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 A perplexidade do empresariado inserido no labirinto 
econômico corrente vem pautando o debate dos candidatos às 
próximas eleições. É flagrante observar que a  capacidade da 
indústria brasileira continua comprometida face ao minguado 
avanço de produtividade da mão de obra que tem se distanciado 
cada vez mais do vigoroso aumento dos salários reais e, em 
consequência, a contração da oferta continua turbinando os preços 
livres de produtos e serviços que corroem o poder de compra dos 
consumidores. 

 A SITUAÇÃO e sua base aliada já reconhecem alguns 
fracassos no comando do país e prometem um futuro melhor à 
sociedade, enquanto a campanha da OPOSIÇÃO aposta no 
engajamento do eleitorado à sua proposta de reformismo estrutural 
e retomada do cumprimento do tripé macroeconômico (superávit 
primário, câmbio flutuante e meta de inflação).

 Os indicadores apontam para a alta no custo do capital, 
valorização do dólar e incremento nas transações comerciais, 
combinação circunstancial, que no médio prazo, pode redundar em 
cenário menos conturbado que o verificado até agora. Essa 
possibilidade é resultado do sufrágio, contextualizado à conjuntura 
econômica internacional atrelada à previsão de crescimento nos 
Estados Unidos em 2015, à leve melhora na Eurozona apoiada na 
economia alemã, e à China, com ritmo menos acelerado, embora 
ainda bastante superior às demais economias. 

 A compreensão exata da política econômica, no entanto, 
somente poderá ser desvendada depois de vários meses da posse, 
pois o desdobramento dependerá da continuidade do modelo 
econômico calcado no voluntarismo exagerado ou alternativamente 

modulado por política sólida e previsível, e independentemente do 
presidente eleito, é provável que no curto prazo a alavanca do 
crescimento ainda seja apoiada no mercado doméstico e os 
investimentos nos recursos naturais.

 Contudo, a ausência da hipotética e decisiva guinada rumo 
às necessárias reformas, manterá as atuais limitações ainda 
sustentadas na inflação e pressão fiscal, baixa competitividade e 
infraestrutura deficiente, inércia da produtividade e elevação do 
custo, ineficiência pública e regulação inadequada, insegurança 
jurídica e diplomacia comercial internacional extemporânea.

 A projeção de crescimento do PIB brasileiro não deve 
superar 0,6% nesse ano, apesar da contribuição do agronegócio (até 
maio já avançou quase 3,5%), considerado o modelo de sucesso 
para gestão, inovação tecnológica e incremento da produtividade. 
No caso de reeleição, a perspectiva tende para queda dos ativos em 
bolsa de valores e para alta do dólar, enquanto que o sucesso da 
oposição pode determinar ingresso de mais dólares para compra de 
ativos baratos e valorização da moeda local.

 Por sua vez, a indústria de alimentação animal, elo 
essencial da cadeia produtiva ainda negligenciado pela desoneração 
tributária, continua atendendo aos estímulos do consumo de 
proteína animal (doméstico e exportação), já que durante o 
primeiro semestre produziu 31,5 milhões de toneladas de rações, 
um incremento de 2,4% comparado ao mesmo período do ano 
passado.

 Ademais, diante do potencial das safras de grãos e 
respectivos preços no Brasil e nos Estados Unidos combinados ao 

ritmo no consumo de proteína animal, é passível apostar em baixa 
continuada nos preços das commodities agrícolas. Torna-se 
oportuno atentar também para o desequilíbrio no rebanho bovino 
de 87 milhões de cabeças dos Estados Unidos, considerado o menor 
nos últimos cinquenta anos e para Austrália, cuja longa estiagem 
levou à redução de 40% no número de cabeças, já que esses 
desajustes podem gerar mais negócios externos para a pecuária 
bovina brasileira e valorizar ainda mais a arroba do boi gordo. No 
caso da suinocultura e da avicultura, as perspectivas são positivas e 
motivadas pela abertura de novos mercados e ampliação dos 
embarques (Japão, Rússia, etc.), enquanto a pecuária leiteira tende 
sofrer pressão nos preços por causa da diferença/spread 
determinada pelos competitivos exportadores tradicionais. 

 Parafraseando o escritor Samuel Butler: "Uma coisa é 
certa, que é o fato de não podermos dar nada por certo; sendo 
assim, não é certo que não podemos dar nada por certo".
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 Apesar da tendência de arrefecimento do custo da alimentação 
animal, a avicultura de corte consumiu 15,3 milhões de toneladas de 
rações e cresceu apenas 2,8%, principalmente por causa da oferta de 
frango bem ajustada à demanda doméstica e pela estabilidade na 
quantidade exportada durante o primeiro semestre.

SEGMENTO JAN/JUN 13 JAN/JUN 14* % 14/13
AVES 17,5 18,0 2,9

FRANGOS CORTE 14,8 15,3 2,8
POEDEIRAS 2,7 2,8 3,4

SUÍNOS 7,2 7,2 -0,6
GADO 3,7 3,9 4,9
LEITE 2,5 2,6 5,7

CORTE 1,27 1,31 3,2
CÃES E GATOS 1,16 1,23 5,2

EQUINOS 0,29 0,30 5,9
AQUACULTURA 0,410 0,430 4,9

PEIXES 0,368 0,386 4,9
CAMARÕES 0,042 0,044 5,0

OUTROS 0,354 0,357 0,8
TOTAL RAÇÕES 30,7 31,5 2,4
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Fonte: CEPEA, Adaptado Sindirações Fonte: Sindirações, base preço do frango vivo ao produtor de SP

ÍNDICES - RAÇÃO E 
FRANGO VIVO

Avicultura de Corte

 

Fonte: Sindirações
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 A produção de rações para galinhas de postura, por sua vez, 
cresceu 3,4% e somou 2,8 milhões de toneladas de janeiro a junho. O 
alojamento das pintainhas já avançava mais de 10% até maio, embora, 
mitigado pelo concomitante processo de descarte das poedeiras mais 
velhas, cujo saldo anual pode resultar em plantel de 96 milhões de 
cabeças, um avanço de pouco mais de 5% em relação ao ano passado. 

Fonte: Apinco, Adaptado Sindirações Fonte: CEPEA, Adaptado Sindirações
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Avicultura de Postura

 Durante o primeiro semestre, a escassa oferta de bezerros, que 
assim como o boi magro, teve a arroba bastante valorizada, comprometeu 
a reposição do boi terminado e corroborou a tese de reversão do ciclo 
pecuário, caracterizada pela retenção de fêmeas. Diante desse cenário 
altista, o mercado da carne bovina manteve a estabilidade com a oferta 
ajustada à demanda. O clima atípico, por sua vez, influenciou 
diferentemente a qualidade das pastagens nas diversas regiões 
produtoras, favoreceu a suplementação mineral e o consumo de rações 
que contabilizou 1,31 milhão de toneladas e avançou 3,2%. 

Bovinocultura de Corte

ALOJAMENTO PINTAINHAS 
DE POSTURA
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 O pleno abastecimento nos laticínios verificado ainda no último 
trimestre do ano passado, combinado à sazonal queda da demanda no início 
de cada ano, pressionou sobremaneira o preço do leite pago ao produtor. No 
entanto, fatores climáticos anteciparam a reversão desse ciclo, por causa da 
estiagem prolongada que continua afetando as pastagens em algumas bacias 
leiteiras, enquanto em outras o excesso de chuvas prejudicou a captação. Os 
patamares de preços médios alcançados e o acesso facilitado às novas tecno-
logias produtivas tem permitido maiores investimentos na alimentação 
preparada na fazenda, atividade também estimulada ultimamente pelo alívio 
na cotação do milho e farelo de soja utilizados nos concentrados energéticos 
fornecidos pela indústria. De janeiro a junho a demanda por rações para gado 
leiteiro avançou 5,7% e somou 2,6 milhões de toneladas.

Bovinocultura de Leite Suinocultura

ÍNDICE DE PREÇO E CAPTAÇÃO 
DE LEITE

ÍNDICES - RAÇÃO E SUÍNO VIVO

Fonte: CEPEA, Adaptado Sindirações Fonte: Sindirações, base preço suíno vivo no Estado de SP

 A oferta de suínos para abate permaneceu restrita por causa da 
limitação do plantel de matrizes e reprodução de leitões e da antecipação da 
venda de animais mais leves apuradas no final do ano passado. Algum 
estímulo à produção se deu por causa da ampliação de oportunidades do 
mercado externo (surto de PEDv na China e nos Estados Unidos, conflito 
geopolítico na Ucrânia) e pelo reforço de rentabilidade da atividade, resultado 
da combinação do alívio do custo da alimentação e da melhora do preço pago 
ao produtor. A disponibilidade no primeiro semestre, contudo, continuou bem 
ajustada à demanda e o consumo de ração nesse período permaneceu 
praticamente estável na marca dos 7,2 milhões de toneladas. 
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 A projeção da cadeia produtiva da aquicultura aponta crescimento 
mais modesto, da ordem de aproximadamente 10% ao longo desse ano, 
pois segue pressionada pelos desafios sanitários, avanço da importação 
dos pescados asiáticos e, sobretudo, pela influência do clima e da 
capacidade hídrica reservada. A escassez pluviométrica nas regiões 
Sudeste (Furnas e Três Marias/MG) e Nordeste (Castanhão e Orós/CE), e o 
excesso das chuvas na região Norte (Rondônia), ao longo do primeiro 
semestre, inibiu o ritmo da demanda por rações para peixes que cresceu 
apenas 4,9% e alcançou 386 mil toneladas, enquanto o consumo de rações 
para camarões contabilizou 44 mil toneladas e cresceu 5%. 

 A produção de alimentos para cães e gatos cresceu 5,2% durante o 
primeiro semestre e alcançou 1,23 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, nos últimos anos, tiveram sua renda 
aumentada por causa do trabalho formal e maior oferta de crédito para 
consumo, apesar da alta carga tributária incidente sobre esses alimentos 
que ultrapassa 50% e impede o acesso de tantos outros compradores.

Peixes e CamarõesCães e Gatos

AQUICULTURA 
PRODUÇÃO E DEMANDA DE RAÇÃO

Fonte: Sindirações  /  *Estimativa
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Ração Peixes Estimada Ração Camarões Produção Aquicultura

TRIBUTAÇÃO
ALIMENTOS PET E RAÇÕES/SUPLEMENTOS

CARGA TRIBUTÁRIA

SUB TOTAL 147,82

RAÇÃO PET

CUSTO + EMBALAGEM
PIS/CONFINS 9.25%

ICMS 18%
IPI 10%

100,00
10,19
24,19
13,44

ST 18% [IVA-ST 50,17% + FRETE]
DIFERENÇA (ICMS - ST)

TOTAL
CARGA IMPOSTOS %

13,35
10,84

150,33
50,33
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Empresas Associadas


