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RAÇÕES PARA FRANGOS CORTE

De janeiro a junho, o produtor de frangos de corte

demandou 16,1 milhões de toneladas de rações, um

avanço de 5,4%, enquanto o alojamento de pintainhos

cresceu 4,7% e a exportação de carne de frango

incremento de quase 3%, quando comparados ao

contabilizado no primeiro semestre do ano passado.

A capacidade de compra do consumidor doméstico

tem diminuído por causa da deterioração econômica,

motivo pelo qual a carne de frango tem substituído

crescentemente a carne bovina.

Já a desvalorização do Real frente ao dólar e os

episódios de gripe aviária em países exportadores

circunstancialmente continuam favorecendo os

embarques ao exterior.

SEGMENTO jan a dez/14* jan a dez/15** % jan a jun/14* jan a jun/15** %

FRANGOS CORTE 31,3 32,3 3,1 15,3 16,1 5,4

PRODUÇÃO RAÇÕES (milhões tons)

COMPARATIVO DE ÍNDICES 

 

Fonte: Sindirações, base preço milho, farelo de soja e frango vivo ao produtor em SP 



SEGMENTO jan a dez/14* jan a dez/15** % jan a jun/14* jan a jun/15** %

POEDEIRAS 5,8 6,1 4,9 2,8 2,6 -7,7

PRODUÇÃO RAÇÕES (milhões tons)

RAÇÕES PARA POEDEIRAS

A produção de rações para galinhas de postura,

por sua vez, somou 2,6 milhões de toneladas de

janeiro a junho e retrocedeu 7,7%, em resposta à

deterioração da capacidade de compra do

consumidor e à diminuição do alojamento de

matrizes em produção que somou pouco mais que

o montante verificado ainda em setembro do ano

passado.

Nesse período, a rentabilidade do produtor

deteriorou-se porque o preço médio do ovo recuou

3% em relação ao praticado no primeiro semestre

do ano passado.

ALOJAMENTO MATRIZES EM PRODUÇÃO 

 

Fonte: Apinco, adaptado Sindirações 



RAÇÕES PARA BOVINOCULTURA CORTE

De janeiro a junho, a arroba do boi terminado permaneceu

valorizada e o patamar de preço da carne bovina continuou

incomodando o bolso do consumidor doméstico, que optou por

proteína mais acessível, caso do frango e do suíno. Além disso, o

retrocesso de quase 20% nas exportações e a interrupção da

atividade de diversos frigoríficos inibiram a mobilização mais

vigorosa dos pacotes tecnológicos. O alto custo da reposição de boi

magro e, sobretudo o desajuste entre a oferta e demanda de

bezerros, comprometeram a intensificação dos projetos de

confinamento e semi-confinamento, embora, mais cedo ou mais

tarde, esse ápice do ciclo pecuário vai reverter por causa da

flagrante retenção de fêmeas. O saldo do primeiro semestre frustrou

as expectativas e redundou em apenas 1,24 milhão de toneladas de

rações demandados pelo gado de corte, no entanto, o câmbio bem

mais competitivo, a abertura do mercado norte americano, Arábia

Saudita, África do Sul e Iraque, a retomada dos embarques para o

Japão e a China, e a ampliação para outros destinos tradicionais,

podem estimular a cadeia produtiva de carne bovina e redundar na

produção de mais de 2,6 milhões de toneladas de ração e

aproximadamente 2,4 milhões de toneladas de sal mineral em 2015.

ÍNDICE VALORIZAÇÃO 

 

Fonte: CEPEA, IEA/SP, adaptado Sindirações 

SEGMENTO jan a dez/14* jan a dez/15** % jan a jun/14* jan a jun/15** %

CORTE 2,67 2,83 6,1 1,31 1,24 -5,5

PRODUÇÃO RAÇÕES (milhões tons)



RAÇÕES PARA BOVINOCULTURA LEITEIRA

Durante o primeiro semestre, a cadeia de distribuição

demonstrou mais cautela e não acumulou estoques de leite e

derivados, em resposta ao enfraquecimento da demanda. O

custo para produzir leite segue em alta, por conta do aumento

da energia elétrica, combustíveis, fertilizantes e outros insumos

cotados em dólar, e até o alívio mais recente no preço do milho

e do farelo de soja não foram suficientes para compensar o

custo de ambos durante o primeiro trimestre. A diminuição do

preço do leite pago aos produtores corroeu as margens de lucro

e forçou muitos deles a secar as vacas com antecedência para

redução dos custos e melhorar a produtividade. Além disso,

fatores climáticos sazonais (estiagem, baixa temperatura e

luminosidade) também contribuíram para enxugamento da

produção. A tendência de esfriamento nos preços da

alimentação concentrada pode até estimular o produtor, muito

embora o incremento durante o ano corrente tende a ser

pequeno. De janeiro a junho a produção de rações para gado

leiteiro somou 2,5 milhões de toneladas, um retrocesso de

quase 2,7%, comparado ao mesmo semestre do ano passado.

ÍNDICE DE PREÇO E CAPTAÇÃO DE LEITE 

 
Fonte: CEPEA, adaptado Sindirações 

SEGMENTO jan a dez/14* jan a dez/15** % jan a jun/14* jan a jun/15** %

LEITE 5,4 5,6 5,0 2,6 2,5 -2,7

PRODUÇÃO RAÇÕES (milhões tons)



RAÇÕES PARA SUÍNOS

O alívio no custo do milho e do farelo de soja utilizados

na nutrição animal, a recuperação das exportações da

carne suína e a maior procura do consumidor por causa

do alto preço da carne bovina potencializaram os abates

de suínos, apesar do mercado de animais vivos

permanecer enxuto. Por sua vez, a demanda por ração

respondeu também ao aumento no peso de abate e

somou 7,4 milhões de toneladas no primeiro semestre.

A continuidade desse cenário favorável e as demais

oportunidades de exportação da carne suína podem

redundar na demanda de mais de 15,4 milhões de

toneladas de rações em 2015.

ABATE DE SUÍNOS (milhões de cabeças) 

 

Fonte: SIGSIF/Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal, adaptado Sindirações  

SEGMENTO jan a dez/14* jan a dez/15** % jan a jun/14* jan a jun/15** %

SUÍNOS 15,2 15,4 1,0 7,2 7,4 2,9

PRODUÇÃO RAÇÕES (milhões tons)



SEGMENTO jan a dez/14* jan a dez/15** % jan a jun/14* jan a jun/15** %

AVES 37,0 38,3 3,4 18,1 18,7 3,4

FRANGOS CORTE 31,3 32,3 3,1 15,3 16,1 5,4

POEDEIRAS 5,8 6,1 4,9 2,8 2,6 -7,7

SUÍNOS 15,2 15,4 1,0 7,2 7,4 2,9

GADO 8,0 8,5 5,3 3,9 3,8 -3,7

LEITE 5,4 5,6 5,0 2,6 2,5 -2,7

CORTE 2,67 2,83 6,1 1,31 1,24 -5,5

CÃES E GATOS 2,49 2,62 5,0 1,23 1,19 -2,8

EQUINOS 0,60 0,63 4,9 0,303 0,299 -1,3

AQUACULTURA 0,806 0,88 9,4 0,431 0,49 13,8

PEIXES 0,723 0,80 10,0 0,387 0,44 14,7

CAMARÕES 0,083 0,09 5,0 0,044 0,05 5,4

OUTROS 0,83 0,85 2,3 0,36 0,36 0,0

TOTAL RAÇÕES 65,0 67,1 3,2 31,5 32,2 2,2
* Estimativa

** Previsão

PRODUÇÃO RAÇÕES (milhões tons)


