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A 
escalada do preço 
do milho, somada à 
subida do farelo de 
soja (notadamente no 
segundo trimestre), 

desmotivou a engorda de bois e a ali-
mentação preparada do rebanho lei-
teiro, muito embora, os produtores de 
aves e suínos continuaram apostando 
no alívio do custo desses principais 
insumos até o final do primeiro semes-
tre. Somadas às demais espécies ani-
mais, a demanda por rações industria-
lizadas contabilizou 33,3 milhões de 
toneladas, ou avanço de 3,2%, quando 
comparado ao mesmo período (janei-
ro a junho) do ano passado.

O produtor de frangos de corte 
demandou 16,8 milhões de tonela-
das de rações, um crescimento de 
4,2%, em resposta ao alojamento 
de pintainhos que cresceu aproxi-
madamente 4% até junho e à vigo-
rosa exportação de carne de fran-
go, favorecida pelo câmbio e novas 
oportunidades globais. Decerto, o 
insuficiente alívio no custo de pro-
dução e a revalorização do Real, 
combinados à fragilidade do consu-
mo doméstico, devem desestimular 
a intenção de alojamento, reduzir a 
produção de carne e consequente-
mente a demanda de ração durante 
o segundo semestre. 

A produção de rações para 
galinhas de postura, por sua vez, 
somou 2,6 milhões de toneladas e 
avançou 2%, em resposta às opor-
tunidades de exportação e cam-
panhas de incentivo ao consumo 
doméstico de ovos, muito embora o 
alojamento das pintainhas já tenha 
arrefecido durante o segundo tri-
mestre, por conta do ainda elevado 
custo dos insumos para produção e 
da crise econômica que desafia o 
orçamento familiar dos brasileiros.

RETROSPECTIVA DA 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL
NO PRIMEIRO SEMESTRE

A oferta de carne bovina foi 
restrita por causa do retrocesso 
nos abates e redução no peso das 
carcaças, a arroba permaneceu 
valorizada e o patamar de preço 
incomodou bastante o bolso do 
consumidor, apesar da preferên-
cia nacional por essa proteína. O 
alto custo da alimentação para os 
regimes de confinamento e recria/
engorda e a dificuldade da reposi-
ção por causa do preço do bezer-
ro frustraram as expectativas e 
redundaram na demanda de 1,18 
milhão de toneladas de rações, 
apesar do câmbio bem mais 
competitivo ter dinamizado as 
exportações que avançaram 12% 
de janeiro a junho. É importante 
salientar, contudo, que a apertada 
margem dos frigoríficos continua 
pressionada pela dificuldade dos 
repasses ao varejo por causa do 
minguado escoamento interno. A 
sustentação do preço da arroba, 
o alívio no preço da reposição e a 
recente abertura do mercado ame-
ricano para a carne in natura bra-
sileira parecem não ser suficien-
tes para reverter o retrocesso na 
demanda por rações/concentrados 
no segundo semestre.

Os laticínios também encontra-
ram grande dificuldade na capta-
ção da matéria-prima e enfrenta-
ram forte concorrência, justificada 
pela oferta bastante enxuta de leite 
cru, desestimulada principalmente 
por causa do alto custo dos ferti-
lizantes, combustíveis e do milho 
e soja utilizados na alimentação 
das vacas em lactação. Apesar dos 
preços recordes pagos pelo leite ao 
produtor, a demanda por rações 
alcançou apenas 2,4 milhões de 
toneladas, muito embora, a retoma-
da da rentabilidade possa favorecer 

A forte recuperação das expor-
tações de carne suína e a maior 
procura do consumidor doméstico 
por causa do alto preço da carne 
bovina potencializaram sobrema-
neira os abates. Em contrapartida, 
a pressão do custo da alimentação 
à base de milho e farelo de soja 
conduziu à terminação de suínos 
mais leves e culminou na produ-
ção de 7,9 milhões de toneladas de 
ração durante o primeiro semestre. 
A persistência da alimentação ani-
mal em patamar elevado de cus-
to e a continuada perda do poder 
de compra do consumidor local 
podem inibir os abates e a oferta 
de carne suína, com menor produ-
ção de rações durante o segundo 
semestre, muito embora as festas 
de fim de ano tendam estimular o 
consumo dessa proteína animal.  

SOMADAS ÀS 
DEMAIS ESPÉCIES 
ANIMAIS, A 
DEMANDA 
POR RAÇÕES 
INDUSTRIALIZADAS 
CONTABILIZOU 
33,3 MILHÕES 
DE TONELADAS, 
OU AVANÇO DE 
3,2%, QUANDO 
COMPARADO AO 
MESMO PERÍODO 
(JANEIRO A JUNHO) 
DO ANO PASSADO
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a reintrodução da tecnologia e incremen-
tar a demanda por rações/concentrados 
no segundo semestre. 

O consumo de rações para peixes e 
camarões alcançou 550 mil toneladas e 
avançou 4,9%, apesar dos desafios deter-
minados pelo vírus da mancha branca que 
comprometeu sobremaneira a carcinicultu-
ra no litoral cearense e pelo despovoamento 
de tilápias castigadas pela severa estiagem 
que comprometeu o açude do Castanhão, 
dentre tantos outros reservatórios.

Muito embora a crise econômica bra-
sileira pareça resiliente no curto e médio 
prazo, a tendência de humanização dos 
animais de companhia segue firme, já que 
seus tutores parecem cada vez mais preo-
cupados com a qualidade de vida (saúde 
e bem-estar) deles. Mesmo inserido num 
ambiente adverso, o fenômeno antro-
pomórfico pode justificar o avanço da 
demanda por alimentos industrializados 
para cães e gatos que somou 1,22 milhão 
de toneladas no primeiro semestre. ■

Fonte: Sindirações

VARIAÇÃO NOS ÍNDICES

MILHO SOJA

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16

100

181

153

MILHÕES DE TONELADAS
Jan/Jun

2016

2015

%

Frangos Corte
16,8

16,1

4,2

Poedeiras
2,63

2,58

2,0

Suínos
7,9

7,5

6,0

Gado Corte
1,18

1,24

-4,3

Gado Leite
2,4

2,5

-5,5

Outros
2,44

2,37

2,8

Total
33,4

32,3

3,2


