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O
s desequilíbrios resultantes da onda de expansão 
dos gastos públicos continuam retroalimentando 
a espiral inflacionária e minando cada vez mais 
a confiança dos brasileiros, desde os consumi-
dores que gastam menos, até os empresários 

que cortam investimentos. O retardo na recondução da 
política econômica provocou estragos de grande monta 
e culminou na temida recessão técnica (retrocesso de 
0,7% no primeiro trimestre seguido de mais outro de 
1,9% no segundo trimestre), sendo que o PIB acumulado 
de janeiro a junho já retrocedeu 2,1% frente ao mesmo 
semestre do ano passado, conforme IBGE. 

Felizmente, em sentido contrário, a atividade pecuária 
(carnes, ovos e leite) continua resistindo à crise, uma vez 
que até maio já expandiu 0,41%, apesar do retrocesso 
de 0,48% da agricultura, conforme relatório PIB-Agro 
Brasil, elaborado pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada/CEPEA/ESALQ/USP, com o apoio da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil/CNA.

Extrapolando essa atividade em nível global, a FAO (Bian-
nual Report on Global Food Markets/ Food Outlook 2015), es-
tima que a produção mundial de carnes, nesse ano corrente, 
poderá adicionar mais 1,3%, algo em torno de 4 milhões de 
toneladas, e atingir o patamar de aproximadamente 319 
milhões toneladas, notadamente pela evolução depositada 
na China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil. 

Essas estimativas recaem principalmente no avanço 
de 1,9 p.p. na produção de carne suína, cujo montan-
te global deve alcançar 119,4 milhões de toneladas, 
estimulado principalmente pelo alívio nos custos da 
alimentação animal. Como de costume, a Ásia continua 
sendo a principal região produtora (conforme a FAO, 
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68,9 milhões de toneladas ou 60% da produção global), 
sustentada pela robusta demanda dos seus consumido-
res e principalmente motivada pelas políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento da suinocultura na China, 
a qual isoladamente deve contabilizar 57,8 milhões de 
toneladas ainda neste ano corrente. No mesmo ritmo, o 
Vietnã, as Filipinas, e a Indonésia podem registrar taxas 
de crescimento da ordem de 1,2%, enquanto no Japão 
e na Coréia do Sul (assim como os Estados Unidos pode 
produzir 11 milhões de toneladas nesse ano, segundo a 
FAO), a atividade vai recrudescer depois dos episódios de 
diarreia endêmica porcina que abateram muitos leitões 
no ano passado. Na União Europeia, a expansão deve 
continuar e contabilizar quase 23 milhões de toneladas, 
em resposta ao rebanho de reprodutoras que registrou 
aumento depois de tantos anos minguados. No caso 
da Rússia (aproximadamente 3,2 milhões toneladas no 
ano corrente, FAO), as políticas públicas de estímulo 
contribuíram para dobrar a produção na última década, 
tendência que deve ser acentuada nesse ano, por causa do 
embargo às importações provenientes de fornecedores 
tradicionais, como o Canadá e a União Europeia. 

É previsto também que durante 2015 o comércio 
internacional de carne suína recupere-se em certa dose, 
por conta do avanço de 1,6%, principalmente quando 
comparado aos retrocessos apurados em 2014 e 2013. 
As transações entre os diferentes países, poderão re-
dundar apenas 100 mil toneladas adicionais (totalizando 
7,1 milhões), o que acentua a frustração dos principais 
exportadores (Estados Unidos, União Europeia, Canadá, 
China e Brasil respondem por 90% da oferta global), já 
prejudicados pela pressão nos preços causada pela sobre 
oferta e embargo comercial russo que afetou sobrema-
neira os embarques da União Europeia. 

Já em relação à produção das carnes de aves, a estimati-

va de 111,8 milhões de toneladas é resultado do moderado 
avanço de 1,4%, apesar do alívio no preço dos principais 
insumos da alimentação animal, milho e farelo de soja. Esse 
ritmo apurado é bem mais lento quando comparado ao 
avanço médio de 3%, ano a ano, durante a última década, 
e comprometido por diversos fatores, dentre eles, a estag-
nação da produção chinesa, por causa da desaceleração 
econômica naquele país e a diminuição do consumo pelos 
seus consumidores preocupados com a influenza aviária. 
As transações globais com as carnes em geral, por sua vez, 
devem desacelerar, alcançar 31,2 milhões de toneladas 
e avançar apenas 1,7% em 2015, quando comparado ao 
crescimento de 3,1% do ano passado. Responsável por 
mais de 40% desse comércio e ranqueada como produto 
mais negociado, as carnes de aves podem movimentar 
13,1 milhões de toneladas, um avanço da ordem de 2,6%. 
Esse viés mais moderado, cuja tendência vem desde 2012, 
é reflexo da produção aumentada nos países importadores 
e menos dependentes do suprimento externo. 

Enquanto isso, os embarques de carne de frango do 
Brasil têm sido impulsionados pelos embargos dos tra-
dicionais clientes dos Estados Unidos, onde vinte e um 
estados sofrem com a influenza aviária que já abateu 
mais de 48 milhões de aves, e pela abertura de novas 
oportunidades e ampliação no comércio com a Rússia, 
Arábia Saudita, Emirados Árabes, União Europeia, China, 
África do Sul, Coréia do Sul, Egito, México, etc. Ou seja, 
até julho, as exportações brasileiras de frango in natura, 
cortes e derivados avançaram 4,5%, já alcançaram quase 
2,5 milhões de toneladas e a receita em Reais somou R$ 
12,7 bilhões (crescimento de 22,1%) enquanto em dólares 
retrocedeu 8% e contabilizou U$ 4,2 bilhões. 

Exercitando a futurologia, a Organização para o Desen-
volvimento e Cooperação Econômica/ODCE/FAO, através 
do mais recente relatório “Agricultural Outlook”, estima que 
em 2023 a produção de carne suína será encabeçada pela 
China com 60,9 milhões de toneladas, seguida da União 
Europeia com 23,3 milhões de toneladas, Estados Unidos 
totalizando 11,5 milhões de toneladas e em seguida, o Brasil 
com 4,1 milhões de toneladas, enquanto a de aves seguirá 
ranking puxado pelos Estados Unidos com 24,5 milhões de 
toneladas, depois a China com 22,4 milhões de toneladas, 
Brasil totalizando 15,4 milhões de toneladas e então, a 
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ESTIMATIVA E PREVISÃO DE PRODUÇÃO
(Em milhões de tons / 2014-2015)

3,4
3,1
4,9
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9,4

10,0
5,0
2,3
3,2

SEGMENTOS 2014* 2015** %

AVES
FRANGOS CORTE
POEDEIRAS
SUÍNOS
GADO
LEITE
CORTE
CÃES E GATOS
EQUINOS
AQUACULTURA
PEIXES
CAMARÕES
OUTROS
TOTAL RAÇÕES

37,0
31,3

5,8
15,2

8,0
5,4

2,67
2,49
0,60

0,806
0,723
0,083
0,83
65,0

38,3
32,3

6,1
15,4

8,5
5,6

2,83
2,62
0,63

0,880
0,800
0,090
0,85
67,1

Fonte: Sindirações  | *Estimativa  | **Previsão

COMPARATIVO DE ÍNDICES

DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15

jan a dez jan a dez

3,4
5,4

-7,7
2,9

-3,7
-2,7
-5,5
-2,8
-1,3

13,8
14,7

5,4
0,0
2,2

2014* 2015** %

18,1
15,3

2,8
7,2
3,9
2,6

1,31
1,23

0,303
0,431
0,387
0,044
0,36
31,5

18,7
16,1

2,6
7,4
3,8
2,5

1,24
1,19

0,299
0,49
0,44
0,05

0,36
32,2

jan a jun jan a jun

AVICULTURA DE POSTURAAVICULTURA DE CORTE

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 dimi-
nuição do alojamento de matrizes em produção que 
somou pouco mais que o montante verificado ainda 
em setembro do ano passado. Nesse período, a ren-
tabilidade do produtor deteriorou-se porque o preço 
médio do ovo recuou 3% em relação ao praticado no 
primeiro semestre do ano passado.

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 pintai-
nhos 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.

União Europeia com 13,9 milhões de toneladas.
Complementando, há alguns anos o Serviço de Ob-

servação Estratégica Europeia profetizou que a perda 
de competitividade dos principais atores globais 
permitiria ao Brasil mais que dobrar as exportações 
de carne suína, por conta dos potenciais mercados 
ainda não explorados, e que nosso país seria o único 
onde a produção de carne de frango aumentaria mais 
rápido do que o consumo.

Uma das traduções do milenar ideograma chinês que 
representa a CRISE, mescla dois caracteres, o RISCO, 
representa perigo ou caos e a OPORTUNIDADE, signifi-
ca momento propício ou transformação. A controversa 
afirmação, seja mito, erro de tradução ou mesmo estra-
tagema para venda de livro de autoajuda não importa.

Evidente é que as cadeias produtivas brasileiras de 
aves e suínos se anteciparam à crise, previram os riscos, 
e agora desfrutam das oportunidades. ♦
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CUSTO RAÇÃO
PREÇO FRANGO VIVO

Fonte: Sindirações, base preço milho, farelo de soja e frango vivo ao produtor em SP
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ALOJAMENTO MATRIZES 
EM PRODUÇÃO
(Em milhões)

Fonte: Apinco, adaptado Sindirações

DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15SET/14 OUT/14 NOV/14
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ÍNDICE VALORIZAÇÃO

BOI GORDO
BOI MAGRO
BEZERRO

2014 2015

BOVINOCULTURA DE CORTESUINOCULTURA
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 oportuni-
dades 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)

1o. TRIMESTRE               2o. TRIMESTRE

2012 2013 2014 2015

8,3 8,1 8,0 8,3

7,9 8,2 7,6 8,1

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

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 domésti-
co, 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 re-
tomada 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.

Fonte: CEPEA, IEA/SP, adaptado Sindirações

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN
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EVOLUÇÃO NA PRODUÇÃO
(MIL TONS)
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Fonte: Sindirações  |  *Estimativa  |  **Previsão     

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**
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RAÇÃO PEIXES
RAÇÃO CAMARÕES

PEIXES E CAMARÕESCÃES E GATOS
Durante o primeiro semestre, o avanço da inflação 

e o aumento do desemprego reduziram sobremaneira 
a renda do consumidor que diminuiu o consumo de 
itens básicos (artigos de limpeza e higiene, bebidas, 
alimentos, rações para cães e gatos, etc.) e a demanda 
por serviços (restaurantes, cabeleireiro, banho e tosa, 
etc.). Nesse período o consumo de alimentos para cães 
e gatos retrocedeu 2,8% e contabilizou menos de 1,2 
milhão de toneladas. Apesar do contínuo avanço do 
fenômeno da antropomorfização e exercício da posse 
responsável a tendência parece seguir para retração na 
quantidade vendida durante o ano corrente porque o 
consumidor tem adquirido cada vez menos e visitado 
com menor frequência o varejo, a fim de encaixar as 
despesas no orçamento que ficou bem mais apertado.

BOVINOCULTURA DE LEITE
Durante o primeiro semestre, a cadeia de distribui-

ção 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, combustí-
veis, 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 mar-
gens 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) tam-
bém 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.

Fonte: CEPEA, adaptado Sindirações
CAPTAÇÃO            PREÇO LEITE

JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15

100 101
94 91 92 96

100 99 102 104 104 103

ÍNDICE DE PREÇO E CAPTAÇÃO DE LEITE

A demanda de rações para peixes e camarões alcan-
çou 490 mil toneladas, de janeiro a junho desse ano. 
A projeção da cadeia produtiva da aquicultura aponta 
para crescimento expressivo até o final do ano, por 
conta do avanço no povoamento de tilápias em vários 
empreendimentos no Estado de São Paulo, da produ-
ção mais intensiva de camarões, além da mobilização 

EVOLUÇÃO
DA DEMANDA

Fonte: Sindirações  |  *Estimativa  |  **Previsão     

de áreas de baixa salinidade. O déficit 
na oferta global de camarões, por causa 
dos problemas de sanidade na Ásia, 
pode enfim traduzir-se boa opor-
tunidade de exportação para o 
produto brasileiro.
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EMPRESAS ASSOCIADAS


