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recorde histórico. Frente à continui-
dade desse ritmo, a demanda por 
rações para postura poderá somar 
6,5 milhões de toneladas em 2018.

Já a demanda por rações para 
suínos manteve estabilidade no pri-
meiro semestre e somou 7,7 milhões 
de toneladas, apesar do retrocesso 
nas exportações devido ao embargo 
russo e ao baixo preço pago ao suíno 
vivo, que prejudicaram a rentabilidade 
dos produtores. A perspectiva é que 
durante o ano de 2018 sejam produ-
zidas 16,7 milhões de toneladas de 
rações, ou seja, um avanço de 1% em 
relação ao contabilizado em 2017.

No caso das rações para bovinos 
de corte, a produção foi de 1,1 milhão 
de toneladas, um avanço de 1% quan-
do comparado ao mesmo período de 
2017, sobretudo por conta da resiliên-
cia da cadeia produtiva também afli-
gida pela greve dos caminhoneiros. 
Confiando na recuperação do segun-
do ciclo de confinamento, a previsão 
alcança produção de 2,6 milhões de 
toneladas de rações. A cadeia pecuá-
ria leiteira padeceu sobremaneira por 
conta do bloqueio logístico. A produ-

ção estimada de rações contabilizou 
apenas 2,39 milhões de toneladas de 
janeiro a junho, um recuo de 6,5% em 
relação ao mesmo semestre de 2017. 
Em contrapartida, a escassa oferta 
de leite cru aos laticínios favoreceu o 
incremento do seu preço. Essa aparen-
te melhora pode devolver vigor, prin-
cipalmente aos produtores mais tecni-
ficados, e minimizar o retrocesso na 
produção de rações para gado leiteiro 
durante o 2º semestre. A previsão em 
2018 é produzir 5,8 milhões de tonela-
das ou 3% menos que em 2017.

A produção de rações para peixes 
e camarões durante o 1º semestre 
somou pouco mais de 646 mil tone-
ladas e retrocedeu 1,5%, por conta 
do desafio sanitário enfrentado pela 
carcinicultura, cuja atividade conti-
nua em declínio, do esvaziamento 
dos principais reservatórios nordesti-
nos, e sobretudo pelo bloqueio rodo-
viário. Caso a produção nas regiões 
Sudeste, Norte e Centro-Oeste con-
tinue com razoável vigor é possível 
que a produção de rações para aqui-
cultura alcance cerca de 1,3 milhão 
de toneladas e avanço de quase 8% 
em relação a 2017. 

Por conta da conjuntura econô-
mica e política, o consumidor brasi-
leiro continua com orçamento com-
prometido. Apesar deste cenário, os 
tutores continuam oferecendo mais 
alimento industrializado, com-
pleto e balanceado aos seus cães 
e gatos. Durante o 1º semestre, a 
quantidade produzida alcançou 
1,25 milhão de toneladas e a previ-
são é avançar 2,9% em 2018, con-
tabilizando até 2,65 milhões de tone-
ladas de alimentos para cães e gatos.

Finalmente, aplicando razoável 
dose de otimismo, a previsão da 
indústria de alimentação animal 
brasileira é produzir nesse ano 
cerca de 68 milhões de toneladas 
de rações e mais de 3 milhões de 
toneladas de sal mineral. ■
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A
inda no final do ano 
passado, a expectati-
va era que em 2018 a 
indústria de alimen-
tação animal avan-

çaria no mínimo 3%. No entanto, o 
revés passou a se manifestar ainda 
nos primeiros meses, por conta do 
incremento no custo da alimentação 
pressionado pelos preços em alta dos 
grãos e por outros insumos importa-
dos e indexados ao câmbio, influen-
ciado externamente pelo crescente 
conflito comercial global e aumento 
da taxa de juros nos Estados Uni-
dos, e internamente por causa do 
grave buraco das contas públicas e 
da volatilidade, fruto das incertezas 
políticas provocadas pelas eleições. 

A cadeia produtiva também foi 
surpreendida pela interrupção dos 
embarques de frango ao continen-
te europeu e ao embargo russo, 
no final do ano passado, contra a 
carne suína brasileira. Em seguida, 
no final de maio de 2018, o Brasil 
presenciou a expressiva greve dos 
caminhoneiros. Tais fatores promo-
veram a modulação do desempenho 
da cadeia produtiva que resultou na 
contabilização de 32,6 milhões de 
toneladas, um retrocesso de 1,4% 
em relação à quantidade produzida 
de janeiro a junho do ano passado. 

O produtor de frangos de corte 
demandou no 1º semestre do ano 
15,9 milhões de toneladas de rações, 
um retrocesso de 3,3%, principalmen-
te por conta do alto custo do milho e 
do farelo de soja. A previsão é que 
a produção de ração para frangos 
de corte em 2018 contabilize 31,7 
milhões de toneladas, um retrocesso 
da ordem de 2% em relação a 2018. 
A produção de rações para poedei-
ras, por sua vez, somou 3 milhões 
de toneladas e incremento de 5%, 
em resposta ao robusto alojamento 
de pintainhas de postura e produção 
dos ovos que no 2º semestre quebrou 
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