
Entrevista do Mês  -  Ariovaldo Zani

Revista AG – Qual foi o com-
portamento do mercado de alimen-
tação de bovinos de corte e leite de 
janeiro a dezembro de 2016? 

Ariovaldo Zani - A escalada do 
preço do milho (principalmente du-
rante o primeiro semestre), combi-
nada à subida do farelo de soja (no-
tadamente no segundo trimestre), 
desmotivou a engorda de bois e a 
alimentação preparada do rebanho 

leiteiro, enquanto os produtores de 
aves e suínos continuaram incre-
mentando o alojamento e o abate. 
A partir do segundo semestre, o alí-
vio apurado no custo dos principais 
insumos da alimentação estimulou 
a retomada da pecuária leiteira fa-
vorecida pelo preço do leite pago 
ao produtor, muito embora insufi-
ciente para evitar o retrocesso da 
reposição que inibiu ainda mais o 

consumo de concentrados nos con-
finamentos de bovinos de corte. Ou 
seja, considerando o gado de cor-
te, a oferta foi restrita por causa do 
retrocesso nos abates e da redução 
no peso das carcaças, a arroba per-
maneceu valorizada e o patamar de 
preço incomodou bastante o bolso 
do consumidor, apesar da preferên-
cia nacional pela carne bovina. O 
alto custo da alimentação para os 
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Considerando 
as medidas 
protecionistas/
nacionalistas que têm 
pautado o início do 
republicano eleito, 
a revisão de acordos 
comerciais dos EUA 
com tantos parceiros 
pode favorecer o 
Brasil.

regimes de confinamento e recria/
engorda e a dificuldade da reposi-
ção por causa do preço do bezerro 
frustraram as expectativas e redun-
daram na demanda de 2,54 milhões 
de toneladas de rações em 2016, um 
retrocesso de quase 7% em relação 
à 2015. O alívio no preço da repo-
sição e a desvalorização da arroba 
do terminado divergiram do varejo, 
que manteve preços elevados que 
desestimularam o consumidor. A 
previsão é retomar em 2017 a quan-
tidade produzida ainda em 2015, ou 
seja, montante ligeiramente acima 
de 2,7 milhões de toneladas. 

Revista  AG – E como ficou a 
pecuária leiteira?

Ariovaldo Zani - No caso do 
gado leiteiro, por sua vez, os lati-
cínios encontraram grande dificul-
dade na captação da matéria-prima 
e enfrentaram forte concorrência, 
justificada pela oferta enxuta 
de leite cru durante o primeiro 
semestre, desestimulada princi-
palmente por causa do alto custo 
dos fertilizantes, dos combus-
tíveis, do milho e da soja utili-
zados na alimentação das vacas 
em lactação. Do mesmo modo, 
os preços recordes pagos pelo 
leite animaram os produtores e 
favoreceram a reintrodução da 
tecnologia a partir de julho, que 
incrementou a demanda por ra-
ções, que somou 5,11 milhões de 
toneladas. Essa retomada com-
pensou o retrocesso apurado no 
primeiro semestre (apesar dos 
pastos parcialmente recupera-
dos pelas chuvas sazonais), en-
quanto que em 2017 a previsão é 
produzir mais de 5,4 milhões de 
toneladas de ração. 

Revista AG – Qual a previsão 
do Sindirações para a produção 
de rações em 2017?

Ariovaldo Zani - Para esse 
ano de 2017, a previsão ainda 
bastante preliminar é contabi-
lizar pouco mais de 72 milhões 
de toneladas de rações e sal mi-
neral, montante dependente, tan-
to da recuperação da economia 

neiro/fevereiro) decerto, aliviará 
sobremaneira a cadeia produtiva 
pecuária. Igualmente, a flutuação 
do dólar e do preço do petróleo, o 
arrefecimento econômico chinês, 
a expansão monetária, alta dos ju-
ros e adição de etanol nos Estados 
Unidos, a recuperação europeia 
comprometida por conta da saída 
do Reino Unido/Brexit, a amplitu-
de de contágio do protecionismo 
comercial, etc., representam variá-
veis que podem limitar ou, ao con-
trário, até gerar elevações dos pre-
ços durante o ano de 2017 e, assim 
modular, para cima ou para baixo, 
a demanda da cadeia produtiva de 
proteína animal em todo o mundo 
e principalmente no Leste asiático.  
Nesse caso, é importante salientar 
que a competitividade do produto 
agropecuário pode ficar compro-
metida e o faturamento em moeda 
nacional diminuir, enquanto que a 

melhora da economia mundial 
poderá gerar maior demanda pe-
las commodities e fortalecer os 
preços, o que na prática, poderia 
compensar as perdas provoca-
das por um câmbio valorizado 
no Brasil.

 
Revista AG – A política pro-

tecionista do presidente estadu-
nidense  Donald Trump  tam-
bém pode afetar os preços no 
mercado de nutrição animal?

Ariovaldo Zani - Exercitan-
do a futurologia e consideran-
do as medidas protecionistas/
nacionalistas que têm pautado 
o início do republicano eleito, 
a revisão de acordos comerciais 
dos EUA com tantos parcei-
ros pode favorecer o Brasil, já 
que ambos os países concorrem 
no fornecimento de produtos 
agropecuários em âmbito glo-
bal. A extinção do TPP (Trata-
do Transpacífico) pode ampliar 
oportunidades para milho, soja 
e carnes brasileiras alcançarem 
pelo menos uma dezena de paí-
ses, dentre eles Japão, Malásia, 
Vietnã e Brunei. Além disso, a 
expansão monetária prometida 
e o continuado aumento da taxa 
de juros pelo Federal Reserve 

doméstica quanto do comércio in-
ternacional e da confiança do em-
preendedor, bem como do consu-
midor brasileiro.

 
Revista AG – Os preços do mi-

lho e da soja estão mais competi-
tivos, talvez esteja aí a motivação 
que as indústrias desejavam?

Ariovaldo Zani - No ano  pas-
sado, o produtor atribuiu o prota-
gonismo à disponibilidade/preço 
do milho e sua influência na erosão 
da rentabilidade dos produtores de 
proteína animal. Ao contrário, a ge-
nerosa disponibilidade vindoura de 
2017 (soja alcançando 117 milhões 
de toneladas e milho se aproxi-
mando de 385 milhões nos Estados 
Unidos, e condições favoráveis ao 
plantio/produtividade na América 
do Sul, apesar de perdas razoáveis 
na safra de soja argentina, sob in-
fluência de fortes chuvas em ja-



 Revista AG – A propósito, 
de que modo a automação pode 
contribuir ao melhor aproveita-
mento da ração animal pelos bo-
vinos?

Ariovaldo Zani - No passado a 
contribuição tecnológica desban-
cou o temível “princípio geral da 
população” formulado pelo inglês 
Thomas Malthus. O mentor daque-
la revolução verde, Norman Bor-
glau, já afirmava que a paz global 
sequer seria construída com estô-
magos vazios. A segurança alimen-
tar global somente estará assegu-
rada com uma “nova” revolução 
verde através da expressão máxima 
do melhoramento genético, da mo-
bilização maciça da robótica e da 
Internet (automação) e do avanço 
da  nanotecnologia.

 
Revista AG – O desemprego 

no Brasil segue em uma cres-
cente sem precedentes e pode 
afetar o hábito de consumo de 
carne vermelha da população 
brasileira. Seria uma ameaça 
ao setor de alimentação ani-
mal?

Ariovaldo Zani - A perda de 
capacidade de compra do con-
sumidor brasileiro (menor ren-
da/desemprego) tem diminuído 
o consumo da carne bovina, 
proteína substituída pelas car-
nes suína e principalmente de 
frango. Por sua vez, a indústria 
de alimentação animal pode ser 
considerada refratária porque a 
menor demanda por rações para 
gado de corte tem sido compen-
sada pela maior procura por ra-
ções para frangos e suínos.

 
Revista AG - Vimos chegar 

ao mercado uma nova opção de 
suplementação para bovinos à 
base de algas marinhas ou de 
sais marinhos. Qual sua opi-
nião sobre essa tecnologia?

Ariovaldo Zani - Apesar de 
ainda incipiente, acredito que a 
novidade vai integrar crescen-
temente o conjunto de alterna-
tivas complementares e prospe-
rar, inclusive por conta do apelo 
sustentável.

pode voltar a desvalorizar o Real, 
cuja consequência é produto brasi-
leiro mais competitivo no cenário 
internacional.

  
 Revista AG – Recentemente, 

o Sindirações esteve articulando 
com o Mapa propostas que ajudem 
a combater a resistência aos anti-
microbianos em animais. Qual o 
objetivo dessa parceria e quais se-
rão suas diretrizes?

Ariovaldo Zani - Os antibióti-
cos vêm sendo utilizados em Me-
dicina Veterinária há décadas para 
combater eficazmente infecções e 
melhorar o desempenho zootécni-
co dos animais de produção. A fim 
de mitigar o fenômeno da pressão 
seletiva que naturalmente favore-
ce o desenvolvimento de bactérias 
resistentes nos animais, os produ-
tores e médicos-veterinários admi-
nistram esses agentes antimicrobia-
nos de acordo com os protocolos 
modulados pela análise do risco 
quantitativo. Certamente, pela 
importância e ainda insubstituí-
veis, os antibióticos tornaram-se 
centro de opiniões polêmicas e 
de desdobramentos distintos. Por 
exemplo, a Agência Sanitária do 
Reino Unido declarou recente-
mente: “a resistência antimicro-
biana enfrentada pela humanida-
de é primariamente resultado do 
uso dos antibióticos nas pessoas, 
mais do que seu uso em animais”. 
O contrário da União Europeia, 
que desde 2006 proíbe o uso dos 
melhoradores com base no prin-
cípio da precaução, insistindo 
atribuir exclusiva causalidade 
aos antibióticos usados na pro-
dução animal à resistência bacte-
riana nos seres humanos. A ques-
tionável campanha que insiste 
que o uso “racional” significa 
usar “menos” foi bem sucedida 
quando mirou diversas agências 
reguladoras mundo a fora, muito 
embora e, contrariamente, o ad-
jetivo atribuído remete à razão 
do tratamento e não ao raciona-
mento. Ou seja, “racional”, nes-
se caso, não deve significar usar 
menos (sob precaução), mas sim 
facultar ao juízo (sob preceito 

médico). O Sindirações tem envi-
dado esforços no intuito de fazer 
prevalecer o “uso racional dos anti-
microbianos”, modelado pela aná-
lise do risco quantitativo e, sobre-
tudo, promover o desenvolvimento 
sustentável e a competitividade do 
agronegócio em benefício da socie-
dade brasileira.

Revista AG – A adoção de tec-
nologias para nutrição de bovinos 
de corte ainda é privilégio de pou-
cos produtores ou está acessível a 
qualquer pecuarista?

Ariovaldo Zani - A qualquer 
produtor, sem distinção, desde que 
compreenda que tecnologia não 
deve ser encarada como despesa e 
sim como investimento (para maior 
ganho de peso e encurtamento do 
tempo de engorda, e menor emissão 
de CO2-equivalente/quilo de carne 
produzida).

A melhora da 
economia mundial 
poderá gerar maior 
demanda pelas 
commodities e 
fortalecer os preços, 
o que, na prática, 
poderia compensar as 
perdas provocadas por 
um câmbio valorizado 
no Brasil.


