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 A ainda fragilizada economia global continua 
comprometendo a recuperação econômica, desde o 
mundo rico até as nações do terceiro mundo, e no caso 
dos emergentes, a expectativa traçada para a América 
Latina, China e Índia é do PIB avançar no máximo 2,6%, 
7,5% e 2,9%, respectivamente. 

 Muito embora sujeito à mesma aflição, a 
estimativa de crescimento para o Brasil é ainda pior, e o 
índice de pouco mais de 2% reflete a pressão dos 
estreitos gargalos da infraestrutura local e da ineficiente 
diplomacia voltada ao comércio internacional travada no 
apático multilateralismo e alheia aos acordos bilaterais.

 A preocupante perda de competitividade e 
comprometimento da produtividade das cadeias de 
produção animal que modulam o ritmo da indústria de 
alimentação animal, vem se acentuando pela persistente 
insegurança jurídica, falta de clareza sobre direitos e 
deveres, sucessivas alterações nas legislações e marcos 

Aumento de produção em alguns segmentos não 
compensou retrocesso de outros

regulatórios, além da burocracia estatal permeada por 
excessivos e complexos procedimentos e a asfixiante 
carga de impostos que onera os preços por conta do 
sistema cumulativo de tributos. 

 Esse ambiente pouco confiável e hostil aos 
negócios, além de desestimulador aos investimentos, 
afeta os empreendedores agropecuários que ainda 
encontram fôlego e continuam apostando em uma 
reviravolta política capaz de elevar o reconhecimento 
dessa atividade de efeito multiplicador, consumidora e 
supridora de insumos para a indústria, fornecedora de 
capital para a expansão e divisas para as importações do 
setor não agrícola, geradora de empregos e 
principalmente produtora de alimentos que abastecem a 
sociedade local e internacional.

 A hipótese de pífio desempenho global na safra 
2013/2014, alardeada ainda nos primeiros meses pelos 
pessimistas de plantão, foi perdendo credibilidade 
durante o ano corrente, por conta das estimativas de 
colheita farta, da ordem de 960 milhões de toneladas 

para o milho e que pode superar 283 milhões de 
toneladas, no caso da soja. Importante salientar que o 
alívio da pressão sobre o estoque do cereal e da 
oleaginosa convergiu com outros fatores capazes de 
arrefecer a "agro inflação" apurada pelo Índice Médio de 
Preço dos Alimentos da FAO/ONU, que em outubro 
atingiu 205.8 pontos, ou 5,3% abaixo daquele medido há 
um ano.

 Embora essa tendência baixista tenha modulado 
as cotações no Brasil e permitido contenção dos preços 
locais (81 milhões de toneladas para o milho e também 
para soja, de acordo com estimativas da CONAB para 

ARIOVALDO ZANI
Vice-Presidente Executivo

safra 2012/2013), vale relembrar, que o efeito atenuador foi parcialmente 
anulado por causa da desvalorização do nosso Real, moeda que caiu bastante 
dentre tantas outras comparadas ao dólar americano. 

 O setor de alimentação animal continua afetado pela incidência de 
PIS/COFINS que onera as cadeias produtivas de bovinos, caprinos, ovinos, 
organismos aquáticos, e boa parte dos insumos empregados na alimentação de 
aves e suínos. Ainda em 2010, o entendimento do setor, estabelecido com o 
Ministério da Fazenda para redução do preço ao produtor e a simplificação dos 
procedimentos contábeis, infelizmente foi atropelado no Congresso Nacional e a 
desoneração requerida foi meramente parcial. Diante da corrosão da 
lucratividade pela absorção integral do custo do não aproveitamento dos créditos 
pagos na aquisição dos ingredientes e diante da necessidade da extensão do 
benefício para cumprimento do princípio da isonomia às cadeias produtivas ainda 
não contempladas, o Sindirações apresentou estudo atualizado com nova 
modelagem e respectiva solução compensatória à renúncia fiscal, que permitiu 
senadores e deputados aprovarem a justa desoneração em meados desse ano. 
No entanto, mais uma vez o Executivo frustrou as expectativas do setor privado e 
optou por impugnar o desejo do Legislativo, através de veto paradoxalmente 
justificado como de "interesse público".

 É flagrante que o Estado precisa gastar muito menos em custeio e corrigir 
urgentemente as deficiências infraestruturais a fim de permitir ao setor privado 
investir o capital necessário para retomada da produtividade. Ao contrário, a 
tática adotada tem privilegiado o financiamento das operações através do 
endividamento público e a capitalização das instituições estatais que beneficiam 
apenas alguns poucos setores, em detrimento de tantos outros empreendedores 
menos afortunados que acabam por subsidiar esse crédito. 

 Esse cenário nebuloso recheado de incertezas limitou o avanço da cadeia 
pecuária, e por conseguinte, a produção de rações e suplementos, apurada de 
janeiro a setembro, não foi capaz de compensar a queda verificada no mesmo 
período do ano passado. Embora a  celebração das festas de fim de ano possa 
revigorar o consumo varejista e impulsionar ainda sutil viés de alta à produção de 
alimentos para animais, a apatia que prevaleceu nesse último trimestre não deve 
surpreender os empreendedores do setor diante da hipótese de mera 
estabilidade.
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 A alta expressiva do milho e da soja verificada no segundo semestre de 
2012 descapitalizou os produtores e imprimiu queda generalizada na 
produtividade das matrizes de ovos férteis. Embora o custo da alimentação 
tenha arrefecido em 2013 e faltando apenas um trimestre, a  demanda da 
avicultura de corte recuou 1,3% e consumiu 22,1 milhões de toneladas até 
setembro, principalmente por causa da escassa oferta de pintainhos para 
alojamento.
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ESTIMATIVA DA RAÇÃO PRODUZIDA
JANEIRO A SETEMBRO/2013

(milhões tons)

Fonte: Sindirações

ESPÉCIE jan/set 2012 jan/set 2013 % 13/12
Avicultura Corte 22,4 22,1 -1,3

Avicultura Postura 3,98 4,18 5,0
Bovinocultura Corte 2,17 2,08 -4,2
Bovinocultura Leite 3,79 3,88 2,5

Suínos 10,96 10,89 -0,6
Cães/Gatos 1,83 1,92 5,1

Equinos 0,40 0,42 4,2
Peixes/Camarões 0,49 0,55 12,2

Outros 0,50 0,50 0
Total 46,5 46,5 0

AVICULTURA DE CORTE

ÍNDICES - RAÇÃO E FRANGO VIVO

Fonte: Sindirações



 A ainda fragilizada economia global continua 
comprometendo a recuperação econômica, desde o 
mundo rico até as nações do terceiro mundo, e no caso 
dos emergentes, a expectativa traçada para a América 
Latina, China e Índia é do PIB avançar no máximo 2,6%, 
7,5% e 2,9%, respectivamente. 

 Muito embora sujeito à mesma aflição, a 
estimativa de crescimento para o Brasil é ainda pior, e o 
índice de pouco mais de 2% reflete a pressão dos 
estreitos gargalos da infraestrutura local e da ineficiente 
diplomacia voltada ao comércio internacional travada no 
apático multilateralismo e alheia aos acordos bilaterais.

 A preocupante perda de competitividade e 
comprometimento da produtividade das cadeias de 
produção animal que modulam o ritmo da indústria de 
alimentação animal, vem se acentuando pela persistente 
insegurança jurídica, falta de clareza sobre direitos e 
deveres, sucessivas alterações nas legislações e marcos 

regulatórios, além da burocracia estatal permeada por 
excessivos e complexos procedimentos e a asfixiante 
carga de impostos que onera os preços por conta do 
sistema cumulativo de tributos. 

 Esse ambiente pouco confiável e hostil aos 
negócios, além de desestimulador aos investimentos, 
afeta os empreendedores agropecuários que ainda 
encontram fôlego e continuam apostando em uma 
reviravolta política capaz de elevar o reconhecimento 
dessa atividade de efeito multiplicador, consumidora e 
supridora de insumos para a indústria, fornecedora de 
capital para a expansão e divisas para as importações do 
setor não agrícola, geradora de empregos e 
principalmente produtora de alimentos que abastecem a 
sociedade local e internacional.

 A hipótese de pífio desempenho global na safra 
2013/2014, alardeada ainda nos primeiros meses pelos 
pessimistas de plantão, foi perdendo credibilidade 
durante o ano corrente, por conta das estimativas de 
colheita farta, da ordem de 960 milhões de toneladas 

para o milho e que pode superar 283 milhões de 
toneladas, no caso da soja. Importante salientar que o 
alívio da pressão sobre o estoque do cereal e da 
oleaginosa convergiu com outros fatores capazes de 
arrefecer a "agro inflação" apurada pelo Índice Médio de 
Preço dos Alimentos da FAO/ONU, que em outubro 
atingiu 205.8 pontos, ou 5,3% abaixo daquele medido há 
um ano.

 Embora essa tendência baixista tenha modulado 
as cotações no Brasil e permitido contenção dos preços 
locais (81 milhões de toneladas para o milho e também 
para soja, de acordo com estimativas da CONAB para 
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de poedeiras. No entanto, essa super oferta de ovos que pressiona seu preço 
no atacado, pode forçar a redução da atividade das granjas e diminuir o apetite 
pela alimentação animal no último trimestre do ano.
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safra 2012/2013), vale relembrar, que o efeito atenuador foi parcialmente 
anulado por causa da desvalorização do nosso Real, moeda que caiu bastante 
dentre tantas outras comparadas ao dólar americano. 

 O setor de alimentação animal continua afetado pela incidência de 
PIS/COFINS que onera as cadeias produtivas de bovinos, caprinos, ovinos, 
organismos aquáticos, e boa parte dos insumos empregados na alimentação de 
aves e suínos. Ainda em 2010, o entendimento do setor, estabelecido com o 
Ministério da Fazenda para redução do preço ao produtor e a simplificação dos 
procedimentos contábeis, infelizmente foi atropelado no Congresso Nacional e a 
desoneração requerida foi meramente parcial. Diante da corrosão da 
lucratividade pela absorção integral do custo do não aproveitamento dos créditos 
pagos na aquisição dos ingredientes e diante da necessidade da extensão do 
benefício para cumprimento do princípio da isonomia às cadeias produtivas ainda 
não contempladas, o Sindirações apresentou estudo atualizado com nova 
modelagem e respectiva solução compensatória à renúncia fiscal, que permitiu 
senadores e deputados aprovarem a justa desoneração em meados desse ano. 
No entanto, mais uma vez o Executivo frustrou as expectativas do setor privado e 
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tática adotada tem privilegiado o financiamento das operações através do 
endividamento público e a capitalização das instituições estatais que beneficiam 
apenas alguns poucos setores, em detrimento de tantos outros empreendedores 
menos afortunados que acabam por subsidiar esse crédito. 

 Esse cenário nebuloso recheado de incertezas limitou o avanço da cadeia 
pecuária, e por conseguinte, a produção de rações e suplementos, apurada de 
janeiro a setembro, não foi capaz de compensar a queda verificada no mesmo 
período do ano passado. Embora a  celebração das festas de fim de ano possa 
revigorar o consumo varejista e impulsionar ainda sutil viés de alta à produção de 
alimentos para animais, a apatia que prevaleceu nesse último trimestre não deve 
surpreender os empreendedores do setor diante da hipótese de mera 
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Avicultura de Postura

 Apesar da alimentação representar, em média, 25% do custo de 
operação do confinamento e pesado menos desde janeiro, a demanda por 
rações para gado de corte alcançou 2,1 milhões de toneladas até setembro, ou 
seja, um retrocesso de 4,2%, quando comparado ao mesmo período do ano 
passado. A constatação do boi magro e bezerro valorizados, combinada ao 
preço nada atraente da arroba do terminado que determina relação de troca 
aquém da expectativa, tem desestimulado a reposição, e mesmo findado o 
último trimestre de 2013, é bem possível que não mais que 3,3 milhões de 
cabeças implicarão retrocesso consecutivo no consumo da alimentação 
industrializada.

Bovinocultura de Corte

EFEITO DA OFERTA DE OVOS SOBRE
O PREÇO DO OVO

INFLUÊNCIA DO BEZERRO NA
RELAÇÃO DE TROCA
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surpreender os empreendedores do setor diante da hipótese de mera 
estabilidade.

04

 Até o mês de setembro desse ano, foram produzidas 3,9 milhões de 
toneladas de rações, um avanço de 2,5% na demanda da bovinocultura 
leiteira, uma vez que o produtor tem sido menos afetado pela nutrição do 
rebanho por conta do alívio no preço do milho e da soja.  Essa recuperação do 
poder de compra permitiu à atividade retomar o investimento na alimentação 
tecnificada, no entanto, o incremento de produtividade foi insuficiente para 
atender a demanda dos laticínios, e em consequência, os preços do leite pagos 
ao produtor seguiram trajetória ascendente e alcançaram os maiores valores já 
registrados. Esse patamar elevado já sofre rejeição do consumidor e o efeito 
sazonal de maior oferta de leite no último trimestre deve pressionar os preços 
e conter de alguma forma o apetite pelas rações e concentrados.

Bovinocultura de Leite

 A crise resultante do custo do milho e farelo de soja afligiu 
sobremaneira todas as cadeias produtivas de proteína animal em 2012. A 
liquidação forçada de parte dos planteis e reprodutoras manteve escassa a 
oferta de leitões, que associada à retração dos embarques para o exterior, 
contribuiu no esfriamento da demanda por rações, cuja produção recuou mais 
de 0,5% e somou 10,9 milhões de toneladas, de janeiro a setembro desse ano. 
Diante da contínua e ininterrupta consolidação dos independentes e da oferta 
de carne suína continuar extremamente ajustada à demanda nesse último 
trimestre, é possível estimar que a quantidade de rações produzidas poderá 
contabilizar estabilidade em 2013.

Suinocultura

ÍNDICE DE PREÇO E CAPTAÇÃO
DE LEITE

ÍNDICES - RAÇÃO E SUÍNO VIVO

Fonte: CEPEA, Adaptado Sindirações Fonte: Sindirações
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 De janeiro a setembro a demanda por rações para peixes e camarões 
cresceu mais de 12% e alcançou quase 550 mil toneladas. O estímulo lançado 
pelo Plano Safra de incentivo à produção aquícola e a tendência de 
harmonização nos requisitos para concessão de licenças ambientais, devem 
manter o dinamismo apurado nas respectivas cadeias produtivas e permitir a 
produção de quase 750 mil toneladas de rações para peixes e camarões em 
2013.

 Até setembro a produção de alimentos para cães e gatos cresceu 5,1%, 
superando 1,9 milhão de toneladas, impulsionada pela classe média 
emergente que já representa mais da metade da população brasileira. Os 
animais de companhia são considerados membros das famílias desses 
proprietários que se estabeleceram no mercado de trabalho formal e tiveram 
sua renda incrementada, além de encontrar mais crédito ao seu alcance. Esse 
poder de consumo aumentado tem permitido exercitar a posse responsável 
através do oferecimento de alimentação industrializada, visita ao veterinário e 
desfrute dos serviços especializados em estética e acessórios. A preocupação 
crescente com a saúde/bem estar e a ampliação do processo de 
antropomorfização deve manter alavancada a demanda durante o último 
trimestre do ano.

Aquicultura Industrial Cães e Gatos

RAÇÕES E AQUICULTURA INDUSTRIAL (mil tons)
PRODUÇÃO (mil tons) E PREÇO FOB (U$/ton)

Fonte: Sindirações (rações) e MPA (Produção aquícola)
* Estimativa
Fonte: Sindirações (dólar = R$ 2,20)
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Empresas Associadas


