que também
possam trazer melhor estabilidade ao mercado interno neste sentido.
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