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A demanda de rações indus-
trializadas contabilizou 33,1 
milhões de toneladas, mas 
retrocedeu 1,5% no primei-
ro semestre de 2017, quan-

do comparada com o mesmo período de 
2016. As estatísticas são do Sindicato Na-
cional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações). Para o vice-presidente exe-
cutivo da entidade, Ariovaldo Zani, o alí-
vio no preço do milho e do farelo de soja 
não foi capaz de motivar o confinamento 
de bois, a alimentação preparada do reba-
nho leiteiro e o alojamento de pintainhos e 
leitões. Já os produtores de ovos aprovei-
taram o recuo no custo desses insumos ao 
longo dos seis primeiros meses.

“A recuperação no ritmo dos embar-
ques e a ainda lenta retomada do poder de 
compra, resultado da menor inflação e da 
menor taxa de juros, parecem já se refle-
tir na cadeia produtiva, cuja reação per-
ceptível desde julho poderá intensificar-
-se no segundo semestre, muito embora 
o desemprego continue resiliente e o am-
biente de negócios ainda bastante instá-
vel”, pondera. Na análise da primeira me-
tade de 2017, o mercado demandou 16,5 
milhões de toneladas de rações para fran-

crescerFome de

SETOR DE RAçõES FOI FAVORECIDO PELO 
ALíVIO NO PREçO DOS GRãOS, MAS ACABOU 

PREjUDICADO PELO CENáRIO ECONôMICO 
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017

a demanda de rações para suínos decres-
ceu 3,3% no primeiro semestre e somou 7,7 
milhões de toneladas, reflexo do retrocesso 
de 3% nas exportações de carne suína e de 
3,5% na quantidade de abatidos. 

Até dezembro, no entanto, a expecta-
tiva é de recuperação na atividade suína. 
O mesmo se desenha para as rações desti-
nadas aos bovinos de corte, que sofreram 
recuo de 8% da primeira metade do ano. 
“A reação durante o segundo semestre, 
mesmo que não muito promissora, tem 
recaído sobre alguns indícios de valoriza-
ção da arroba, muito embora a recupera-
ção dependerá bastante da retomada do 
consumo doméstico e dos desdobramen-
tos do embargo americano, que pode mo-
dular os interesses de outros importado-
res”, observa Zani. n

gos de corte, retrocesso de 1,7%, em res-
posta ao alojamento de pintainhos, que 
declinou na casa de 6%.

A produção de rações para poedeiras, 
por sua vez, somou 2,9 milhões de tonela-
das, incremento de quase 10%. Para o diri-
gente, o crescimento é uma resposta ao ro-
busto alojamento de pintainhas de postura 
e à produção dos ovos que, por ser conside-
rado alimento nutritivo e de custo acessível, 
substituiu boa parte da proteína animal tra-
dicionalmente consumida pelas famílias. Já 

Demanda de rações industrializadas 
chegou a 33,1 milhões de toneladas

RAçõES PARA GADO LEITEIRO
Apesar dos efeitos favoráveis do clima e do alívio no custo dos grãos utilizados na 
alimentação das vacas em lactação, a produção de leite caiu nas principais bacias 
leiteiras no primeiro semestre de 2017 e determinou alguma concorrência entre os 
laticínios na captação do leite cru para recomposição dos estoques no varejo. O vice-
presidente executivo Sindirações, Ariovaldo Zani, esclarece que a concentração da 
atividade em empreendimentos de grande porte tem melhorado substancialmente a 
produtividade por causa da qualidade da nutrição empregada. 
Em consequência, a produção de ração para gado leiteiro retrocedeu mais de 3% e 
contabilizou 2,56 milhões de toneladas. “O incremento nas importações de lácteos, 
por sua vez, deve limitar os ganhos no preço do leite no segundo semestre e estimular 
o consumo no final da cadeia, favorecendo assim a retomada na produção das 
rações”, prevê Zani. Na aquicultura, a produção de rações para peixes e camarões 
somou pouco mais de 547 mil toneladas e caiu cerca de 5%, enquanto a demanda de 
alimentos para cães e gatos demonstrou resiliência e manteve avanço na ordem de 
0,5%, somando praticamente 1,3 milhão de toneladas.
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FEED SECTOR TAkES ADVANTAGE OF LOwER 
GRAIN PRICES, BUT ENDED UP SUFFERING 

THE CONSEqUENCES OF THE ECONOMIC 
SCENARIO IN THE FIRST HALF OF 2017

FEED FOR DAIRy CATTLE
Despite the favorable effects of the climate and the lower prices of the cereals that are 
components in the feed for lactating cows, milk production suffered a decline in the 
milk production hubs in the first half of 2017 and was responsible for some kind of 
competition between the dairy products that depend on the collection of raw milk for 
recomposing the retail stocks. Ariovaldo Zani, executive vice-president at Sindirações, 
makes it clear that the concentration of activities in huge enterprises has considerably 
improved the productivity rates, mainly because of the use of quality nutrition. 
As a result, the production of feed for dairy cattle dropped more than 3% and 
amounted to 2.56 million tons. “The rising imports of dairy products, in turn, 
should limit the profit margins derived from milk in the second half of the year and 
encourage consumption at the end of the chain, thus encouraging the resumption in 
the production of feed”, says Zani. In agriculture, the production of feed for fish and 
shrimp amounted to around 547 thousand tons, representing a 5-percent decrease, 
whilst the demand for dog and cat food demonstrated resilience and soared 0.5%, 
coming to a total of 1.3 million tons. 

Demand for industrialized feed 
reached 33.1 million tons, but 
dropped 1.5% in the first half of 
2017, in comparison to the same 
period in 2016. These numbers 

come from the National Union of the Animal 
Feed Industry (Sindirações). Ariovaldo Zani, 
executive vice-president of the association, 
understands that the lower prices of corn and 
soybean meal were not enough to encour-
age cattle confinements, prepared feed for 
the dairy cattle, and for the confinement of 
young chicken and piglets. However, egg pro-
ducers took advantage of the lower prices of 
these inputs throughout the first six months. 

“The recovery of the shipment rhythm 
and the still slow resumption of the pur-
chasing power, resulting from the small-
er inflation rate and lower interest rates, 
already seem to have reflections on the sup-
ply chain, whose perceptible reaction, since 
July, could intensify in the second half of the 
year, although unemployment rates contin-
ue resilient  and the business environment 
is still rather unstable”, he ponders. In the 
analysis of the first half of 2017, the market 
demanded 16.5 million tons of feed for meat 
chickens, down 1.7%, in response to young 
chicken confinements, which dropped 6%.

The production of feed for laying hens, 
in turn, totaled 2.9 million tons, up almost 
10%. The official maintains that the growth 
comes as a response to the robust confine-
ment of young laying hens and to the pro-
duction of eggs, which, for their nutritive 

Eager to grow
Demand for industrialized feed amounted to 33.1 million tons

Until December, however, the expecta-
tion is for a recovery in the pig farming op-
erations. The same holds true for the feed 
for beef cattle, which decreased by 8% in 
the first half of the year. “The reaction dur-
ing the second half of the year, although 
not very promising, is credited to some in-
dications of higher values per arroba, but 
recovery greatly depends on the resump-
tion of the domestic consumption levels 
and on the unfolding of the North-Ameri-
can embargo, which could set a model for 
the interests of other importers. n

properties and affordable price, replace a 
huge portion of the animal protein tradi-
tionally consumed by the families. Demand 
for pigs dropped 3.3% in the first half of 2017 
and amounted to 7.7 million tons, a reflec-
tion of the 3-percent drop in pork exports 
and 3.5% in the number of pigs slaughtered. 
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Variação no custo do farelo se soja:
Junho de 2016: R$ 1.526,00 por tonelada; Julho de 2017: R$ 990,00 por tonelada. 
Fonte: Jox, elaborado pelo Sindirações.

ESFOMEADOS
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DEMANDA POR FARELO DE SOjA NO BRASIL - (em milhões de toneladas)

Janeiro/junho
 Frangos 

poedeiras Suínos gado corte gado leite outros total de corte
2017 16,5 2,9 7,7 1,09 2,56 2,43 33,1
2016 16,8 2,6 7,9 1,18 2,65 2,44 33,6
% -1,7 9,6 -3,3 -8,2 -3,4 -0,5 -1,5


