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A s previsões extraídas do relatório 
da OCDE/FAO (Agricultural Outlook 
2017/2027) sustentam que o Brasil vai 
superar 23% das exportações globais 

de carnes (bovina, suína e aves) até 2027, algo em 
torno de 8,7 milhões do montante geral de quase 37 
milhões de toneladas. A vigorosa participação nacio-
nal, prevê avanço da ordem de 49%, 5% e 26%, nas 
remessas de carne bovina (1,8 milhão tons/2017 e 
2,7 milhões tons/2027), suína (688 mil tons/2017 e 
720 mil tons/2027) e de aves (4,2 milhões tons/2017 
e 5,3 milhões tons/2027), marcas ainda superiores, 
quando comparadas à esperada taxa de exporta-
ção global de 16% (11 milhões tons/2017 e 12,8 mi-
lhões tons/2027), 4% (8,3 milhões tons/2017 e 8,6 
milhões tons/2027) e 25% (12,7 milhões tons/2017 e 
15,8 milhões tons/2027), respectivamente.

Outrossim, o estudo da FAO (Biannual Report on 
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Global Food Markets/June 2018) registra que as tran-
sações globais devem recuperar-se em certa medi-
da, alcançar 33 milhões de toneladas e crescer 1,8% 
em 2018 (maior avanço desde 2013), constituindo ra-
zoável recuperação, quando comparadas ao apura-
do no ano passado que contabilizou trocas de 32 mi-
lhões de toneladas. O montante está alinhado à pro-
dução mundial das carnes (bovina, suína, aves, ou-
tras) esperada, que deve avançar 1,7% nesse ano 
corrente. A saber, a quantidade adicional somada 
resultará aproximadamente 336 milhões de tone-
ladas, suprimento sustentado principalmente pe-
los Estados Unidos, China, Brasil, União Europeia, 
Rússia, Índia, México e Turquia, ao contrário da mí-
nima contribuição dos países africanos e Oceania.

Levando em conta o histórico apurado nos últimos 
anos e confiando na retomada econômica é possível 
apostar em avanço para a cadeia produtiva em 2019, 

já que seu desempenho é modulado sobremaneira 
pelo setor produtor/exportador de proteína animal. 

Além disso, a definição dos protagonistas do Exe-
cutivo e a renovação do Legislativo decerto alivia-
rão a tensão do empreendedor, contribuirão para 
o investimento e geração de empregos e devolve-
rão alguma confiança ao consumidor doméstico. 
A generosa safra de grãos prevista também pode 
amenizar o custo da alimentação dos rebanhos e 
favorecer a cadeia produtiva de proteína animal, 
muito embora o recrudescimento do protecionis-
mo comercial global, o enxugamento monetário 
americano, e principalmente, o adiamento das re-
formas estruturantes domésticas (Previdenciária 
e Tributária) podem despejar água fria na fervura. 

Mais uma vez exercitando a futurologia e salpicando 
razoável dose de otimismo é possível idealizar avanço 
de 3% na produção de alimentos para animais em 2019.
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POEDEIRAS EM POSTURA
MÉDIA MENSAL (milhões)

AVICULTURA DE POSTURA

De janeiro a setembro, a produção de rações 
para poedeiras somou 4,9 milhões de tone-
ladas e incremento de 6,5%, em resposta ao 
robusto alojamento de pintainhas de postura 
e produção dos ovos que no segundo semestre 
quebrou recorde histórico. Frente à continui-
dade desse ritmo a demanda por rações para 
postura pode somar 6,8 milhões de toneladas 
em 2018, um avanço de 10% quando compa-
rado ao contabilizado em 2017.

SUINOCULTURA

Já a demanda por rações para suínos avançou 
ligeiramente até setembro e somou 12 milhões 
de toneladas, apesar do retrocesso nas expor-
tações devido ao embargo russo e ao baixo 
preço pago ao suíno vivo que tem corroído a 
rentabilidade dos produtores. Com a retomada 
de algumas plantas exportadoras e a aproxi-
mação das festas de fim de ano, a perspectiva 
é de avanço de 1,5% na produção de rações em 
2018 ou 16,8 milhões de toneladas de rações.

AVICULTURA DE CORTE

Nos primeiros nove meses do ano, o produtor 
de frangos de corte demandou 23,9 milhões 
de toneladas de rações, um retrocesso de 3%, 
alinhado ao alojamento de pintainhos que 
declinou aproximadamente 3,3%, principal-
mente por conta do custo do milho e farelo de 
soja no início do ano, do embargo europeu e 
do bloqueio logístico, além da continuada fra-
gilidade do consumidor doméstico. 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 à produzida no ano passado.

Fonte: SIGSIF/MAPA, adaptado Sindirações

RAÇÕES (MILHÕES DE TONS)

FRANGO CORTE
POEDEIRAS
GADO CORTE
GADO LEITE
SUÍNOS
EQUINOS
CÃES E GATOS
AQUACULTURA
OUTROS
SUBTOTAL
SAL MINERAL
TOTAL

-3,0
6,5
2,4

-3,4
1,5
0,3
1,8
4,3

-3,6
-0,6

23,9
4,9

2,09
4,3

12,0
0,440
1,99
0,94

0,639
51,2

24,7
4,6

2,04
4,5

11,8
0,439

1,96
0,90

0,663
51,5

a/b %

DESEMPENHO DO SETOR
DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Fonte: Sindirações  | *Estimativa  | **Previsão

Fonte: Sindirações

1O. Trim.       2O. Trim. 
3O. Trim.       4O. Trim. 

7,9
7,4

8,0
8,1

9,78,8
7,77,67,87,67,16,66,5

5,15,0

JAN/SET 17 
(b)

-2,0
10,0
2,1
0,0
1,5
1,0
2,9
4,2
3,3
0,6
5,0
0,8

31,7
6,8
2,6
6,0

16,8
0,585
2,65
1,23

0,850
69,2
3,13
72,3

32,3
6,2
2,5
6,0

16,5
0,579

2,58
1,18

0,822
68,7
2,98
71,7

c/d %

DESEMPENHO ESTIMADO DAS RAÇÕES
% ACUMULADO 2018

7,5%

10,0%

0,6%-3,3%
-3,0%

-2,0%

4,0%
2,4%

2,1%
2,3%

-6,5%
-2,9%

0,8%
0,0%

0,1%

1,5%
1,5%

2,9%
1,6%

2,1%
2,9%

2,5%
0,8%

1,1%
1,1%

4,0%
3,0%

1,0%
3,8%

1,6%

0,6%
-1,5%

-0,5%

FRANGO
CORTE

POEDEIRA

GADO
CORTE

GADO
LEITE

SUÍNO

CÃO/GATO

EQUINO

OUTROS

TOTAL

5,0%

JAN/SET 18* 
(a)

JAN/DEZ 17
(d)

JAN/DEZ 18** 
(c)

6,5%

ALOJAMENTO DE PINTOS 
DE CORTE MÉDIA MENSAL 
(milhões)

*até setembro          Fonte: APINCO, adaptado Sindirações

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

456
463

500

520

501
512

519

542
538

518

500

1,0%

*até junho       Fonte: ABPA, adaptado Sindirações

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

8,3
7,9

8,5

9,3
8,1
8,2

7,5
9,4

8,0
7,6

8,8

9,7
8,4
8,1

8,8
9,2

9,2

8,9

8,6

9,1

8,9

9,0

9,4

9,4

9,3

9,0

9,6

SUÍNOS ABATIDOS 
(milhões)

JAN a MAR
JAN a JUN          
JAN a SET          
JAN a DEZ
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BOVINOCULTURA DE CORTE
 
Durante os primeiros nove meses, a produção de rações/
concentrados para bovinos de corte alcançou pouco 
mais de 2 milhões de toneladas, ou seja, avanço de 3% 
quando comparado ao mesmo período do ano passado, 
sobretudo por conta da resiliência dessa cadeia produtiva 
também afligida pela paralisação dos caminhoneiros do 
final de maio. Apesar da torcida para recuperação do se-
gundo ciclo de confinamento, a piora na relação de troca 
(boi gordo e bezerro) pode frear o ritmo durante o último 
trimestre e a demanda somar algo como 2,6 milhões de 
toneladas de alimento industrializado.

Fonte: IBGE, adaptado Sindirações

AQUACULTURA

A produção de rações para peixes e camarões até 
setembro somou 940 mil toneladas e avançou 
pouco mais de 4%, exclusivamente por causa do 
desempenho da piscicultura. Apesar da dificuldade 
na concessão das licenças ambientais e das margens 
pressionadas do produtor, a reidratação de diversos 
polos produtores nas regiões Sudeste, Norte e 
Centro-Oeste e o contínuo avanço da piscicultura 
sob regime de integração podem levar à produção 
de mais de 1,2 milhão de toneladas, um avanço de 
4% em relação ao apurado em 2017.

CÃES E GATOS

Por conta da conjuntura econômica e das incertezas 
políticas, o consumidor brasileiro continua com or-
çamento bastante comprometido e pressionado a 
adquirir mercadorias mais baratas. Apesar da gravi-
dade das circunstâncias contemporâneas os tutores 
continuam oferecendo mais alimento industrializado, 
completo e balanceado aos mascotes. A estimativa é 
que de até setembro a quantidade produzida alcançou 
2 milhões de toneladas e a previsão é durante todo 
o ano de 2018 avançar 2,9%, contabilizando até 2,65 
milhões de toneladas de alimentos para cães e gatos.

2017
2018 7,99

BOVINOCULTURA DE LEITE

A cadeia pecuária leiteira padeceu sobremaneira por 
conta do bloqueio logístico de maio que comprometeu 
a entrega dos insumos para alimentação dos rebanhos 
e paralisou a captação do leite produzido. A produção 
estimada de rações contabilizou apenas 4,3 milhões de 
toneladas de janeiro a setembro, um recuo de 3,4% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Em contrapar-
tida, a escassa oferta de leite cru aos laticínios favoreceu o 

Fonte: CEPEA/USP, adaptado Sindirações

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

99
92 90

77
91

CAPTAÇÃO LEITE PREÇO LEITE

100

BOVINOS ABATIDOS
(milhões)

1O. Trimestre 2O. Trimestre 3O. Trimestre 

8,28

7,22

7,42

7,72

7,40

incremento do seu preço durante boa parte do ano. Essa 
aparente melhora devolveu certo vigor, principalmente 
aos produtores mais tecnificados. A melhora climática e 
de pastagens, o maior interesse do consumidor e a queda 
no custo da alimentação dos rebanhos no último trimestre 
pode até compensar o retrocesso verificado anteriormen-
te. A previsão em 2018 é produzir 6 milhões de toneladas, 
ou seja, o mesmo montante de 2017.

101 104 106
96

jul/18 ago/18 set/18 out/18

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES
(janeiro = base 100)

100 103 108 116 126 130
147 153 146 142
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EMPRESAS ASSOCIADAS


