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1.Introdução, Mapeamento e Compreensão da Cadeia
O século XX apresentava uma abordagem totalmente diferente da atual, referente ao

agronegócio, visto que as atividades antes, dentro e pós porteira não tinham essa

ressignificação naquele período. As propriedades, tanto de plantation quanto de

subsistência apresentavam um grande portfólio composto por animais de produção e de

tração, equipamentos de transporte e insumos básicos, processamento de alimentos e,

por fim, a comercialização. O período em questão empregava o termo “agricultura”

abrangendo todas as atividades enunciadas devido a não especialização do produtor, ou

seja, ainda não havia a necessidade de separar as atividades e cunhar outro termo.

Entretanto, com o processo de modernização, iniciaram-se as migrações do tipo sazonal,

por conta dos períodos de produção, e migrações do tipo pendular, visto que as cidades

sofriam os efeitos das revoluções industriais. Esse processo formou grandes

conglomerados de empresas, culminando na geração de emprego para o “exército

industrial de reserva”, e principalmente ao famoso êxodo rural que delimitou a mudança

da paisagem e do ambiente reformulando toda  forma de pensar e produzir. Deste modo,

a produção de insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos, máquinas, implementos e

rações passou a ser taxado como “antes da porteira” por empresas especializadas e o

processo de industrialização, distribuição e o consumo taxado como “após porteira”.

Mas dentro da porteira como fica? E o papel do produtor? Pois bem, nesse exato

momento entra a diferença entre agronegócio (agribusiness) e agricultura, principalmente

devido a especificidade adquirida pelo desmembramento das etapas no “antes”, “dentro”

e “após porteira”, no tocante, a questão de otimizar a produção cada vez mais. A

agricultura tem como significado pelo dicionário, conjunto de atividades de cultivo visando

gerar produtos consumíveis para serem usados como matéria-prima na indústria, ou seja,

em outras palavras é responsável por integrar uma parcela dentre as existentes no

agronegócio, sendo atrelada a função do produtor rural e tudo o que é realizado “dentro

da fazenda” como atividades de plantio, condução, colheita e à produção de animais.

Agora com a diferença entre agronegócio (agribusiness) e agricultura já mencionada e

entendida é importante tocar na temática da criação do termo agribusiness. Como

exposto pelo professor Marcos Fava, no livro “Vai Agronegócio”, o termo foi cunhado em

1957 pelos professores de Harvard, John Davis e Ray Goldberg ao realizarem um estudo

na matriz-produto sendo:

“a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das

operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e

distribuição dos produtos agrícolas a partir deles”.
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1.1 Abordagem da Cadeia - Sistemas CSA e Filières

Após a contextualização dos termos agronegócio e agricultura é importante mencionar

como funciona o sistema, ou seja, a cadeia do agronegócio e as especificidades do ramo

”Cadeia de Bovinos”, visto que é a temática deste estudo realizado pela AGROcare,

entidade estudantil da USP de Ribeirão Preto.

A abordagem de cadeia é norteada por duas correntes de ideias, sendo elas a criada em

Harvard enunciada como “Sistemas Agroindustriais”, derivadas da teoria de Davis &

Goldberg e a teoria criada pela escola francesa enunciada como “Filières” por autores

como Morvan e Montigaud.

Embora sejam análises com um bom intervalo de tempo, existem muitos pontos em

comum e alguns pontos de divergência, já que no mundo acadêmico as “brigas” ficam

apenas no campo das ideias a fim de auferir, no final, um resultado que traga benefícios

às pessoas.

Os pontos comuns identificados são:

Abordagem a coordenação dos sistemas, análises da matriz-consumo pela CSA, extrema

importância da tecnologia, o conceito de estratégia integrando o nível da firma pela CSA

e o nível governamental por filières, não neutralidade do ambiente institucional

implicando em interferências e o foco das transformações pelas quais o produto passa

até chegar ao consumidor final.

Entretanto, como toda boa discussão no campo acadêmico, existem as divergências

teóricas, sendo elas:

A análise de filières foi cunhada em uma abordagem marxista, deste modo, preocupa-se

com as questões sociais como a redistribuição, através da organização industrial e do

poder de mercado. Outra diferença é no quesito ‘enfoque da análise’, visto que filières

consideram três subsistemas, sendo eles: a produção, transferência e consumo,

enquanto o enfoque dado pela teoria CSA é dado no último subsistema, devido ao

crescimento do poder de coordenação por parte do consumidor.

A tipologia Agroindustrial, de forma simples e linear, engloba o conceito de agronegócio,

pois trata exatamente dos conceitos “antes”, “dentro” e “após porteira”, iniciando-se

através da produção de insumos para que o produtor utilize em sua fazenda, gerando a

matéria-prima para a indústria de transformação e por fim, chegando ao consumidor final.
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1.2 Cadeia dos bovinos

Agora, com a introdução do que é Agronegócio e o estudo das cadeias já abordados,

pode-se de fato estabelecer o foco principal deste estudo, que é a famosa Cadeia dos

Bovinos. A Cadeia dos Bovinos nada mais é que um SAG (Sistema Agroalimentar).

Segundo o professor Marcos Fava Neves, em seu livro “Vai Agronegócio”, “os SAGs são

um conceito ampliado da empresa (são conjuntos de empresas inter-relacionadas),

sendo, portanto, passíveis de serem gerenciados. Um fator importante é a análise do

fluxo ao longo desta cadeia, nos quesitos produtos, serviços, financeiros, de

comunicações, informações tanto do consumidor para os outros setores e vice-versa. Os

SAGs são sistemas que apresentam um fluxo de informações que transitam em todos os

sentidos da cadeia, deste modo, é possível praticar melhorias em todos os setores além

de negociações, mitigação dos riscos e principalmente transações financeiras, como

exemplos às operações de Barter e o mercado de derivativos.”

A cadeia dos bovinos, assim como todas as outras cadeias agroalimentares, pode ser

dividida, de uma maneira básica, em 3 “segmentos”: antes, dentro e depois da porteira.

Cada um desses segmentos compreende atividades, e cada atividade possui sua devida

importância para o bom funcionamento da cadeia.

O segmento antes da porteira é onde se produz e distribui todo o material necessário

para que as atividades nas fazendas sejam executadas. Portanto, nele encontramos os

produtores de insumo, as cooperativas e os revendedores, isto é, os players

responsáveis pela produção e distribuição dos elementos necessários para que se

execute as atividades de cria, recria e engorda nas fazendas. Nesse sentido, os bens e

serviços produzidos nesse segmento são de suma importância para o resto da cadeia,

tendo em vista que impacta diretamente na produtividade. Por fim, na cadeia dos bovinos

este segmento abrange desde produtos como óleo diesel e mourões até suplementações

alimentares e genética.

O chamado dentro da porteira destaca todas as características voltadas principalmente

para a produção. Leva em consideração desde nutrição animal até a qualidade genética,

sendo parte fundamental para a evolução da pecuária brasileira. O processo dentro da

porteira engloba, segundo a Embrapa, diversos segmentos da sociedade, com finalidade

de melhorar cada vez mais a produtividade, qualidade e sustentabilidade.

Os institutos de pesquisa e tecnologia (antes da porteira), empresas exportadoras de

carne (depois da porteira) e outros,  junto aos pecuaristas criam um grupo muito atuante

dentro da porteira, que quando coordenado, gera muitos incrementos na qualidade da

produção. 



Acesse agrocarerp.com.br 

Nesse sentido, a busca pela qualidade da carne bovina é estimulada e procura se atentar

principalmente às exigências do mercado consumidor, fazendo com que não só os

produtores sejam valorizados, pois produzem melhor, como também os consumidores,

pois recebem um produto de qualidade. Portanto, esse processo dentro da porteira é

parte vital para o funcionamento geral da cadeia.

Em seu último segmento, denominado “depois da porteira”, os atores envolvidos se

concentram nas seguintes atividades: processamento industrial, distribuição e consumo

final. Todas essas atividades estão intimamente ligadas ao consumidor presente no elo

final da cadeia bovina, uma vez que ele vai consumir o derivado final da produção bovina.

Sendo esse derivado fruto do processamento realizado pela indústria de frigoríficos e

transformadora.

No que tange aos frigoríficos, é válido destacar que o mercado brasileiro é dominado por

quatro grandes indústrias: a JBS, que pode ser considerado o maior frigorífico de origem

brasileira estando, também, presente nos EUA; seguido por Marfrig e Minerva, que são

grandes exportadores; e BR foods, que no caso dos bovinos possui uma menor

participação.

Destaca-se também a grande relevância da carne bovina brasileira, que tanto pode

permanecer no mercado interno, como também pode ser exportada. Os números

alcançados pelas exportações são uma evidência não só da relevância, mas também do

prestígio internacional da produção de carne bovina nacional, uma vez que o Brasil é um

dos cinco maiores exportadores de carne bovina, embora a maior parte da produção

ainda seja destinada ao consumidor interno.

Além disso, os derivados bovinos não se limitam aos relacionados diretamente a carne,

haja vista o grande potencial de subprodutos derivados do boi, uma vez que tudo no boi

se aproveita. Alguns exemplos são: pele, gelatina, condimentos, adesivos,

medicamentos; gordura, chiclete, velas, detergentes, giz de cera; ossos, vidro, açúcar

refinado; sangue, corantes e tintas, misturas para bolo, minerais. Todos esses

subprodutos são processados pela indústria transformadora, que incorpora esses

subprodutos em seu processo produtivo, visando atender demandas de seus

consumidores finais.

Esse segmento representa, portanto, uma parcela da cadeia que está mais próxima do

crivo final dos consumidores, isto é, muitos fatores de decisão de compra estão

intimamente ligados às atividades desenvolvidas no pós-porteira.
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1.3 Cadeia dos bovinos de corte e sua participação na
economia brasileira
Em 2019, o PIB do Brasil foi de R$7,3 trilhões, um crescimento nominal de 6,8% sobre o

ano anterior. Em dólares americanos, o valor registrado em 2019 foi de US$1,86 trilhão,

0,5% abaixo dos US$1,87 trilhão registrados em 2018. Esta diferença em números e

porcentagem de crescimento em dólares americanos e em reais se deve a forte

desvalorização que a moeda brasileira tem sofrido, o que impacta diretamente a taxa de

conversão de valores. Uma parte importante do PIB brasileiro se deve ao PIB da

Pecuária, que no mesmo período registrou um ligeiro aumento, passando de 8,3% para

8,5% do PIB total. Em relação ao agronegócio, a área responde por 31%, mostrando a

força desse setor na economia brasileira e, quanto à exportação, o mesmo é responsável

por 3,2% do total. Concernente à geração de emprego, houve criação de 353.725 mil

vagas em 2017.
O dinheiro movimentado pelo gado de

corte em 2019 foi de R$618,50 bilhões,

3,5% a mais que os R$597,22 bilhões

registrados em 2018, o que corresponde

à fatia de aproximadamente 75%

destinado ao corte e o resto ao leite. Em

dólares americanos, o valor registrado

em 2019 foi de US$157,42 bilhões. Esse

volume inclui todos os negócios e

transações relacionadas à cadeia,

incluindo desde valores de entrada

usados na pecuária, para investimentos

em genética, saúde animal, nutrição,

exportações, e vendas no mercado

interno. 

Parte desse crescimento deve-se à receita total da pecuária, da ordem de R$127 bilhões

no ano passado, equivalente a US$32,32 bilhões. Ao olhar para os valores em reais, alta

de 22,1% ante os R$104,01 bilhões registrados em 2018 e aumento de 13,4% quando

convertido para dólar americano, ante os US$28,49 bilhões registrados em 2018. Outra

parte da cadeia que merece destaque é a produção de insumos e serviços ligados à

pecuária, que registrou ganhos de R$74,31 bilhões, equivalente a US$18,91 bilhões. Um

aumento, em reais, de 12,3% em comparação aos R$66,17 bilhões registrados em 2018,

valores que, quando convertidos, apresentam aumento de 4,3% ante os US$18,12

bilhões registrados em 2018.
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Em termos de rebanho, o efetivo nacional tem variações conforme as fontes, no IBGE em

2017, a projeção era de 171 milhões de cabeças de gado, mas, de acordo com a ABIEC

no mesmo ano, o Brasil possuía 221 milhões. Isso distribuído em 164 mil hectares e

2.521.249 estabelecimentos (IBGE, 2018). Mudando a perspectiva, registramos abate de

39,2 milhões de cabeças de gado anualmente, o que resulta em 9,71 milhões de TECs

(Toneladas-Equivalente-Carcaça) por ano. Desse total, 79% fica no mercado interno e o

restante destina-se à exportação, além disso, 400 mil animais são enviados ao exterior

vivo, sendo o principal destino a Turquia.

2. Análise Externa

2.1 Dados de produção
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2.1.1 Estados Unidos 

Os EUA são detentores do 3° maior rebanho do mundo, fechando o ano de 2019 com um

total de 94,8 milhões de cabeças. No entanto, ao analisar o quesito produção, o país

ultrapassa a Índia e o Brasil, assumindo a 1° colocação, com um total de 12,38 milhões

de toneladas de carne em 2019. Assim, torna-se interessante entender quais são os

motivos que tornam os EUA o país mais produtivo do mundo.

O grande diferencial dos EUA, quando comparado com os outros grandes produtores de

carne bovina, consiste no fato de que grande parte da produção é intensiva, isto é,

realizada em confinamentos, o que permite maior eficiência na conversão alimentar do

gado. Desse modo, enquanto no Brasil ganha-se 45,8 kg de carcaça/cabeça/ano, nos

EUA esse número quase triplica, com 133,2 kg de carcaça/cabeça/ano. Além disso,

outros fatores produtivos garantem esse excelente resultado, como o uso de melhores

práticas de reprodução, que combinado com uma boa genética e a maior taxa de

desmama, contribuem ainda mais para o ganho de peso e o início precoce da vida

reprodutiva das vacas. Assim, há mais animais disponíveis para a recria e terminação.

Nesse sentido, é interessante destacar que outros fatores que não estão diretamente

atrelados a técnicas de produção também contribuem para a eficiência americana, sendo

eles: rápida implementação de tecnologias, infraestrutura e logística bem implementadas

e fácil acesso a crédito. Um bom exemplo em relação a logística consiste no fato de que

2 dos 3 estados com maior rebanho do país se encontram no “corn belt”, o “cinturão de

grãos”, o que é um ponto positivo no quesito logística, tendo em vista que o milho é

componente fundamental utilizado na suplementação dos animais.



A União Europeia ocupa a 5° posição na lista de maiores rebanhos do mundo, com total

de 87,5 milhões de cabeças em 2019. No entanto, no quesito produtividade, assume a 3°

posição com um total de 7,90 milhões de toneladas em 2019. Desse modo, torna-se

interessante entender alguns aspectos produtivos do bloco econômico.

Os países mais produtivos do bloco são a França e a Alemanha, que produziram 1,460

milhões de toneladas e 1,102 milhão de toneladas em 2018, respectivamente. É

interessante notar que a produção europeia possui grande variação de acordo com o

foco produtivo da região. Nesse sentido, países nos quais se predomina a produção

leiteira, como a Holanda, grande parte da produção de carne é originada de vacas de

descarte e machos que são engordados enquanto bezerros. Já nos países com foco na

produção de carne, a predominância é de vacas de descarte, machos e novilhas. Para se

ter uma ideia de como é distribuída a produção na UE, abaixo encontra-se um gráfico

com dados do Inra mostrando a distribuição da produção até o ano de 2016.
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Por fim, para completar a análise de produção, é interessante se atentar ao preço. Nos

EUA, o preço da arroba do boi gordo se encontra em US$54,00, sendo aproximadamente

US$13,00 mais caro que no Brasil e US$2,53 mais barato que no mesmo período do ano

passado.

2.1.2 União Europeia



A China se encontra na 4ª colocação dos rebanhos mundiais e produção de carne. No

fim de 2019, contabilizava o total de 89,15 milhões de cabeças e 6,67 milhões de

toneladas de carne produzidas. O mercado de carne bovina na China era visto como um

nicho, pois o consumo dessa carne não era tão expressivo. Porém, essa perspectiva vem

se modificando, e isso gera consequências para a produção. Segundo dados da USDA, a

China fechará o ano de 2020 aumentando em 4% sua produção e, para atingir esse

nível, terão que abater cerca de 50 milhões de bovinos, acima dos 47,5 milhões

registrados no ano de 2019. 

Pode-se destacar também que a produção bovina na China é constituída basicamente

por pequenas propriedades, ou seja, 93% dos abates dos animais vem de pequenas

fazendas com menos de 100 cabeças. Essa característica mostra que existe uma

dificuldade dos produtores a terem acesso a investimentos, além disso, devido ao

rebanho não ser tão grande, o preço do boi de reposição aumenta, forçando o país a

importar gado vivo para driblar essa situação.
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2.1.3 China

2.1.4 Índia

A Índia fica na 1ª colocação dos rebanhos bovinos mundiais, com cerca de 302,7 milhões

de cabeças. Porém, no quesito produção de carne, ela desce quatro colocações, ficando

na 5ª posição com produção de 4,3 milhões de toneladas de carne em 2019. Esse baixo

aproveitamento do rebanho indiano pode ser atrelado a questão da religião mais

praticada no país, o hinduísmo (cerca de 80% da população), no qual a vaca é vista

como um animal sagrado, o que faz com que, em alguns estados, o abate seja proibido. 

A produção de carne é feita principalmente do abate dos búfalos (bufalinos). Ou seja,

sempre que houver um crescimento na produção, será devido ao aumento também do

abate desses animais. A Índia exporta carne principalmente para mercados de menor

exigência, ou seja, aqueles que procuram uma “carne barata”. O preço em 2017 da carne

exportada pela Índia foi, em média, de US$3,90/kg (MLA). Também vale ressaltar que a

Índia não possui o status de país livre da febre aftosa, o que faz com que seu mercado

exterior seja limitado. 

A seguir pode-se analisar nos gráficos a produção bovina e o número de cabeças,

respectivamente, de 1961 até 2018, dos países mencionados:
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2.2 Dados de Exportação

O Brasil é o maior exportador de carne bovina desde 2018 assumindo o protagonismo,

porém visando a análise externa, nesse momento, será feito um entendimento dos cinco

países abaixo do Brasil: Índia, Estados Unidos, Austrália, Argentina e Nova Zelândia.
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2.2.1 Índia

A Índia é um país asiático situado no centro-sul do território, ocupa cerca de 3.287.590

km² que abriga uma população de 1.198.033.272 habitantes ficando apenas atrás da

China nesse quesito, rendendo a alcunha de segundo país mais populoso do mundo. O

território indiano apresenta uma grande diversificação nas condições de relevo, dadas

por planaltos, planícies e montanhas em sua maioria, o país situa-se sobre o planalto do

Decã, a região de planície se encontra-se entre a cordilheira do Himalaia e os planaltos

apresentando terras com grande fertilidade. O clima tem dois tipos, o seco e o chuvoso,

áreas como no Noroeste não passam de 500 mm ao ano, entretanto, tem-se regiões de

grande umidade afetadas pelo clima de monções. Por último, mas extremamente

importante, a hidrografia indiana apresenta dois cursos básicos, sendo eles os rios que

desembocam no mar da Arábia como o Narmada e o Mahi, o outro curso deságua no

golfo de Bengala, como o Ganges e o Mahandi.   

O país tornou-se uma potência no setor no prazo de dez anos, de 2006 até 2016, a oferta

de carne no mercado mundial foi intensificada chegando em 1,2 milhões de toneladas,

principalmente nos últimos anos o enfoque tem aumentado, visto que muitos países

tradicionais perderam espaço no mercado, gerando exatamente essa ascensão indiana.

Um fator de extrema relevância é o quesito religioso, sendo este um empecilho para

abatedouros em algumas cidades do país, pois o animal é sagrado na cultura do

hinduísmo. Entretanto, muitas fazendas acabam por transferir seus rebanhos para outras

cidades a fim de abater ou optam por matá-los em abatedouros irregulares, acarretando

a não regulamentação destes locais, estima-se que existam cerca de 30 abatedouros

ilegais no país.

2.2.2 Estados Unidos

Os EUA é um país situado na América do Norte, ocupa cerca de 9.833.517 km² que

abriga uma população de 326.766.788 habitantes, o IDH é de 0,924 e o PIB é de 19,29

trilhões de dólares. O território americano faz fronteira com o México e com o Canadá, e

apresenta uma grande diversificação nas condições de relevo e de clima. O relevo é

distribuído em planícies centrais, montanhas na região centro-oeste, colinas e montanhas

baixas no Leste, já o clima é temperado continental no Leste, subtropical no Sudeste,

árido tropical no Sudoeste, mediterrânico na Costa Oeste e árido frio no Noroeste, além

dos rios de extrema importância como destaque o Mississipi e o Missouri.   

O país tornou-se uma potência no setor devido aos fatores naturais aliados com a grande

tecnologia, deste modo, pode-se destacar a região das Grandes Planícies, como

produtores de carne bovina, por conta dos solos férteis, relevo plano, predominância do

clima subtropical e temperado para a produção agrícola e também o quesito da rede

formada entre hidrovias e ferrovias, bimodal, facilitando a distribuição e a fluidez até os

destinos de exportação.



Acesse agrocarerp.com.br 

2.2.3 Austrália

A Austrália é um país localizado no continente da Oceania, que ocupa uma área de

aproximadamente 7.713.364 km² e possui uma população de aproximadamente 21,2

milhões de habitantes. A pecuária de corte é uma das principais atividades econômicas

do país, sendo essa ocupante de 75% das terras agricultáveis do país e se concentrando

nas regiões Norte e Sul. 

O país já ocupou a primeira posição no ranking de países que mais exportam carne no

mundo, mas atualmente ocupa a quarta posição devido a problemas enfrentados nas

produções dos últimos anos. As grandes quantidades de exportações devem-se a um

grande volume de produção proporcional ao pequeno consumo interno. Em 2017 a

quantidade exportada chegou a ser 69% da produção nacional, tendo um aumento de

10% no valor da carne exportada entre 2007 e 2017, chegando a um valor de 7,44

dólares australianos por quilo.

2.2.4 Argentina

A Argentina é um país localizado no continente americano, que ocupa uma área de

aproximadamente 2.766.889 km² e uma população de 40,2 milhões de habitantes, sendo

a atividade agrícola e a pecuária os principais contribuintes para a economia do país. A

pecuária bovina na região dos pampas corresponde a 66% da produção, pois apresenta

uma topografia plana, fazendo com que a Argentina se encontre na quinta colocação dos

países que mais exportam carne no mundo. 

No ano de 2017 entre os meses de janeiro a novembro foram abatidos 11,6 milhões de

cabeças, sendo 9% a mais do que o ano anterior, esse crescimento de produção fez com

que as exportações também aumentassem para 155 mil toneladas sendo um aumento de

28% comparados aos 10 meses do ano anterior. A China é um dos maiores compradores

de carne da Argentina e a cada ano vem aumentando suas compras, só no ano de 2017

foram compradas 71 mil toneladas de carne fresca, sendo que em 2011 o volume era

apenas de 11 mil toneladas.

2.2.5 Nova Zelândia

A Nova Zelândia é um país situado no sul da Oceania, formado por duas grandes ilhas:

ilha do Norte e ilha do Sul, consideradas como parte da Polinésia, separadas pelo

estreito de Cook. A população do país é dividida entre as ilhas, de modo que a ilha do

Norte se caracteriza por ser mais propícia para a habitação, já no Sul tem-se uma cadeia

montanhosa e os Alpes do Sul, dificultando a habitação no local. A área de extensão

territorial é 270.986 km², a população é cerca de 4.266.498 habitantes, o IDH é 0,907 e o

PIB 130 bilhões de dólares.
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O clima é definido como temperado oceânico com variação de 0 a 20 graus dependendo

da região do país, já os maiores índices pluviométricos são registrados ao oeste da ilha

Sul e a parte mais seca é a leste, visto que há a cadeia montanhosa dos Alpes do Sul,

parte integrante do relevo da região. Outro importante ponto do relevo é a planície aluvial

chamada de Canterbury Plains, contrastando com a face escarpada da região de

Westland. O nível hidrográfico é composto por um sistema de lagos de montanhas,

compostos na sua grande maioria por rios de planalto, difíceis para navegação, sendo o

maior rio do país o Waikato.   

A Nova Zelândia se tornou essa potência no ramo de exportação, devido à grande

quantidade de rebanhos de bovinos, há aproximadamente 9 milhões de cabeça de gado,

na sua maioria para corte e 80% desta carne é exportada, sendo situado 80% de todo o

rebanho na ilha do Norte, por fim, o total somado com essas exportações foi de 1,7 bilhão

de dólares.

2.3 Dados de Importação
Quando falamos de importação, é interessante ressaltar que, para melhor análise, vamos

separar os países em dois grupos. Primeiramente, mostraremos os maiores importadores

do mundo que não possuem o Brasil como primeira opção, buscando identificar o motivo

disso. Já no segundo momento, mostraremos os principais importadores do Brasil.

Começando pelos maiores importadores que não tem o Brasil como primeira opção:

EUA, Japão, Coréia do Sul, Rússia e União Europeia.

Os Estados Unidos praticam uma barreira tarifária à carne brasileira, criando um

empecilho na hora de importar, mesmo com a barreira a carne do Brasil ainda tem preços

competitivos, visto que, o real está desvalorizado em relação ao dólar. Além disso, existe

a questão do histórico de violações da segurança alimentar do Brasil, que causou a

perda de acesso aos EUA em junho de 2017, pode ser motivo de preocupação para os

proprietários de marcas nos Estados Unidos e muitos podem estar inclinados a adotar

uma atitude de esperar para ver antes de se comprometer. Então, se nada adverso

acontecer, torna-se uma decisão econômica de quanto tempo uma empresa em um

ambiente competitivo pode se dar ao luxo de não comprar o produto mais barato. É

apenas uma questão de tempo antes que o lado do custo da discussão vença.

Os Estados Unidos importaram 1,6 bilhão de libras (725 milhões de kg) de carne bovina

até agora em 2020, um aumento de 2,97% em relação a 2019. A maior parte advinda do

Canadá, seguido pelo México e Austrália.
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O Japão mostrou um aumento geral nas importações de carne bovina de 4,65% no

primeiro semestre, de 293.014 toneladas para 306.643 toneladas. Apenas para produtos

dos EUA, os volumes de importação saltaram 8,48% de mais de 116.662 toneladas para

mais de 126.533 toneladas. Além dos EUA, segundo maior exportador para o país, o

Japão importa carne bovina principalmente da Austrália, Canadá e Nova Zelândia e deixa

o Brasil de lado, principalmente, por questões sanitárias.

A Coréia do Sul importa principalmente dos EUA, cobrindo mais de 57% (2018) da

demanda e faturando mais de 3 bilhões de dólares. O segundo maior exportador para a

Coréia do Sul é a Austrália e também deixa o Brasil fora da lista por questões sanitárias.

A Rússia  já foi um grande importador de carne bovina brasileira, mas baniu a mesma

entre 2017 e 2018 devido, novamente, a questões sanitárias. O país importa cada vez

menos carne, não só do Brasil, mas no geral, pois aposta no crescimento da produção

interna, que cresce a cada ano.

A União Europeia apresenta uma gama de importações de bovinos bem diversificada.

Assim, seu principal fornecedor é o Reino Unido, e em segundo lugar está o Brasil. Entre

os membros do bloco, há grande atrito, visto que a França é muito protecionista para com

seu rebanho, e a maioria dos países, mais recentemente a Finlândia, veem vantagem em

barrar a importação de carne bovina brasileira devido a questões de sustentabilidade.

A análise agora será feita dos maiores importadores de carne brasileira. De modo geral,

em 2019 foram importadas 1,856 milhão de toneladas de carne e derivados de bovinos

do Brasil, 13,2% a mais do que no ano anterior, enquanto a receita gerada foi de U$7,575

bilhões, 15,8% maior do que no ano anterior. Segundo a Associação Brasileira de

Frigoríficos (ABRAFRIGO), os países que mais importaram em volume no ano foram a

China (26,6%), seguida por Hong Kong (18,5%), Egito (8,8%), Chile (5,9%) e Emirados

Árabes (3,9%).

A China importou um total de 494 mil toneladas, 53,4% a mais do que no ano anterior,

gerando uma receita de U$2,67 bilhões, 80,1% maior do que em 2018. Hong Kong, por

sua vez, importou 343 mil toneladas, 13,2% do que no ano anterior, e gerou uma receita

de U$1,10 bilhões, 23,5% a menos do que em 2018. Se somados os dois resultados, já

que Hong Kong é uma Região Administrativa Especial (RAE) pertencente à China, o país

passa a representar 44,1% do volume de importações e aproximadamente 50% da

receita total.
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Já o Egito importou cerca de 75 mil toneladas, 25,9% a menos do que o mesmo período

do ano anterior, com U$248 milhões de receita, 14,2% menor do que o do primeiro

semestre de 2019. 

O Chile importou 39 mil toneladas, 37,7% a menos do que no mesmo período do ano

anterior, com U$167 milhões de receita, 31,9% a menos do que o primeiro semestre de

2019. 

Por fim, a Rússia importou 37 mil toneladas, 1,4% a mais do que o mesmo período do

ano anterior, com receita de U$128 milhões, 5,6% maior do que o primeiro semestre de

2019.

Em uma disposição pela receita, as importações de carne e derivados de bovino que

mais geraram receita para o Brasil no primeiro semestre de 2020 foram a China (47%),

Hong Kong (13,7%), Egito (5,3%), Estados Unidos (4%) e Chile (3,6%).

2.4 Análise das barreiras de consumo
Durante a pandemia, houve um grande crescimento das exportações do agronegócio

brasileiro, principalmente da carne bovina. Uma das razões para isso, é que  diversos

países derrubaram suas barreiras e abriram o mercado para as carnes, como a Tailândia

e o Kuwait. No entanto, muitas barreiras ainda restringem o acesso à carne brasileira.

Primeiramente, é interessante analisar quais são os tipos de barreiras comerciais

existentes, para analisar depois as principais barreiras impostas pelos mercados

mundiais em cima da carne bovina. Nesse sentido, existem seis tipos de barreiras que

podem ser impostas aos produtos: cotas tarifárias, subsídios, impostos de importação,

barreiras sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas e licenciamentos não-automáticos

de importação.

As cotas tarifárias, os subsídios e os impostos são entraves financeiros. A cota

estabelece uma pequena tarifa sobre um produto até atingir o volume especificado,

quando este é ultrapassado, a tarifa cresce seu valor, geralmente, de forma exorbitante.

Os subsídios são uma forma de barreira porque o governo concede benefícios a

determinados setores, fato que os privilegia, diminuindo a competitividade em relação

aos outros produtos. Por fim, os impostos são taxações sobre produtos importados.

Por outro lado, existem outras barreiras: sanitárias e fitossanitárias, técnica e

licenciamento não-automático de importações. As sanitárias e fitossanitárias visam

proteger a saúde humana e animal por meio de normas e controles aplicados a produtos

a fim de assegurar sua qualidade.
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Já os impedimentos técnicos, são relacionados a utilização de normas ou regulamentos

técnicos não transparentes ou que não se baseiam em normas internacionalmente

aceitas ou, ainda, decorrentes da adoção de procedimentos de avaliação da

conformidade não transparentes ou demasiadamente dispendiosos, bem como de

inspeções excessivamente rigorosas, segundo definições da OMC. Em último lugar, as

barreiras de licenciamentos dificultam a entrada de produtos, porque antes devem passar

por trâmites administrativos para que o produto seja considerado automático, quanto à

circulação e assim esta possa ser permitida.

Diante disso, as principais barreiras impostas à carne brasileira estão relacionadas a

barreiras sanitárias e fitossanitárias, como o caso do Japão e da Coreia do Sul que não

importam  carnes bovinas brasileiras desde 2012 como uma reação a casos ocorridos na

época relacionados a doenças como a vaca louca. Além disso, a União Europeia e

Rússia  também já realizaram diversas barreiras associadas ao mesmo fato. 

Outros aspectos que podem ser levados em conta são as barreiras tarifárias e técnicas.

A primeira está relacionada aos EUA que impõe alíquotas de 26,4% sobre a carne

brasileira, caso não participe da cota compartilhada proposta por eles. A segunda está

relacionada com a UE, principalmente França e Irlanda, as quais, após crises ambientais

como as queimadas ocorridas na Amazônia, desejam romper com o acordo Mercosul -

UE, atingindo diretamente a pecuária brasileira. 

Por fim, é interessante perceber que as barreiras não tarifárias constituem um dos

maiores entraves relacionados ao comércio brasileiro, não só de carnes bovinas, mas do

agronegócio como um todo. Nesse sentido, existe um grande esforço tanto privado como

público que busca diminuir tais barreiras,  um dos resultados desse esforço foi visto este

ano, em que 60 novos mercados foram abertos ao Brasil, alguns dos quais praticavam

essas barreiras.

2.5 Dados de Consumo

Os dados sobre consumo de carnes variam muito conforme o país: desde motivos

culturais até causas relacionadas à renda. Antes de oferecer um parecer, é válido

recordar que há uma distinção, alguns países consomem muita carne, mas o número é

pequeno quando se observa a população (como é o caso da China), o contrário é visto

também (nesse exemplo, nota-se a Nova Zelândia).
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Em primeiro lugar, percebe-se as diferenças quanto ao consumo geral e per capita.

Antes, é fundamental mencionar os maiores consumidores mundiais: Estados Unidos

(respondendo por 1/5 de toda a demanda), China, Brasil, U.E e Argentina. Nesse sentido,

menciona-se o consumo por habitante, o maior do mundo é os EUA, assim como figuram

a Argentina e a Nova Zelândia; como dito, isso não acompanha o consumo total, haja

vista o tamanho da população. A China consome em torno de 6 kg por cidadão, mas isso

a coloca em segundo lugar no ranking geral, a índia com um consumo de 4 kg por

indivíduo está em 6º lugar no ranking mundial, enquanto que a Nova Zelândia com o 3º

maior consumo per capita está em 41º lugar no ranking.

Em segundo lugar, é interessante ressaltar sobre a distribuição do consumo entre as três

principais fontes de proteína animal : suínos, aves e bovinos. Como um todo, os suínos

são os “queridinhos” do mundo, em segunda colocação, encontram-se as aves, já em

última, estão os bovinos. No Brasil, há uma diferença, que é possivelmente relacionada à

preferência e à renda: as aves são mais consumidas, seguidas pelos bovinos e suínos.

Há uma disparidade entre oriente e ocidente nesse quesito.  O leste prefere suínos e

aves a bovinos, o que causa a maior preferência mundial por esses, haja vista a sua

população gigantesca; enquanto que o oeste adere mais às aves e bovinos.

Outro ponto importante, são as projeções de consumo para os próximos 10 anos.

Mundialmente, é esperado um aumento de 16%, o que resulta em 71 milhões de

toneladas. Entretanto, essa expectativa deve-se aos países asiáticos, porque em todas

as outras regiões, haverá diminuição causada pelo barateamento das outras carnes,

além de mudanças de preferência (como a cultura vegetariana), entre outros fatores.

Esse crescimento foi mais acentuado em países que tiveram uma grande transição

econômica. A China teve um crescimento de cerca de aproximadamente 15 vezes desde

o ano 1961, já as taxas do Brasil quase quadruplicaram.

Já o consumo em países de alta renda não tem apresentando grandes mudanças, a

grande maioria estagnou ou mesmo diminuiu nos últimos 50 anos. Embora o seu

consumo de carne seja mais alto se comparado com países de renda inferior.

2.5.1 China

Além de ser o país mais populoso do mundo, a China também é um dos maiores

importadores de carnes. O seu consumo per capita é relativamente baixo, 60,59kg em

2017, e possui um PIB per capita crescente ao longo dos anos, atingindo 9.770,85

dólares em 2018, segundo o Banco Mundial. Consequentemente, nos últimos 70 anos o

país conseguiu tirar mais de 850 milhões de pessoas da pobreza. 
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Ao mesmo tempo, a urbanização está aumentando, atingindo a marca de 58,52% em

2017. Ambos fatores estão diretamente relacionados com o consumo de carnes, visto

que a maioria é consumida em áreas urbanas. Em 2017, de todos os 60,59kg de carnes

consumidos per capita, 62% eram provenientes de porco, 21% de aves, 9% de bovinos e

bubalinos, 5% de carneiros e cabras e 3% de outros.

Cerca de 50% da produção mundial de porcos se encontra na China, que também é

responsável pela importação de 70% da soja mundial, da qual uma parte significativa é

destinada para a alimentação de seus porcos. As carnes frescas, preparados,

processados e embutidos tem ampla oferta no mercado, especialmente as menos

gordurosas. A produção de aves também é relevante no país, consagrando-se o segundo

maior produtor do mundo em 2019, além de ser o maior importador de frangos do Brasil,

com destaque para frações como as patas. Quanto aos bovinos, o consumo é maior em

regiões do oeste, seguidas pelas do leste, nordeste e centro. Além disso, tanto para a

carne bovina como de carneiros, existe uma preferência para o consumo durante o

inverno. O preço também é um fator relevante na escolha da população, sendo a carne

de porco mais barata e a de carneiro, a mais cara.  Diferentemente da carne suína, que é

a carne básica da alimentação, as outras são consumidas, em maior quantidade, fora de

casa. As aves são mais consumidas fora de casa por moradores da área rural, enquanto

as de carneiro pelas de carne urbana. As principais opções para comer fora de casa são

o “hot pot” (comida típica da culinária chinesa à base de caldos e vários ingredientes da

cultura), restaurantes fast foods, restaurantes estilo ocidental e cantinas no trabalho.

2.5.2 Hong Kong

Em 2017, Hong Kong apresentou um consumo per capita de 137,06kg de carne e um PIB

per capita de 48.675,62 USD em 2018. Ainda em 2017, os porcos representaram cerca

de 43% do consumo, enquanto as aves 39%, bovinos e bubalinos 15%, carneiros e

cabras 0,1% e outros 2,9%. Uma grande parte das importações feitas pelo país é

exportada novamente, particularmente as carnes congeladas.

Em relação à carne bovina, cerca de 50% do volume é proveniente de cortes traseiros.

Do que é importado do Brasil, em 2019 cerca de 65% são carnes in natura e 30,5% de

miúdos. Possui um mercado de serviços alimentícios desenvolvido, sendo consumido em

grande parte por turistas. A demanda por carnes premium e salgadas vem aumentando

com o passar dos anos.

2.5.3 Chile

A população chilena é de aproximadamente 16,9 milhões de habitantes, apresentando

um dos melhores indicadores sociais da América latina. É um dos grandes importadores

de carne do continente, tendo como consumo per capita no ano de 2017 23,8

kg/hab/ano, tendo em conta que a média de consumo mundial é de 7,9 Kg/hab/ano.

Havendo perspectivas de um aumento do consumo per capita 2,4% nos próximos 6 anos.
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2.6 Análise dos Concorrentes
A pecuária de corte brasileira é a maior do mundo em termos de exportação, mas, como

qualquer outro setor, enfrenta concorrentes, sendo os 6 principais a Índia, os Estados

Unidos da América, a Austrália, a Argentina e a Nova Zelândia. Cada qual tem suas

peculiaridades e se defronta com específicas dificuldades produtivas que serão

analisadas abaixo.

2.5.4 Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes possuem uma população de aproximadamente 4,6 milhões de

habitantes, sendo um dos grandes consumidores de carne do mundo. A maior parte

desse consumo é de aves com o frango griller, o inteiro, o com maior demanda, mas com

o aumento de participação na economia, está ocorrendo uma transição para partes do

frango e produtos processados que facilitam o dia a dia da população. Como 76,8% da

população é adepta ao islamismo, a produção de carne deve seguir regras para que essa

seja “lícita” para o consumo. Essa é chamada de carne halal, a qual o animal deve ser

abatido com um corte na jugular, esse deve estar saudável no momento do abate, não

pode ter sido morto por atordoamento e tenha tido um tratamento de forma humanitária e

respeitosa.

2.6.1 Índia

Em primeiro lugar, há a Índia, 2ª nação mais populosa do globo e, na pecuária, alcançou

nos últimos 15 anos, posição de destaque na área. O maior rebanho do mundo (310

milhões de cabeças de gado), à frente do Brasil em 60 milhões de cabeças, representa o

principal competidor da nossa nação. Com custos de produção baixos, a carne indiana é

interessante para a exportação, além disso, tradições culturais que impedem o abate de

bovinos fazem com que toda a produção se destine ao mercado externo. Vale lembrar a

localização do país, no centro-sul asiático, fronteira com a China e próxima do

protetorado de Hong Kong, maiores importadores do produto brasileiro. A junção desses

fatos, nos mostra que a pátria hindu é a nossa maior “dor de cabeça”, com um volume de

carne extremamente alto e preços muito atrativos.  

Apesar dessas vantagens, a pecuária do país esbarra em poucos problemas, mas que

são deveras relevantes no cenário. As normas sanitárias, são o principal conjunto de

dificuldades. Quando se fala em Índia, nossa imaginação não se vê atrelada à higiene,

está no imaginário coletivo uma ideia comum de sujeira, falta de cuidados e, não menos

importantes, as famosas fotografias dos rios indianos, que contém desde cadáveres a

inúmeros subprodutos industriais. Na pecuária, não é muito diferente. 
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Mundialmente, o território é conhecido por um rebanho sem qualquer padronização e

uniformidade, com uma qualidade baixa, entre outros. Outro fator é a questão cultural,

pelo menos 80% da população é hinduísta, o que torna o abate proibido na maioria das

regiões, assim, há prejuízos para a competitividade mundial. Combinando esse problema

cultural com os sanitários, é engendrada uma situação de contrabando que piora as

questões higiênicas. Tentando burlar a lei, há abatedouros clandestinos, os quais não

seguem as normas sanitárias e conduzem o produto ao mercado externo por meio de

contrabando, gerando um desconforto diplomático.  

Enfim, mesmo com seus problemas, a Índia é um dos nossos principais concorrentes e

impacta diretamente em nossas exportações, haja vista a proximidade dela com nossos

principais parceiros, China e Hong Kong. Para o futuro, podemos esperar uma Índia bem

mais forte no setor. As dificuldades que atravancam o crescimento do país,

principalmente relacionadas à cultura e à higiene, tendem a ser solucionadas nas

próximas décadas. As tradições estão sendo revistas mundialmente, há, claramente, uma

tendência de globalização e, na Índia não é diferente, o que leva a uma menor influência

do hinduísmo no setor, fazendo com que seja muito mais aceitável essa atividade

econômica por parte da população. Outra propensão mundial, é a busca por higiene. Isso

afeta diretamente a Índia, no começo de maneira negativa, mas em um futuro próximo,

de maneira positiva, haja vista que haverá adequações sanitárias e isso beneficiará o

país. Não muito distante de hoje, é claro que a Índia se consolidará como o maior

concorrente do Brasil e uma forte ameaça para o setor brasileiro.

2.6.2 Estados Unidos

Em seguida, temos os EUA um dos maiores produtores mundiais de carne bovina, o país

produziu 12,3 milhões de toneladas (peso líquido da carcaça) em 2019, seguido pelo

Brasil e pela União Europeia, respectivamente. Em 2017, os Estados Unidos importaram

e exportaram cerca de 2,8 bilhões de libras (pounds) de carne bovina, com vendas de

19.234 dólares americanos por loja por semana. A produção total de carne bovina no

país foi estimada em 27,48 bilhões de libras (pounds) em 2019, ante 26,15 bilhões de

libras (pounds) no ano anterior. A carne bovina tem o maior faturamento no varejo entre

todas as carnes frescas nos Estados Unidos. Em 2017, mais de 19 mil dólares em carne

bovina fresca foram vendidos por loja por semana nos Estados Unidos. 

O país norte-americano consome mais carne do que qualquer outro país do mundo,

atingindo cerca de 58 libras (pounds) per capita anualmente, previa-se que isso

aumentaria nos próximos anos, antes de diminuir lentamente em torno do ano de 2021.

Por fim, em 2018, os EUA possuíam como principais parceiros para as importações o

Canadá que  representou cerca de 26,4% do total das importações de carne bovina dos

EUA, seguido da Austrália e Nova Zelândia.
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Diante desses fatos, torna-se interessante entendermos o cenário atual pelo qual um de

nossos principais concorrentes se encontra. Os Estados Unidos, após os eventos de

lockdown, passam por turbulências no mercado de carnes. Algumas associações civis e

de corporações acreditam que as quatro gigantes de carne bovina do país (Tyson Foods,

JBS, National Beef e Cargill) tenham agido em conluio durante a pandemia do

coronavírus para diminuir arbitrariamente o preço do boi para a venda para os açougues

citados. Uma investigação antitruste pode ser iniciada, e caso levada adiante, pode gerar

instabilidade no mercado americano de carne bovina, o que geraria um provável cenário

positivo para o Brasil.  Ademais, a carne bovina brasileira começa a penetrar o mercado

americano, e caso isso prossiga, pode-se ver futuramente o Brasil batendo a Austrália na

exportação de carne para os EUA.

Isso não é visto com bons olhos pelos pecuaristas norte-americanos visto que a carne

brasileira apresenta preços mais competitivos, o que geraria perdas para os pecuaristas

estadunidenses. Donald Trump, percebendo o descontentamento entre os pecuaristas

americanos, tomou uma guinada populista e afirmou que estudava acabar ou limitar a

importação de carne bovina no país, para assim valorizar a commodity nacional. Apesar

de improvável, não deixa de ser uma alerta para o mercado de carne mundial. 

Além de angariar votos para as eleições presidenciais, o presidente americano viu

oportunidade de crescer perante o momento debilitado da carne no país, visto que os

EUA apresenta máxima histórica de diferença entre o preço pago pelo boi vivo e o preço

de atacado do produto animal processado, resultado do baque econômico gerado pelas

medidas de isolamento do coronavírus que diminuiu o consumo de carne bovina e forçou

os pecuaristas a vender o boi por preços mais baratos para que este não “passasse do

ponto” de abate, e portanto, não há incentivo para aumentar a quantia de boi nas

fazendas voltada para mercado interno, o que gera escassez, e aumenta o preço da

carne nos supermercados.

2.6.3 Austrália

Outro grande concorrente do Brasil no ramo de bovinos é a Austrália, um país que sofreu

uma grande queda no seu PIB em 7%, entrando em recessão após 30 anos. Devido às

implicações da covid-19 a economia foi afetada pelo confinamento parcial dos últimos

meses, fazendo com que o governo desbloqueasse bilhões de dólares para atenuar a

crise, portanto uma parcela deste saldo desbloqueado auxiliará a cadeia dos bovinos.

O país possui um setor de carne bovina muito impulsionado pelas exportações de modo

que em 2019, 74% da produção total foi exportada, estimando que dois terços das

exportações australianas sejam consumidas por canais de serviços de alimentação. 
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No entanto, o comportamento de compras foi afetado pela pandemia gerando uma

mudança na demanda trazendo queda de exportação em 22% chegando em 995 mil

toneladas reduzindo a receita em 19% batendo os 8,9 bilhões de dólares australianos,

segundo a ABARES (Agência Australiana de Agricultura, Recursos Econômicos e

Ciências). O mercado doméstico voltou registrou um aumento significativo na demanda

do varejo e os bares, restaurantes e cafés fecharam ou aderiram ao serviço de entregas

por delivery.       

O plantel de bovinos é o menor em nos últimos 30 anos, estimando em 21,1 milhões de

cabeças com redução de 7% do número de bovinos abatidos, porém compensados por

um aumento no peso médio de abate refletindo o número de animais em sistemas de

confinamentos e uma parcela decrescente de fêmeas enviadas aos abatedouros.

O grande ponto da temática abordada é a mudança da demanda do setor, visto que os

cortes de maior valor agregado equilibram o valor geral da carcaça para os

processadores, sendo necessário a venda dos cortes de alto valor para manter a

lucratividade pois às margens derivam disso. A maioria dos mercados está enfrentando

mudanças por conta da alimentação e um dos principais pontos é equilibrar a carcaça

que afeta o poder de compra do processador e norteia a oferta do produtor.

Os principais mercados de desova dos australianos são os americanos, chineses e

japoneses, os EUA necessitam de uma grande quantidade de carne congelada magra

para se misturar as guarnições domésticas, grande parte destinada a indústria de

serviços alimentícios, caindo 6% o volume exportado. O continente asiático ainda

continua como um grande expoente já que o Japão é um mercado importante de carne

bovina e a China, por sua vez, deve receber 324.000 toneladas de carne bovina vinda

das exportações australianas.

2.6.4 Argentina

Em quarto lugar, encontra-se a Argentina, nação vizinha brasileira, presente no Mercosul

e, com vários problemas político-econômicos. Historicamente, a Argentina é conhecida

como um país com a pecuária forte, um rebanho considerável e de extrema qualidade.

Respondendo por 7% do PIB do país e, 10% da mão-de-obra empregada no país, o setor

é muito importante. Com carnes baratas e de qualidade, a produção é amplamente

destinada à exportação, entretanto há, também, importância do mercado interno. A maior

ameaça para o Brasil, é o estreitamento de laços com a China, o nosso maior parceiro

comercial. Apesar disso, a principal complicação de nossos “hermanos”, são as várias

crises políticas e econômicas, que se seguem desde o início do milênio. 
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Cabe mencionar, anteriormente à discussão sobre a “ameaça” argentina, sobre a posição

política brasileira e argentina. O governo brasileiro atual, apresenta fortes ligações com

os EUA e um enfraquecimento com a China, devido a várias motivações e, o contrário

ocorre com a Argentina. Tal fato, engendra uma situação na qual as exportações de

carne dos “hermanos” tendem a tomar o espaço da carne brasileira, assim como outros

produtos agropecuários. Além disso, o ambiente e o clima argentino são extremamente

propícios para a produção de uma carne de boa qualidade e, para uma alta

produtividade, haja vista a grande possibilidade de mecanização e implementação de

tecnologias.    

Apesar disso, uma névoa paira sobre o país. Não somente na pecuária, mas na

economia em geral. A crise político-econômica que começou em 1998, vem oscilando e,

fez com que a pecuária fosse amplamente afetada, por vários motivos, principalmente

devido ao intervencionismo. Um grande episódio disso foi a proibição à exportação por

Néstor Kirchner em 2006, buscando baratear a carne no mercado interno, o que foi tido

como marco zero da crise. Pelo excesso de regulação, muitos pecuaristas migraram para

a cultura de soja, além de fuga de investimentos estrangeiros, entre outros vários

problemas. Desde 2009, o preço interno da carne subiu 140%, 38 frigoríficos fecharam,

16.000 postos de trabalho foram perdidos, o consumo médio anual de carne caiu 11 kg

por pessoa e, nos últimos 4 anos, o rebanho diminuiu de 59 milhões para 48 milhões de

cabeças de gado. Outra adversidade, é o grande abate de fêmeas, o que impede o

aumento do rebanho nacional.

Diante de tais fatos, percebe-se, que mesmo com as vantagens produtivas e comerciais,

a nação argentina tem muitos problemas e é uma pequena concorrente brasileira, porém

isso não faz com que a mesma não tenha importante. O futuro do setor não tem boas

prospecções. Atualmente, várias reformulações, como a reforma judiciária, fazem com

que a imagem internacional do setor seja negativa pela maioria dos países e, assim, a

exportação tende a diminuir, porque os outros países não gostam de negociar com

nações desse viés que a Argentina segue. Ademais, esse intervencionismo tem gerado

grandes problemas econômicos, o que causa uma imensa fuga de investimentos,

diminuição da produção, perda de fatores produtivos, entre outros. Isso tudo, faz com

que, nos próximos anos, a Argentina tenda a perder espaço no cenário de exportação, a

crise político-econômica é o fator que traz enorme desvantagem ao país. Entretanto, o

país ainda mantém boas condições produtivas e não sairá do ranking dos maiores

exportadores tão rapidamente.
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2.6.5 Nova Zelândia

Por fim, outro importante país que gera concorrência a carne brasileira bovina e de

exportação, é a Nova Zelândia. Um país extremamente bem desenvolvido no quesito

tecnológico e no cruzamento genético gerando uma posição muito favorável no destaque

da proteína animal, visto que a metodologia utilizada gera a união entre as bovinoculturas

de leite e de corte a fim do bovinocultor de corte usar a área útil com engorda e

terminação de machos, dispensando de forma crescente a presença de matrizes e pro

bovinocultor de leite o bezerro macho ganha preço no mercado e complementa a renda. 

O país preza muito pela utilização de gados mais jovens para aumentar os rebanhos,

uma pesquisa recente da B + LNZ (Beef and Lamb New Zealand) registrou um aumento

de 1,9% no plantel de bovinos sendo ao todo 3,7 milhões de cabeças, sendo o motivo

desse aumento o crescimento do gado desmamado. O avanço tecnológico é um

importante fator de crescimento já que a demanda mundial tende a aumentar e a

produção necessita expandir 70% para suprir esta demanda populacional e a Nova

Zelândia tem como “espinha dorsal” de sua economia os produtos primários representam

dois terços de suas exportações.

Outro aspecto essencial a maximização da produção convertendo o pasto e outras

forragens em produtos derivados dos bovinos, através do manejo eficiente. Em relação

ao manejo, o gado é alimentado principalmente com feno, silagem, e culturas utilizadas

para mitigar a perda em relação ao menor crescimento do pasto no inverno, isso torna

um sistema eficiente visto que o planejamento, a aplicação de adubo e a intensidade de

lotação são capazes de suprir a demanda e o gado consegue pastar o ano todo. O

sistema de produção utilizado além de ser muito eficiente ainda tem um custo menor que

o de confinamento, muito comum em outros países, pois além da infraestrutura

requerida, o mercado está sujeito a oscilações do preço dos insumos antes da porteira

até chegar ao produtor, na fase dentro da porteira relativa a cadeia do agronegócio

3. Análise Interna
Nesta etapa, analisaremos a cadeia do ponto de vista interno e, para isso, dividiremos

basicamente em dois momentos. No primeiro momento vamos analisar as regiões

produtivas brasileiras e, no segundo momento, analisaremos os agentes específicos da

cadeia.



Assim como visto no início, a

pecuária de corte constitui uma

atividade econômica de fundamental

importância para a economia

brasileira, possuindo uma

participação de 8,5% do PIB

nacional.  Além disso, o Brasil

coloca-se no mercado mundial como

uma referência no setor, sendo o

maior exportador de carne bovina,

exportando em 2019 um valor de 7,6

bilhões de dólares,  e o segundo

maior produtor de carne com um

rebanho de, aproximadamente, 238

milhões de cabeças e uma produção

de 10,20 milhões de toneladas de

carne em 2019.
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3.1 Principais regiões produtoras

Impacto nas pastagens - secas, geadas ou chuvas muito intensas podem afetar

negativamente a pastagens dificultando o manejo e ganho de peso;

Disponibilidade e preço dos grãos - o clima pode afetar a produtividade dos grãos e

de maneira indireta a pecuária, tendo em vista que são fundamentais na

suplementação;

Doenças e pragas - o frio e a umidade podem interferir na propagação de algumas

doenças e pragas que podem afetar, como fungos entre outros. Na seca, a

disseminação desses torna-se mais difícil, no entanto outros fatores devem ser

considerados como carrapatos, por exemplo;

Saúde animal e ganho de peso - O calor contribui para seu ganho de peso, no

entanto, o calor excessivo torna-se prejudicial e dificulta tal ganho. Além disso, o

estresse térmico causado por altas temperaturas pode afetar a reprodução.

Nesse sentido, passa ser interessante entendermos se dá essa produção no território

nacional. Para isso, estudaremos as 6 principais regiões com maiores rebanhos do Brasil,

avaliando, de uma maneira geral, três aspectos: o clima e como isso pode afetar na

produção dos estados, a logística e suas implicações e a produção e particularidades  de

cada estado.

Em relação ao clima, ele pode interferir  na produção por meio de alguns fatores, no caso

da pecuária os principais deles são:
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Ademais, em relação a logística buscamos analisar os modais predominantes bem como

a participação do estado nas exportações visando entender quais os meios usados para

isso. Por fim, alguns aspectos produtivos serão analisados com o objetivo de reconhecer

a participação do estado na produção nacional, e algumas particularidades produtivas

referentes a eles.

3.1.1 Mato Grosso

Fatores Climáticos:

O Clima predominante no estado de Mato Grosso é o tropical, que apresenta chuvas de

verão e inverno seco. Desse modo é importante a adaptação dos bovinos ao ambiente

com essas características, para que não gere estresse e afeta o bem estar, interferindo

assim no ganho de massa muscular, fazendo que a carne fique com mais fibra e também

podendo afetar a pastagem da região. O uso de raças taurinas adaptadas em

cruzamento com zebuínos é interessante para que se possa garantir qualidade e uma

boa produtividade em áreas de clima tropical.

Raças como a Nelore apresentam uma boa adaptação ao clima do estado do Mato

Grosso, essa tem origem asiática de temperaturas elevadas, com pelagem clara que

permite uma menor absorção dos raios solares e uma maior dissipação de calor.

Fatores Logísticos:

O estado do Mato Grosso por se

situar no Centro-Oeste brasileiro,

o principal modal de transportes é

o rodoviário, possuindo segundo

a CNT( Confederação Nacional

de Transportes), 5.474 Km de

rodovias em todo o seu território,

sendo 50,4% consideras de

regulares e 17,7%, classificadas

como péssimas ou ruins, quanto

a sinalização 51,1% foram

classificadas como boas e

apenas 10,4% como péssimas e

52,2% tem um pavimento

considerado regular, tendo assim

o melhor desempenho entre os

estados do centro-oeste.



O estado de Mato Grosso, apresenta o maior rebanho bovino do país, sendo no ano de

2017 29,7 milhões de animais, representando 13,8% da produção nacional, segundo o

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Um pouco mais da metade das fazendas de criação bovina do estado do Mato Grosso

são consideradas de pequeno porte segundo a classificação do INCRA (360 hectares

Mato Grosso). As fazendas de 11 a 100 hectares correspondem a 32% das fazendas, já

as de 101 até 300 hectares correspondem a 29% e 17% são as fazendas com mais de

1000 hectares. Outro dado é que 60% dos produtores não moram em suas fazendas,

pois optam por morar na cidade, por serem mais desenvolvidas e apresentar melhores

condições de vida.

Quanto ao sistema de produção, os que têm maior representatividade são os de ciclo

completo e o de cria com 32% e 30% respectivamente. O noroeste do estado é a região

que mais se cria bezerro representando 43,5% da produção, pois é necessário uma

grande extensão de terra, e nessa região o preço da terra é o menor.
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No ano de 2016, 43% da carne exportada do estado, utilizou o porto da cidade de São

Francisco do Sul (SC), segundo Imea ( Instituto Mato-grossense de Economia e

Agropecuária), porém os portos do Arco Norte são novas alternativas para o escoamento

da produção de carne para o mercado exterior, os quais já estão sendo utilizados para a

exportação de grãos. Entre os 12 meses do ano de 2019, as exportações de carne do

estado atingiram 428,11 toneladas, representando em 20% das exportações nacionais,

gerando uma receita de US$1,36 bilhão.

Fatores Produtivos:



Localizado no centro-oeste, Goiás configura-se como o segundo maior produtor de

bovinos do país. Diante desses fatos, é interessante entendermos o clima do estado

goiano identificando se ele contribui ou não para a produção. O clima da região é tropical

semi-úmido, isto é, apresenta duas estações distintas:  uma seca que vai de maio a

setembro, e uma chuvosa que vai de outubro a abril. Além disso, as temperaturas médias

ficam em torno de 25°C. 

Nesse sentido, percebemos que a temperatura do estado é favorável, principalmente

para a raça Nelore, mas é necessário um bom manejo para a região tendo em vista que

possui um período de seca que pode afetar as pastagens. Logo, podemos concluir que o

clima, somado com outros fatores como o relevo de baixa declividade e boa

disponibilidade de água, contribuem de maneira positiva para a produção do estado, o

colocando como um dos maiores produtores do país, fato claro com a relevância do

rebanho, que é o 3º maior do Brasil.
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A região sudeste é a que apresenta a maior parte do rebanho de recria/engorda sendo

21,6% e também sendo a região que apresenta maior quantidade do gado confinado,

sendo que esse tipo de criação gado é de 7,35% em todo estado. A engorda do gado em

pasto é a principal forma de criação desse, porém isso está mudando com a melhoria na

qualidade de alimentação do gado, faz com que o semiconfinamento esteja ganhando

mais espaço, já que apresenta um melhor desempenho dos animais. No ano de 2017 o

gado do estado do mato grosso foi considerado o mais pesado do Brasil com a média de

266,76 Kg de carcaça em média.

Fatores Climáticos:

3.1.2 Goiás



A capacidade logística brasileira é um dos nossos principais entraves como competidores

do agronegócio mundial. Nesse âmbito, o país está muito atrás de outras nações. O

estado de Goiás não está tão distante da situação, apesar de não ser uma das piores UF,

em termos de escoamento do produto, também não é uma das melhores.
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Fatores Logísticos:

Antes de mencionar os números, é

necessário falar sobre algumas

características do estado. O estado é o mais

centralizado do país, o que deixa o estado

relativamente próximo de portos de

escoamento, principalmente os portos do

Arco Norte e os do Sudeste. Além disso, há

proximidade com os grandes focos de

consumo brasileiro, localizados no Centro-

Sul.

Apesar de possuir vantagens no quesito

posicional, existem vários problemas

logísticos relacionados ao abastecimento

interno, ao transporte de gado das fazendas

aos abatedouros e às exportações. 

Dados da Faeg (Federação da Agricultura e Pecuária - Goiás), explicitam que apenas 7%

da produção pecuária permanece nas fazendas (o ideal seria 30%), isso faz com que,

quando há produção acima da média, o escoamento é imediato, assim, há problemas nas

rodovias e hidrovias, porque estas não conseguem atender à toda demanda. Cabe

ressaltar, a participação das malhas de transporte em Goiás. Na exportação, 92% do total

é transportado por hidrovias, 7% por rodovias e 1% é aéreo; vale destacar que a

exportação ocorre majoritariamente rumo ao noroeste do estado. No mercado interno, a

participação rodoviária é majoritária, seguido pela malha ferroviária.

Cerca de 20% da produção do estado é enviado ao exterior, representando 13,7% do

total exportado em 2019, os outros 80% permanecem no mercado interno. A carne

bovina responde por 73% do complexo da carne. Os principais destinos são: China

(59%), Hong Kong (12%) e Egito (9%), outros 60 países correspondem por 21% (todos

os valores aproximados). Em relação ao que é exportado, 86% é composto por

desossados e congelados, seguido por 7% de desossados frescos ou resfriados, outros

miúdos congelados com 5% e demais produtos com 2% (dados referentes ao 1º

semestre de 2020).



Tendo em vista os fatos mencionados, percebe-se que o produtor perde muito em

competitividade, porque apesar de um bom e volumoso produto, a infraestrutura é pouca,

com altos custos de exportação e de distribuição no mercado interno.
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A produção pecuária depende de vários fatores, sendo eles: alimentação controlada e de

qualidade, uso de tecnologias, controle da natalidade e mortalidade, além da topografia,

índice de chuvas, disponibilidade de água, entre outros. 

Em relação aos 3 primeiros tópicos, observa-se em Goiás uma grande força, que é

demonstrada pela quantidade de confinamento. Atualmente, o estado possui o maior

rebanho terminado em confinamento do país, desse modo, percebe-se o grande controle

de alimentação e mortalidade, aliado ao uso de tecnologias, objetivando garantir uma

maior qualidade e produtividade. Além disso, o território tem um dos rebanhos mais

crescentes quanto ao confinamento.

Fatores Produtivos:



Cabe destacar também, a robustez do rebanho goiano, com aproximadamente 22

milhões de cabeças de gado, é considerado o 3º maior do país com quase 10% do gado

nacional. Nesse sentido, é importante considerar que, apesar de bem distribuído, há

destaque para o noroeste e o sudoeste do estado, tendo em vista uma maior proximidade

com meios para escoamento, como o Rio Araguaia e rodovias que direcionam o produto

para os portos. No abate de animais e na produção, o estado está em 4º lugar, com 0,76

milhões de cabeças abatidas, atrás de SP, MT e MS (dados do 1º trimestre de 2019).

O alto índice de confinamento, mencionado acima, faz com que haja ampla

disponibilidade de área para cria e recria de animais, ocupação de pouco espaço, entre

outras coisas que resultam em uma oneração muito menor de custo, aumentando a

produtividade do setor pecuário goiano.

Além disso, demonstrativos da grande capacidade produtiva do setor se refletem no

crescimento do rebanho, o qual era de 6 milhões de cabeças em 1956 e, hoje, alcança

incríveis 22 milhões. Dessa maneira, atraiu investimentos para frigoríficos, os quais

distribuídos por todo o Estado, permitem escoamento mais fácil e indicam a facilidade de

produção do território. 
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Fatores Climáticos:

3.1.3 Minas Gerais

A meteorologia é uma ferramenta capaz de prover informações preciosas para a gestão

da pecuária. O calor é um dos principais fatores de estresse para o gado de corte, uma

vez que todas as raças têm um limite de tolerância às altas temperaturas. No Brasil, a

raça bovina Nelore — muito criada no estado de Minas Gerais — pode suportar

temperaturas de até 35°C. Outras raças precisam de ambientes ainda mais frescos. As

altas temperaturas podem interferir em diversos aspectos, que vão desde a formação

muscular do animal até a sua capacidade reprodutiva.



de malhas ferroviárias (a maior do Brasil) e rodoviárias, o que facilita a exportação,

interligando o estado aos portos de Santos, Açu e Tubarão, nos estados de São Paulo, Rio

de Janeiro, e Espírito Santo, respectivamente.

Portanto, considerando que o calor é prejudicial aos animais no que diz respeito à

produção e ao abate, é importante que o produtor considere a consultoria especializada

para questões de clima. Quando o gado está confinado, as informações sobre as

condições meteorológicas são importantes para permitir ao gestor implementar medidas

de melhoria de qualidade de vida, como ventiladores, janelas e materiais que

proporcionem mais conforto térmico aos animais. Também é fundamental ficar atento ao

ambiente externo quando o gado for pastar. O rebanho precisa ter locais de sombra,

natural ou de estruturas construídas na fazenda, para se abrigar do sol forte e não ter

suas condições de saúde afetadas pelas altas temperaturas. O controle do calor

excessivo pode gerar melhorias no bem-estar geral dos animais e até mesmo salvar

vidas do rebanho. Obviamente, isso representa uma enorme otimização dos recursos

usados até então e evita prejuízos.

Especificamente em Minas Gerais, detentor de inverno seco e verão chuvoso, as

condições são favoráveis para a criação de gado, visto que um inverno úmido é crucial

para disseminação de vírus e fungos no rebanho, o que não ocorre com tanta frequência

no estado. Ademais, a quantidade de chuvas no verão garante qualidade da grama, e

raramente há apodrecimento da grama devido a excesso de chuvas.
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Fatores Logísticos:

O estado de Minas Gerais está

situado no Sudeste, região mais

desenvolvida e de maior

mercado do país, responsável

por mais de 50% do PIB

brasileiro. A posição geográfica

transforma o estado em corredor

de ligação entre várias regiões

do país, na divisa com os

estados de São Paulo, Rio de

Janeiro, Espírito Santo, Bahia,

Goiás, Distrito Federal (Brasília)

e Mato Grosso do Sul. E as

riquezas materiais e imateriais,

bem como o enorme potencial

econômico, demandam que

Minas Gerais tenha um

posicionamento estratégico cada

vez mais forte no que tange à

estrutura logística, para ser um

catalisador de bons negócios. O estado não é detentor de litoral, porém apresenta boa logística



Minas Gerais é o estado com o maior rebanho de gado leiteiro do país. O que

impressiona é a diferença de Minas Gerais para os outros estados, visto que sozinho

representa quase 21% do total do rebanho leiteiro com aproximadamente 7,6 milhões de

cabeças. Ademais, apresenta o segundo maior rebanho bovino do país, com

aproximadamente 23 milhões de cabeças, segundo dados de 2016. Deste, são abatidas

3 milhões de cabeças por ano, cerca de 10% do total do país.

Minas Gerais é o segundo estado com o boi gordo mais caro do país, perdendo apenas

para São Paulo. Abaixo está uma tabela com o preço da arroba do boi nas regiões do

estado:

Acesse agrocarerp.com.br 

Fatores Produtivos:



Acesse agrocarerp.com.br 

Fatores Climáticos:

3.1.4 Mato Grosso do Sul 

O Estado do Mato Grosso do Sul está situado na região Centro-Oeste do país, é dividido

em 79 municípios, ocupa uma área de 357.145,532 km2 e conta com uma população de

2.619.657 habitantes, sendo o 21 estado mais populoso do Brasil. A capital e município

mais populoso é Campo Grande e as principais atividades são atreladas ao agronegócio,

com o setor de grãos e pecuária, além da mineração e da indústria.  

O clima predominante no Estado do Mato Grosso do Sul é o tropical, sendo o clima

tropical semiúmido e o de altitude as variações dentro do território. De modo geral,

caracteriza-se por apresentar verões quentes e chuvosos, invernos secos e pouco frio,

convém ressaltar que as temperaturas variam de acordo com o relevo (altitude), a

proximidade com o mar e a latitude.

Nota-se que os fatores climáticos podem exercer impactos na pecuária de corte, como

abordado pela pesquisadora da Embrapa Magna Aparecida de Leite, como diminuição da

disponibilidade de grãos para a alimentação do gado aumentando o preço, maior

incidência de doenças, pastagens e forragens de baixa qualidade, a capacidade de

reprodução e a temperatura que pode gerar um grande estresse prejudicando a

qualidade e o sabor da carne. As soluções pensadas para mitigar estes problemas, em

especial no Mato Grosso do Sul de onde parte nossa análise, tem sido a alteração da

data de semeadura, variação das espécies, uso de técnicas de irrigação e de

sombreamento são alternativas viáveis, além dos sistemas ILFP (Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta), que consiste em conciliar o gado, lavoura e as florestas plantadas a

fim de resolver o problema do estresse animal e auxiliar no combate aos gases do efeito

estufa.

Fatores Logísticos:

De acordo com o Boletim de 2018 divulgado pela Confederação Nacional do Transporte

(CNT), o transporte rodoviário apresenta uma participação de 61,6% no Brasil.  Por essa

razão, será o principal foco de estudo da logística do Mato Grosso do Sul. Em 2020, sua

malha rodoviária é composta por 142 rodovias estaduais, com extensão total de

15.068,20 km, dos quais 12% são planejadas, 30% são pavimentadas e 57% não são

pavimentadas. Os principais corredores rodoviários são compostos por três eixos, um no

sentido norte-sul (BR 163), e dois no sentido leste-oeste (BR 262 e BR 267). Dentre as

rodovias municipais, em 2018, 93% eram rodovias de leito natural, ou seja, estradas não

pavimentadas que ligam as propriedades rurais até as principais rodovias.



Em 2019 a Confederação Nacional do Transporte lançou uma pesquisa em relação a

qualidade das rodovias do Brasil. Entre as estradas pavimentadas, 6,8% foram

consideradas ruins, 38,2% regulares, 7,9% boas e 47,1% ótimas. No quesito sinalização,

4,9% foram consideradas péssimas, 6% ruins, 17,6% regulares, 65,5% boas e 6%

ótimas. Já na classificação da geometria da via, que envolve aspectos como

predominância de pistas simples, sem faixas adicionais de subida, acostamento,

dispositivos de proteção contínua ou desgastes, trincas, buracos, ondulações e

remendos, as rodovias foram avaliadas em 43,7% péssimas, 14% ruins, 26,4% regulares,

14,9% boas e 0,5% ótimas.

Também conta com cerca de 64 estabelecimentos regulamentados pelo Serviço de

Inspeção Federal (SIF), sendo 7 de aves, 31 de bovinos, 13 de suínos. Essa é uma

informação relevante porque quanto mais próximo os estabelecimentos estiverem do

produtor, menos os animais se machucam. A qualidade das estradas também interfere

diretamente nesse fator. Isso porque, as partes lesionadas são descartadas ou

desvalorizam as peças, interferindo na qualidade e no rendimento dos cortes. Os

municípios que possuem estabelecimentos regulamentados pelo SIF de bovinos são:

Nova Andradina, Aquidauana, Paranaíba, Cassilândia, Bataguassu, Nioaque, Campo

Grande, Corumbá, Amambaí, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste, Guia Lopes

da Laguna, Ponta Porã, Sidrolândia, Anastácio, Iguatemi, Juti, Naviraí, Rochedo e Coxim.
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Em 2019 o Mato Grosso do Sul contou

com uma participação de 11% no

volume total de exportações de carne

bovina do Brasil. As principais

exportações passam pela alfândega de

Corumbá e Ponta Porã. A primeira tem

uma participação de 0,1% do total

brasileiro, que se constituíam de 49,7%

de preparações alimentícias e

conservas, 35,7% de outros sebos

bovinos e 14,6% de carnes desossadas

e congeladas. Já na segunda, 62%

eram carnes desossadas e congeladas,

20,7% miudezas comestíveis

congeladas e 17,2% de preparações

alimentícias e conservas. 
Os principais portos de saída de carne bovina in natura são Paranaguá no Paraná

(34,48%) e Santos em São Paulo (28,93%). Já os principais destinos da carne bovina in

natura sul mato-grossense são: Chile (18,62% de participação na receita total), Hong

Kong (15,01%), China (10,76%) e Arábia Saudita (10,01%).



Em 2019, o Mato Grosso do Sul possuía um rebanho bovino de 20.985.665 cabeças,

representando 9,82% da produção total do Brasil. Enquanto isso, a produção de frangos

de corte representava 3,16% e a de suínos 4,34%. No que diz respeito a produção de

bovinos, segundo o IBGE, em 2018 cerca de 31% das cabeças se concentravam na

região leste do estado, 25% no sudoeste, 24% no centro norte e 20% nos pantanais sul

mato-grossenses.

As 10 cidades com maior produção de bovinos em 2019 foram: Corumbá, Ribas do Rio

Pardo, Aquidauana, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Três Lagoas, Coxim,

Camapuã, Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

Segundo o censo de 2017, a área ocupada por pastagens no Mato Grosso do Sul

diminuiu em 14% nos últimos anos. Essas áreas, em sua maioria, já possuíam algum

grau de degradação. No entanto, a produção de carne tem apresentado crescimento.

Isso aconteceu devido ao fato de o estado ser um dos inovadores da adoção de práticas

sustentáveis, contando com uma área de aproximadamente dois milhões de hectares de

inclusão de sistemas florestais, que de quebra une duas de suas maiores atividades

exportadoras: celulose e papel.
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No segundo semestre de 2020 abateu 838.329 cabeças de bovinos, se tornando o

segundo estado com o maior número. Esse valor representa 11,48% do total de cabeças

do Brasil no mesmo período e equivale a um peso total de carcaças de 214.838.234 kg. 

Quanto aos insumos, em agosto de 2020, 1000 metros do arame liso custava em média

R$500,00, a ivermectina 1% (500ml) custava R$58,80 (0,03% a menos em relação ao

mês anterior), enquanto o litro custava R$109,17 (0,06% a mais do que no mês anterior)

e o sal mineral de 30kg saía a R$88,43. A título de comparação, o valor médio do arame

no Pará era de R$365,00 e em São Paulo, R$430,00. Já a ivermectina de 500ml saía a

R$49,00 no Pará e R$50,00 no Rio Grande do Sul, enquanto a de um litro saía a R$80,00

no Rio Grande do Sul. O sal mineral custava em média R$89,80 em São Paulo.

Por fim, o preço da arroba do boi gordo no estado no dia 25 de setembro de 2020 pode

ser acompanhado pela tabela abaixo:
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Fatores Climáticos:

3.1.5 Pará

O clima mais predominante do Pará é o Clima Equatorial Quente e Úmido, mas durante

toda a sua extensão apresenta algumas variações como o Clima Equatorial Semiúmido e

o Clima Tropical Equatorial de Savanas. O clima principal tem a umidade como

característica marcante por conta da evapotranspiração da Floresta Amazônica, que traz

altos índices de chuva o ano todo, consagrando Belém como uma das capitais mais

chuvosas do país. Além disso apresenta baixa amplitude térmica, ou seja, baixa diferença

entre as maiores e menores temperaturas durante o ano, com estações pouco definidas. 



Enquanto isso, o Equatorial Semiúmido é mais presente na região noroeste e tem duas

estações mais definidas: a seca (entre outubro e dezembro) e as chuvosas (restante do

ano). O Tropical Savânico está mais presente na porção sudeste do estado, também

quente, úmido e com duas estações bem definidas, porém a tanto a estiagem como os

períodos chuvosos duram 6 meses. A temperatura média anual é de 26ºC, com

amplitudes térmicas maiores do que o Equatorial.

Em geral, os climas mais chuvosos com alta incidência solar, médias térmicas altas e

temperaturas mínimas abaixo de 16ºC são indispensáveis para o crescimento vegetativo

das gramíneas tropicais, aumentando a oferta de alimento de baixo custo dos animais e

contribuindo para o ganho de peso do gado. Se associadas ao bom manejo das

pastagens, se torna possível explorar a pecuária de maneira mais eficiente, aumentando

o rendimento por unidade de área. Porém, sem um bom manejo, as chuvas em excesso

podem representar alguns problemas, como a formação de barro no pasto (pode dificultar

o alcance dos animais aos bebedouros e comedouros) e aumento das infecções nos

cascos.
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Fatores Logísticos:

O Pará possui cerca de 11.754km

de rodovias, sendo 57%

estaduais e 43% federais. Dentre

as estaduais, 48% não são

pavimentadas. Sobre a qualidade

das estradas, em 2019 o estado

geral foi classificado como 7,9%

péssimo, 35,3% ruim, 37,1%

regular, 17,6% bom e 2,1% ótimo.

Ou seja, apenas 19,7% das

rodovias estão em bom ou ótimo

estado. Isso faz com que os

paraenses tenham um aumento

no custo do transporte rodoviário

(38,2% a mais do que em 2018),

já que as rodovias tem menos

segurança, exigem mais

manutenção dos veículos e maior

consumo de combustível. Quanto

a geometria, apenas 24,9% foram

consideradas boas. No ranking

das Piores Ligações Rodoviárias,

o Pará apresenta 7: PA-150, PA-

151, PA-252, PA-287, PA-447,

PA-475 e PA-483.



O estado conta com 42 estabelecimentos regulamentados pelo Serviço de Inspeção

Federal (SIF), sendo 3 de aves, 26 de bovinos, 1 de caprinos, 1 ovinos e 1 de suínos, 1

de conservas e 9 de produtos não comestíveis. Os de bovinos estão localizados nos

seguintes municípios: Santa Isabel do Pará, Belterra, Santarém, Xinguara, Redenção,

São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, Canaã dos Carajás, Rio Maria,

Paragominas, Tucumã, Castanhal, Rondon do Pará, Jacundá, Novo Progresso, Marabá,

Santana do Araguaia, Água Azul do Norte, Belém, São Domingos do Araguaia, Marabá e

Santo Antônio do Tauá.           

Em 2019, teve uma participação de 4,1% no volume de exportação de carnes e derivados

de bovinos, 2% a mais do que no ano anterior, e 3,6% da renda, um acréscimo de 9%.

Tem como principais ponto de exportação a Alfândega de Belém (participação 3%, 84,8%

de carnes desossadas congeladas e 10,8% de outras miudezas comestíveis congeladas),

Porto de Bacarena (carnes desossadas congeladas) e Santarém (41,5% carnes

desossadas frescas ou refrigeradas e 12,8% outras peças não desossadas e

congeladas).  O Pará também é o principal exportador de gado em pé, em 2018 tinha

uma participação de 65% do total de cabeças exportadas pelo Brasil.
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Em 2019, o Pará possuía um rebanho de 20.510.169 cabeças de bovinos, com 9,6% de

participação no rebanho total do Brasil, consagrando-se como o 5º maior rebanho.

Desses, cerca de 90,6% são destinados à pecuária de corte. Dentre os bovinos, em

2018, a maioria estava concentrada no sudeste (67,1%) e sudoeste (18,3%). Em 2017,

as 10 principais cidades por efetivo de rebanho foram: São Félix do Xingu, Altamira, Novo

Repartimento, Marabá, Cumaru do Norte, Água Azul do Norte, Novo Progresso, Santana

do Araguaia, Pacajá e Itupiranga. Inclusive, São Félix do Xingu é a cidade com maior

efetivo de rebanho do Brasil. 

No estado, 90% das propriedades destinadas à pecuária de corte estão na modalidade

de pecuária extensiva, graças à qualidade dos pastos fornecida pelo clima. Também se

encontra a pecuária semi-intensiva. O clima associado às boas propriedades físicas do

solo diminui os custos de produção e resulta em uma carne de melhor qualidade. Porém,

vale lembrar que dadas as condições de transporte os custos de frete são maiores.

No segundo semestre de 2020 abateu cerca de 500.677 cabeças, o que equivale a 6,8%

da quantidade abatida no mesmo período no Brasil, e 7,1% do peso total.

O preço da arroba do boi gordo, por sua vez, pode ser acompanhado pela tabela abaixo:



Para entender os fatores climáticos que afetam a produção é preciso entender o clima

rondoniano. O Estado de Rondônia é situado no norte do Brasil, seu clima característico

é o Equatorial úmido, portanto é um estado com características de ter altíssima umidade

e temperatura média alta, 26ºC, além disso possui uma pequena variação de

temperatura. As chuvas se concentram, principalmente, durante os meses de setembro a

maio, chegando até a 2100mm nas áreas mais florestadas. Existe um fenômeno curioso

que acontece, a “friagem”, que gera uma queda brusca na temperatura, podendo chegar

a 10ºC; esse fenômeno ocorre devido o choque de massa de ar polar junto às chuvas.

Entendido o panorama climático do estado é possível destacar fatores que impactam a

produção.

O primeiro fator é temperatura,visto que o estado possui uma média alta, o calor é um

dos principais motivos para o estresse do gado de corte, toda raça possui uma tolerância

a temperatura, por exemplo, os Nelores conseguem suportar até 35°C. Portanto a

temperatura pode interferir em diversos aspectos, desde no ganho de massa muscular,

fazendo a carne ficar mais fibrosa, até na capacidade reprodutiva, então é necessário

que o produtor esteja atento nesse quesito, cuidando para manter o bem-estar dos seus

animais e a longo prazo ter melhores resultados. 
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Fatores Climáticos:

3.1.6 Rondônia



O segundo fator é a questão da pluviosidade, a qual, pode ser muito prejudicial, se

chover muito pode ser que a recuperação do pasto seja comprometida, porém se houver

secas essa mesma recuperação será prejudicada, além disso, a pluviosidade afeta

diretamente no preço e disponibilidade dos grãos, muita chuva ou pouca chuva podem

gerar um desequilíbrio no mercado afetando diretamente nos custos e na nutrição dos

animais. Por fim, a questão das doenças, que têm ligação direta com o clima, a umidade

pode acelerar a proliferação de vírus e fungos, sendo muito prejudicial para a produção.

É papel do produtor saber gerir os problemas climáticos, visto que são incontroláveis,

para ter sucesso dentro dessa cadeia produtiva, seja na hora de comprar um saco a mais

ração por falta de pasto, seja na hora de cuidar das cabeças do calor, enfim, sabendo

administrar essas situações
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Situado no oeste do país, a Rondônia possui como principal modal o automotivo, de

acordo com o relatório da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de modo geral as

vias são regulares, porém apresentam muita dificuldades para lidar com cheias e

enchentes, outro critério que pode ser levado em conta negativamente é a questão da

geometria da via, a qual foi considerada em 40,2% de sua extensão como péssima. Um

ponto positivo é a hidrovia do Rio Madeira, pois essa, possibilita o escoamento da

produção tanto pelo Oceano Atlântico ou pelo Oceano Pacífico, através de portos

chilenos, essa hidrovia vem sendo destaque e por isso atrai interesses para os

investimentos na região, consequentemente melhorando a infraestrutura. O principal

destino do escoamento dos produtos são os portos do Sul e Sudeste, sendo que

Rondônia participa de 10% na exportação de carne brasileira.



A Rondônia vem cada vez mais apresentando relevância no cenário agropecuário

brasileiro, apresentando cerca de 13.973.714 cabeças (6,54% do total de cabeças do

Brasil) em 2019, ela ocupou o sexto lugar do rebanho do Brasil, nos últimos dez anos o

crescimento do rebanho foi de 21,16%,  sendo terceiro maior do país. Esse aumento

considerável gerou consequências na produção, pois o número de abates no segundo

trimestre de 2020 registrou cerca de 536.194 cabeças abatidas, totalizando 133.366.668

quilogramas de carcaça.

Abaixo segue uma tabela do preço do @ do boi gordo de RO:
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Nesta seção, olharemos para a cadeia da pecuária de corte, analisando cada agente e

sua participação econômica. Vale ressaltar que, para isso seguiremos a lógica da cadeia

iniciando pelos insumos e terminando no consumidor final.

Antes de adentrar especificamente em cada seção, interessante termos uma concepção

em conjunto a respeito dos dados econômicos da cadeia. O diagrama abaixo representa

cada etapa da cadeia e sua respectiva movimento em dinheiro.

3.2 Análise dos agentes da cadeia

Em 2019 a nutrição movimentou 12.837,8 milhões de reais. Ela envolve toda a parte de

alimentação animal, desde o pasto até a suplementação que promove o crescimento,

melhora a absorção de nutrientes e, consequentemente, aumenta a produtividade. Cada

fase da vida dos animais eles recebem diferentes tratamentos. 

A cria envolve desde o período da cobertura da vaca até a desmama, pode variar de 6 a

8 meses, o peso médio de nascimento é de 30kg e o desmame de 160 a 180kg. Nessa

fase o animal apresenta uma ótima conversão alimentar graças às suas taxas elevadas

de crescimento, é importante que o bezerro receba uma suplementação adicional

chamada de creep-feeding que é individual, apresenta alto teor de energia e proteína de

alto valor biológico em uma proporção de 0,5 a 1% do peso vivo de

concentrado/cabeça/dia. Uma curiosidade é que a melhor época de parição das vacas é

durante o período seco do ano, já que proporciona baixa incidência de doenças.

Na recria, ou seja, etapa após o desmame, o animal deve atingir dos 360 aos 400kg, isso

se dá através das pastagens e suplementos. Isso porque forragem possui baixa proteína

e alta proporção de fibras indigestíveis, fazendo com que seja necessária uma

suplementação para suprir as exigências do animal. Para que a forragem seja suficiente

para o animal, o produtor deve selecionar um pasto entre 40 e 70 dias antes da seca para

que essa possa crescer. Os suplementos utilizados devem ser proteicos e de baixo

consumo (1 a 2 g/kg de peso corporal) para agregarem cerca de 300 a 350g por dia em

períodos de seca no animal. Enquanto no período das águas, apenas a suplementação

mineral e pasto adubado são suficientes, já que a forragem aumenta seu valor nutritivo,

diminui o teor de fibras indigestíveis e possui alta proteína.

Na fase de terminação, os animais devem atingir o peso e o acabamento de carcaça

adequados para o abate, como no Brasil é predominantemente feita a pasto, a pastagem

serve como fonte de volumoso e o concentrado é fornecido no cocho. A suplementação

pode variar de acordo com a quantidade e qualidade de forragem, porém, normalmente

são dados de 6 a 10 g/kg de peso vivo para se obter ganhos de até 1kg por dia no peso

do animal.

3.2.1 Insumos e serviços para a produção pecuária
Nutrição:
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Os suplementos podem ser divididos em concentrados energéticos, proteicos e minerais.

Os energéticos referem-se ao milho, sorgo, trigo e polpa cítrica (subproduto da indústria

da laranja composto por cascas, sementes e bagaço). Enquanto os proteicos referem-se

ao farelo de soja, farelo de algodão, farelo de glúten de milho 60 (glutenose), farelo de

glúten de milho 21 (promil), ureia pecuária e caroço de algodão. Por fim, os minerais

podem ser com ureia, proteicos, núcleos e outros. O órgão responsável pela

regulamentação e fiscalização dos produtos destinados à alimentação animal é o MAPA

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). As variações acumuladas em 2020

de janeiro a junho mostram que a suplementação mineral teve um acréscimo de 9% na

cria e 10% na recria e engorda, principalmente pela forte valorização do dólar. Enquanto

isso, as sementes forrageiras apresentaram um acréscimo de 1% para a cria e 2% para

recria e engorda.

Os principais volumosos utilizados são a silagem de milho, bagaço de cana, silagem de

capim, capulho de algodão e feno. Em confinamento, o principal objetivo da utilização de

volumosos é fornecer fibras que irão estimular a mastigação, ruminação, salivação e a

motilidade ruminal, mantendo o rúmen (compartimento do estômago) saudável.

O estudo da genética traz crescentes avanços para a pecuária bovina. Por meio de

cruzamentos entre diferentes raças, consegue-se ganhos em rusticidade, resistência a

doenças e parasitas, eficiência e qualidade. Por meio dela ocorrem avanços em técnicas

como fertilização in vitro, inseminação artificial, produção de embriões, clonagem, entre

outros.

A inseminação artificial é o processo de introdução do sêmen no aparelho genital da

fêmea. Como vantagens apresenta o melhoramento genético, maior aproveitamento de

materiais superiores pela possibilidade de gerar um número maior de filhos, prevenção

de doenças, possibilita o uso de sêmens de reprodutores provados geneticamente com

preços acessíveis, permite escolher o sêmen que poderá reduzir problemas no parto,

possibilita o cruzamento entre raças diferentes, padronização do rebanho, prevenção de

acidentes, permite utilizar sêmen de reprodutores que já morreram e escolher o sexo da

cria, além de produzir um controle zootécnico mais eficiente. Para que ela seja realizada,

são necessários alguns protocolos, materiais e sêmen.

Os principais materiais utilizados são: botijão com nitrogênio, régua para aferição do nível

de nitrogênio, sêmen, termômetro, pinça, recipiente isotérmico, cortador de palhetas,

aplicador, relógio, papel toalha, bainha descartável e luvas descartáveis. Segundo a

Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA) e o Centro de Estudos

Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o relatório do primeiro trimestre de 2020

indica que a Inseminação Artificial já está presente em 57% dos municípios brasileiros.

Protocolos, materiais e sêmen:
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Nesse período foram comercializadas 3.362.135 doses de sêmen, abrangendo vendas

diretas para clientes, exportações e prestações de serviço, indicando um aumento de

22,6% em relação ao mesmo período de 2019. De acordo com o presidente da ASBIA, o

aumento se deu pelo baixo custo da tecnologia, que representa entre 1 e 2% do custo

total da fazenda, e o fato de a genética ser um insumo permanente que, futuramente, traz

redução nos custos. A exportação de sêmen dos bovinos de corte praticamente dobrou

no período, partindo de 16.087 doses em 2019, para 32.422 em 2020. Por fim, existem

certos tipos de protocolos para melhorar a fertilidade das vacas, são chamados de

Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). Eles surgiram para suprir as deficiências da

inseminação artificial, como falhas na detecção do cio e incapacidade de atinfir fêmeas

em anestro (sem sinais de manifestação de cio) ou com irregularidades no ciclo estral

(quando estão no cio). Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador da Cepea, afirma

que o produtor pode aumentar o retorno sobre o valor investido, saindo de uma média de

retorno de 1,10 reais para uma de 1,50 ou 1,70 reais, aumentando a taxa de prenhez

média do país e diminuindo o intervalo médio entre os partos, fatores que atualmente

prejudicam a competitividade da pecuária brasileira. O custo dos protocolos, materiais e

sêmen em 2019 correspondiam a 606,2 milhões de reais. Os principais parceiros da

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) no melhoramento genético no

Brasil são a ABCZ (Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos), Gensys, CFM

Agro, ANPC (Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores), Programa DeltaGen,

Nelore Qualitas, SBMA (Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal) e Geneplus.

Sanidade animal:

Os principais produtos utilizados para manter a sanidade dos bovinos de corte são as

vacinas e os endectocidas. Os custos totais com sanidade foram de 2.345,5 milhoses de

reais, enquanto representam cerca de 1 a 3% dos custos de produção nas fazendas. As

principais enfermidades controladas por vacinação no Brasil são a febre aftosa (vacina

obrigatória após 4 meses de idade, com revacinação semestral, seguindo o calendário

estadual), brucelose (vacina obrigatória, somente fêmeas entre 3 e 8 meses e sem

revacinação), raiva (pode ser obrigatória em algumas áreas, indicada após 3 ou 4 meses

de idade com reforço após 30 a 60 dias e revacinação anual), clostridioses (2 doses com

intervalo de 4 a 6 semanas, com revacinação anual, sendo que fêmeas gestantes podem

ser revacinadas de 3 a 6 semanas antes do parto), botulismo (2 doses com intervalo de 4

a 7 semanas e revacinação anual), leptospirose (após desmame, reforço após 4 a 6

semanas e revacinação anual), IBR/BVD (2 doses com intervalos de 2 a 4 semanas e

revacinação anual). Segundo relatório da Cepea, as variações acumuladas de vacinas

entre janeiro e junho de 2020 aumentaram em 4% para cria, e 1% para recria e engorda.

Os endectocidas são medicamentos que agem contra vermes, carrapatos e sarnas, como

por exemplo abamectina, doramectina e ivermectina. O controle parasitário aumentou em

2% tanto para a cria como para a recria e engorda, enquanto os antibióticos aumentaram

4% para cria e 3% para recria e engorda.
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Combustíveis, lubrificantes e ernegia elétrica:

lOs combustíveis são utilizados em todo maquinário utilizado para auxiliar na produção,

alimentação dos animais, manejo de pastagens e outras, tendo como principal

combustível o diesel. As máquinas agrícolas consomem entre 15 e 20 litros de diesel por

hora de trabalho. Em 2020, sua variação acumulada entre janeiro e junho teve uma

diminuição de 16% em cria, e de 20% em recria e engorda, fato que se deu devido à

redução na demanda por conta das restrições de deslocamentos e cenário de

competições comerciais do petróleo. As principais distribuidoras são BR, Raízen,

Ipiranga, Alesat e Atem’s.

Os lubrificantes são utilizados para reduzir o atrito e desgaste dos componentes, diminuir

o aquecimento dos componentes em contato, reduzir o efeito da corrosão sobre os

componentes lubrificados, melhorar a vedação de compartimentos, amortecer choques e

reduzir ruídos, auxiliar a limpeza das superfícies lubrificadas, vedar o espaço entre a

parede do cilindro e dos anéis de segmento do pistão. As principais classificações são os

SAE (Sociedade dos Engenheiros Automotivos), API (Instituto Americano de Petróleo) e

NLGI (Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes). A classificação SAE baseia-se na

resistência que um fluido apresenta a uma dada temperatura e condição de pressão, ou

seja, sua viscosidade. A API indica onde o óleo será utilizado e seu grau de qualidade.

Os óleos multifuncionais são para tratores de freio úmido conjugado com o sistema de

transmissão (hidráulico, câmbio, diferencial e redutores).  Alguns fabricantes conhecidos

de óleos multifuncionais são Bardahl, Castrol, Fiat, Ipiranga, John Deere, Mobil, New

Holland, Petrobras, Shell, Texaco e Case IH. As graxas lubrificantes são utilizadas para

manter o lubrificante líquido no lugar, sendo classificadas pela consistência e pelo tipo de

sabão. A mais recomendada é a de consistência número 2 e de sabão de lítio, pois é

resistente à umidade, poeira, variações de temperatura e altas rotações.

Assim como nos outros setores, a energia elétrica também é importante na pecuária,

podendo ser utilizada no bombeamento de água, iluminação, refrigeração de carnes,

armazenamento, regulação de temperaturas, cercas elétricas, sistemas de

telecomunicação, monitoramento da propriedade, entre outros. Em 2017, o setor

agropecuário brasileiro correspondeu por 4% do consumo de energia no país, segundo o

Balanço Energético Nacional, conduzido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Atualmente buscam-se instalar alternativas como a energia solar e o biogás. Em 2020, o

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou o Plano Safra, que deve

destinar cerca de 2 bilhões de reais para projetos de inovação no setor de energia solar

no meio rural, 33,3% a mais do que no ano anterior. De acordo com a Associação

Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), os produtores rurais representam

11,7% da potência instalada de geração solar. Já o biogás tem sido mais utilizado na

pecuária de leite, envolve a produção de eletricidade ou combustível renovável a partir

dos resíduos gerados pelo animal, melhorando não só a emissão de gases do efeito

estuda, mas também a eficiência econômica das fazendas. Atualmente a pecuária leiteira

é responsável por 3% da produção de biogás nacional. Em 2019 o total destinado para

combustíveis, lubrificantes e energia elétrica foi de 8.494,9 milhões de reais.
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Fertilizantes, defensivos e sementes:

Os fertilizantes e defensivos são utilizados para recuperação, manutenção e formação de

pastagens e para produção e manutenção de grãos destinados à alimentação. O primeiro

é responsável por nutrir e repor as necessidades nutricionais das plantas para que se

desenvolvam melhor, enquanto o segundo combate às pragas e doenças agrícolas.

Ambos devem ser utilizados com cuidado, pois podem causar reações adversas e alterar

o equilíbrio do agrossistema. Um manejo inadequado pode resultar em pastagens

degradadas, erosão e perda de fertilidade dos solos. As principais sementes utilizadas

para pastagem são a brachiaria e o panicum, por serem rústicas, mais resistentes a solos

menos férteis e estiagem, de porte mais baixo e fácil manejo. Em 2019, os fertilizantes,

defensivos e sementes movimentaram cerca de 12.335,5 milhões de reais.

Os principais tipos de defensivos utilizados são os herbicidas e inseticidas. Alguns

exemplos são os que contam com ingrediente ativo o carbaryl (utilizado para controle de

cigarrinhas de pastagens), clorpirifós (também para cigarrinhas), fipronil (cupins) e

herbicidas 2,4-D, picloram e fluroxipor-meptílico.

Manutenção, serviços, peças e despesas:

Parte fundamental da produção consiste no uso de peças como mourões, arames,

brincos, tendo em vista que esses são parte fundamental para que se tenha um manejo

adequado. Esse segmento, que junto aos fatores citados soma a manutenção e serviços,

segundo dados da Ambiec (Beef Report), movimentou em 2019 um total de R$ 7.612,4

milhões correspondendo a aproximadamente 10% do valor econômico do segmento de

insumos da cadeia. Vale ressaltar que importantes players neste segmento são a Allflex

(produtora de brincos)  e a metalúrgica  Gerdau.

Funcionários e encargos pro-labore:

Esse segmento refere-se aos funcionários e a mão de obra utilizada. Estes, constituem

parte expressiva do segmento de insumos e serviços para a produção pecuária tendo em

vista que movimentou em 2019, segundo dados da Abiec (Beef Report), R$ 12.091,6

milhões.

Touros:

Os touros constituem importante mercado para a pecuária em geral, podendo ser

valorizado de acordo com a raça e genética empregada. Nesse sentido,  o segmento

movimentou um total de R$ 1.948,8 milhões em 2019 (Abiec - Beef report)

correspondendo a aproximadamente 2,5 % do valor econômico de todos insumos.

Máquinas, equipamentos e animais para trabalho:

Máquinas, equipamentos e animais para trabalho são fundamentais na produção. Com a

modernização do campo, a introdução das máquinas, principalmente na pecuária,

intensificou-se proporcionando maior eficiência e produtividade. Nesse sentido , o

segmento que possui por importantes players John Deere, Case, Masey Ferguson,

movimentou em 2019 o total de R$ 2.629 milhões. (Abiec - Beef Report)
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Benfetorias e materiais de construção:

Os materiais de construção e benfeitorias possuem importância nas fazendas de

pecuária. Com eles confecciona-se linhas de cochos, currais, entre outras construções

essenciais para a fazenda e a produção.  Nesse segmento, movimentou-se em 2019 R$

5.516,4 milhões. (Abiec - Beef Report)

A relação dentro da porteira é extremamente importante para a cadeia dos bovinos de

corte, visto que nessa área encontra-se o elo da entre os insumos, desenvolvimento do

animal e a distribuição ao consumidor final. A discussão parte dos animais de reposição

entre eles machos, fêmeas e seus respectivos valores em milhões de reais, além da

temática de melhoramento genético e venda de sêmen sendo finalizada com as

exportações, inclusive de gado em pé. Por fim, é necessário enfatizar o processo de

produção dentro da porteira com a cria, recria e engorda.

A cria é baseada no período do nascimento do bezerro até a desmama, que ocorre

geralmente com 7 meses e com um peso médio de 6 a 7 arrobas, podendo variar de raça

e da forma de manejo adotada pela respectiva fazenda. Já a fase de recria corresponde

ao período da desmama até o animal se tornar um garrote ou um novilho, geralmente

com 10 a 12 arrobas levando cerca de 12 meses esse procedimento. Essa fase tem um

adendo muito importante, pois os animais passam por dois períodos distintos: O primeiro

apresenta uma fase de seca e necessita de suplementação proteica, visando um ciclo de

crescimento, já o segundo devido a fase chuvosa e com um bom manejo de pastagem é

possível aumentar 4 ou 5 arrobas sem grandes dispêndios. A fase final da pecuária é a

engorda, em que o animal atinge o peso adequado por volta dos 500 kg e uma carcaça

entre 16 a 18 arrobas. Entretanto, o grande problema do pecuarista, nesta etapa, é

conciliar uma boa estratégia com a otimização da pastagem de forma eficiente no período

chuvoso e a mitigação da escassez em período de seca totalizando um prazo de 18 a 20

meses para o possível abate.

A reposição dos animais é algo extremamente importante para dar continuidade do

rebanho, pois através desse procedimento que o ciclo da cria, recria e engorda é

mantido, segundo dados da Beef Report os animais de reposição totalizaram, no ano de

2019, 17.602,8 milhões de reais divididos em 14.038,9 milhões de machos e 3.564,0

milhões de fêmeas. Outra importante questão abordada é a temática do melhoramento

genético na cadeia de bovinos definido por Junção de procedimento biológicos,

econômicos e matemáticos a fim de encontrar estratégias para maximizar o mérito de

determinado animal aproveitando a variação genética e para o criador existem dois

aspectos, o primeiro é a seleção dos pais e o segundo é o controle do acasalamento por

parte do processo de cruzamento.

3.2.2 Produção (dentro da porteira)
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Uma vez que o objetivo tenha sido definido, as estratégias devem ser estabelecidas e  os

cruzamentos pode haver ganhos e perdas, possivelmente ganhar peso ou tamanho e

perder robustez e com isso adaptabilidade ao meio ambiente. O mercado de

melhoramento apresenta um grande potencial de aumento nos próximos anos, devido

cada vez mais a realização de experimentos e totalizou cerca de 1.460,9 milhões de

reais.

Após tratar a relação dentro da porteira e produção da cadeia é necessário abordar a

questão das exportações brasileiras, partindo do conceito de exportação que representa

a saída de produtos nacionais do país de origem, a pecuária brasileira cada vez mais

aumenta seu rebanho de cabeças e amplia seus mercados de negociação. Os dados do

último ano mostraram que 1.400,5 milhões de reais foram referentes às exportações de

gado em pé, outro importante mercado é o relacionado as exportações de sêmen que

totalizaram, no último ano, 7,3 milhões de reais e com um potencial de expansão ainda

maior nos próximos anos.

O aumento das tecnologias empregadas na produção animal juntamente com grandes

órgãos e universidades gerou por consequência o aumento do abate do rebanho

brasileiro, além da disponibilidade de suprir o mercado com o boi gordo, visto que a

preferência dos frigoríficos é pelo macho.

Entretanto nos últimos anos o abate de fêmeas vem aumentando juntamente com vitelos

e novilhos pois a carne é mais macia, o ciclo de produção é encurtado, gerando

aceleração do giro de capital e melhor eficiência atendendo os chamados nichos de

mercado premium, consistindo em mercados mais específicos. Ao todo o mercado de

abate da pecuária de corte gerou 127 bilhões de reais, definidos em gado abatido com

106.532,0 milhões, 65.566,6 milhões de reais em machos e 40.965,4 milhões de reais em

fêmeas.

3.2.3 Insumos e serviços industriais

Os principais insumos e serviços industriais utilizados na produção da carne podem ser

classificados da seguinte forma: embalagem, energia elétrica, EPIs, Insumos da

Operação, Prestação de serviços, Fretes de boi vivo e de carne, Funcionários

contratados, Administrativos (associações e marketing) e, por fim, Demais custos fixos.

Esses insumos e serviços movimentaram cerca de R$56,39 bilhões no ano de 2019

segundo dados da ABIEC (Beef Report).

Embalagens:

As embalagens são responsáveis por cerca da metade dos custos dos frigoríficos, e

totalizam gastos de R$ 1.716,4 milhões em 2019 (ABIEC - Beef Report). Sendo cerca de

54% gastos em embalagens primárias (que ficam em contato com o produto) e 46% em

embalagens secundárias (que carregam as primárias).
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Energia elétrica:

A energia elétrica é muito importante em qualquer indústria, portanto não é diferente para

frigoríficos em geral, ela possui destaque também por gerar cerca de R$ 1.649,2 milhões

(ABIEC - Beef Report) para as indústrias que concedem energia em 2019. Deste modo, a

energia elétrica é um dos maiores custos para os frigoríficos.

Os equipamentos de proteção individual (EPIs),  Funcionários contratados e
Administrativos:

Gasto com EPIs é consequência de um elevado número de funcionários contratados

principalmente para o serviço em frigoríficos. Em 2019 o gasto com a proteção foi de R$

163,2 milhões e com a contratação cerca de R$ 23.198,7 milhões, nos quais também se

incluem os gastos administrativos que ficam responsáveis por marketing e associações,

os quais, em 2019, corresponderam uma onerosidade de R$ 4.615,8 milhões nas contas

dos frigoríficos. Esses encargos representam uma grande fatia dos custos.

Insumos para operações:

Esses insumos se caracterizam por serem suplementos para que a produção e operação

dos frigoríficos sejam feitas com sucesso, portanto são indispensáveis e com isso são

geradores de custos. Em 2019 foram responsáveis por um gasto de R$ 1.189,6 milhões.

Serviços prestados e fretes:

A terceirização de serviços e fretes (bois vivos e carne) foram muito utilizados em 2019, a

terceirização foi responsável por cerca de R$ 2.362,8 milhões em receitas, e isso

identifica uma quantidade destacável para o setor. Dentre os fretes, pode-se destacar

principalmente o frete de bois vivos por terem movimentado, em 2019, cerca de R$

2.018,9 milhões, muito acima do frete de carne R$ 163,2 milhões.

Demais custos fixos:

Por fim, mas não menos importante, ficam os outros custos fixos, que em 2019

alavancaram cerca de R$ 19.310,9 milhões, ou seja, uma fatia grande dos custos.

3.2.4 Indústrias frigoríficas

Os principais insumos e serviços industriais utilizados na produção da carne podem ser

classificados da seguinte forma: embalagem, energia elétrica, EPIs, Insumos da

Operação, Prestação de serviços, Fretes de boi vivo e de carne, Funcionários

contratados, Administrativos (associações e marketing) e, por fim, Demais custos fixos.

Esses insumos e serviços movimentaram cerca de R$56,39 bilhões no ano de 2019

segundo dados da ABIEC (Beef Report).
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O mercado brasileiro de bovinos é um dos mais competitivos do mundo. Somente em

2019, o setor faturou cerca de 618,5 bilhões de reais. E esse resultado excepcional só foi

possível graças aos gigantes do mercado nacional, os frigoríficos. Em 2019, estes

faturaram aproximadamente 143,92 bilhões de reais, sendo os principais agentes do

mercado a JBS, a Marfrig, e a Minerva, que juntos valem quase 84 bilhões de reais na

bolsa brasileira.

O maior frigorífico, JBS, é também a maior indústria de proteína animal do mundo,

valendo cerca de 64,9 bilhões de reais na B3, atualmente vende para mais de 150 países

e teve faturamento de 67,6 bilhões de reais só entre abril e junho deste ano. Em segundo

lugar está a Marfrig, segunda maior indústria de carne bovina do mundo, que vale cerca

de 12,3 bilhões de reais na B3, atualmente vende para mais de 100 países e teve receita

líquida de 18,9 bilhões de reais no segundo semestre deste ano, considerado “um ano

em um trimestre” pela Credit Suisse. Em terceiro lugar está a maior exportadora da

América do Sul, a Minerva, com valor de mercado de 6,7 bilhões de reais, atualmente

vende para mais de 100 países e teve receita líquida entre abril e junho que somou 4,399

bilhões de reais.

Internamente, a carne bovina de frigoríficos movimentou 92.176,6 milhões de reais em

2019, visto que pouco menos de 80% da produção nacional é voltada para o mercado

interno. Para o mercado externo, por sua vez, são destinados 22,7% do produto nacional,

faturando cerca de 30.143 milhões de reais em 2019 nos frigoríficos. Além da forma mais

tradicional de exportação, da carne já processada, há também exportações de couro,

gado em pé e sêmen.

A primeira faturou cerca de 4.518,20 milhões de reais em 2019, em que quase todo o

couro nacional é exportado, principalmente para a China, EUA e Itália. A segunda faturou

cerca de 1.400,50 milhões de reais em 2019, e por ser um processo ainda pouco

conhecido, será explicado com mais detalhes: para que o gado chegue ao seu destino,

um longo caminho deve ser percorrido. Primeiro, entre países, com a assinatura de

acordos comerciais e sanitários regidos por regras internacionais. Depois dos contratos

fechados, o importador deve ter Certificado Zoossanitário Internacional (CZI) e preencher

formulários e guias no ministério. O próximo passo é encontrar um vendedor, fazer a

vistoria do EPE e comprar insumos. Depois disso, já na propriedade, ocorre a seleção do

gado e a definição de quantidade. Os animais devem seguir as exigências sanitárias do

importador quanto à erradicação de doenças, vacinação, peso e aspecto do animal, entre

outros. Com o rebanho selecionado, ocorre o período de quarentena nos EPEs, que não

significa necessariamente 40 dias, mas sim um período de resguardo que varia de país

para país. O carregamento nos caminhões deve ser ininterrupto para preservar os

animais. E existe todo um cuidado para redução do estresse no transporte, não podendo

faltar água potável e alimentação, e os instrumentos utilizados não podem provocar dor,

entre outras recomendações, para garantir o bem-estar animal. A instrução normativa 46

do ministério regulamenta todo o processo. O processo se finaliza com o embarque dos

animais no navio, geralmente voltado para o Oriente Médio.
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A última forma de exportação, a do sêmen bovino, faturou cerca de 7,3 milhões de reais

em 2019. Materiais genéticos de raças leiteiras responderam por mais de 60% dessas

exportações, segundo a Asbia (Associação Brasileira de Inseminação Artificial). Além de

grãos e carnes, a desvalorização do real em 2020 também tem contribuído para as

vendas internacionais de sêmen bovino do Brasil. De acordo com relatório da Asbia,

foram exportadas 82.382 doses no primeiro trimestre, um crescimento de 143% ante

igual período do ano passado. Do total de doses exportadas de janeiro a março de 2020,

60,6% foram de raças com aptidão para a produção de leite, com 49.960 doses ante

17.862 doses em igual período do ano passado. Entre as raças indicadas para a pecuária

de corte, foram exportadas 32.422 doses de sêmen no primeiro trimestre ante 16.087

doses no ano passado.

3.2.5 Varejo

A definição de varejo é a venda/comercialização de produtos em pequenas quantidades

e, é extremamente comum que o varejo seja a venda direta ao comprador final,

consumidor dos produtos, sem intermediários. Tal setor, exerce contribuição considerável

à movimentação do agronegócio da pecuária, sendo os principais players as redes de

hiper e supermercados, tais como: Grupo Pão-de-açúcar, Grupo Carrefour, Grupo

Walmart,   Cencosud, Makro, entre outros menos relevantes, em termos de faturamento e

receitas. Ainda assim, é importante ressaltar a importância de varejos de porte bem

menor, e.g, açougues, varejões, empórios, etc …

A receita total desse setor no mercado interno corresponde a R$193,71 bilhões, com

grande participação dos maiores varejistas (Pão-de-açúcar, R$64,4bi; Carrefour,

R$34,01bi; Walmart, R$24,4bi). Além disso, menciona-se os R$22,122 bilhões de

insumos e serviços do varejo; exemplificados em insumos de marketing, publicidade e

eventos, estudos e pesquisas privadas, além de custos com funcionários, embalagens e

fretes intra varejo, entre outros.

Os insumos e serviços de varejo são a divisão indispensável ao bom funcionamento do

mercado de varejo, vale destacar a importância dos insumos de marketing, publicidade e

eventos, os quais garantem o consumo e a importância dos serviços e funcionários, os

quais asseguram a manutenção do varejo.

Em um maior detalhamento da parte de receitas do varejo, percebe-se que, na pecuária,

esta divide-se em duas partes: o faturamento das vendas da carne, correspondente a

R$167.085,9 milhões, cerca de 10% do faturamento total dos varejos, e, a venda de

outros produtos, correspondente a R$26.626,662 milhões. 

Os principais produtos, que não a carne, movimentados no mercado interno, são o couro

e o sebo, que transacionam, respectivamente, R$942,4 milhões e R$1.451,4 milhões;

além de outros subprodutos, responsáveis por R$14.689,2 milhões. Apesar de grande

representatividade nas exportações, principalmente do couro, usado em grifes do exterior

e na indústria da moda, o material é relevante também internamente.
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3.3 Forças e fraquezas
Com base na análise das regiões produtivas e da cadeia, somado com alguns fatores

externos podemos concluir separando pontos fortes e fracos a respeito da pecuária de

corte brasileira. Desse modo, como pontos fortes e fracos podemos destacar:

Forças:

Fatores naturais - Assim como visto na análise das regiões produtivas, o Brasil possui

de uma maneira geral, clima, relevo e hidrografia que contribuem para a produção

bovina;

Aumento das exportações e demanda crescente - Nunca se exportou tanta carne

como no ano de 2020.  Grande produtor mundial - O Brasil encontra-se entre os

maiores produtores e exportadores de carne bovina, sendo uma das referências do

setor;

Desenvolvimento científico - Liderado pela embrapa e outras instituições grandes

inovações no setor são desenvolvidas no país, o que contribui para a produtividade;

Produção sustentável - A produção brasileira é a mais sustentável do mundo, sendo a

que menos emite gases;

Frigoríficos Brasileiros - Além de se destacar na produção, as indústrias frigoríficas

brasileiras estão entre as maiores do mundo, liderado por JBS, Marfrig e Minerva.

Fraquezas:

Logística - Não só na pecuária, mas no agronegócio em geral, a logística brasileira

deixa a desejar e, com isso, importante parte da produção é perdida no transporte;

Imagem sustentável e comunicação exterior - Por mais que possuímos a produção

mais sustentável do mundo, devido a falta de comunicação efetiva e transparência

somos constantemente atacados por questões ambientais como queimadas no

pantanal e amazônia;

Otimização da produção - Nossa produção está entre as maiores do mundo, no

entanto, há ainda grande oportunidade de intensificação e inserção de tecnologias

para uma produção mais efetiva;

Crédito ao produtor - O acesso ao crédito barato, principalmente, pelo pequeno e

médio produtor ainda é uma dificuldade.

4. Propostas estratégicas para a cadeia
Após realizado uma análise externa, em que obtivemos um panorama a respeito da

produção de corte e do consumo de carne no mundo, e uma análise interna,  em que

analisamos a cadeia brasileira assim como suas principais regiões produtivas, nessa

seção iremos, com base nos fatores explorados, desenvolver propostas estratégicas para

a cadeia da pecuária de corte, explorando os pontos mais fracos assim como as novas

tendências do mercado.
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Nesse sentido, as estratégias serão desenvolvidas em quatro grandes âmbitos que

englobam a cadeia produtiva da pecuária, sendo eles:  a logística, a questão sustentável,

a produção e o varejo e food service.

A logística da pecuária no Brasil é parte da logística do agronegócio, a chamada logística

rural. Esse ramo da administração busca planejar e executar as ações necessárias à

operação do agro. Haja vista a produção brasileira, pode-se perceber que o Brasil é um

dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Entretanto, como visto

neste presente trabalho, a logística constitui-se uma enorme dificuldade para o agro

brasileiro, especialmente a pecuária. Além disso, a logística é especialmente importante

para a pecuária, onde os produtos são perecíveis e dependem de várias condições

específicas de transporte e manejo. Portanto, é válido mencionar, que para uma pecuária

nacional melhor posicionada e mais competitiva no mercado internacional, a logística é

fator essencial para o crescimento da pecuária e do agronegócio brasileiro em geral.

Antes, cabe ressaltar alguns dos vários problemas enfrentados no quesito logístico. Cita-

se a dependência do modal rodoviário, os altos custos em toda a cadeia de produção,

longas distâncias para escoar os produtos, desperdício de produtos nas etapas da

cadeia, falta de gestão de estoques. Essas são objeções à competitividade do

agronegócio brasileiro, mormente a pecuária, e, para crescermos, precisam de

estratégias e soluções que sustentem nossa liderança mundial em alimentos. Vale

lembrar, que as estratégias não devem ser implementadas separadamente, mas sim em

conjunto, porque os infortúnios são variados e devem ser combatidos cada qual segundo

suas necessidades. Assim, o Brasil conseguirá angariar maior crescimento.

Para ajudar no problema infraestrutural, desenvolveu-se as PPP’s (Parcerias Público-

Privadas), contratos do setor privado que garantem à administração pública apoio

financeiro e não-financeiro para realização de obras previamente propostas por ela.

Observa-se, que tais parcerias são essenciais para o desenvolvimento do principal

gargalo brasileiro, a logística. As estruturas de escoamento, tais como: rodovia, hidrovia,

ferrovia, aeroportos, portos, entre outros; são investimentos onerosos e que demandam

grande esforços. Desse modo, muitas vezes não é viável que um setor invista

pesadamente em tais obras, porque o retorno é demorado, além de grandes custos de

manutenção e dispêndio de tempo. Então, uma das estratégias propostas é o incentivo a

tais contratos, os chamados PPP’s; buscando efetivação desses grandes investimentos,

para que seja possível uma melhoria infraestrutural que garanta retornos à administração

pública, em forma de melhores ofertas de serviço às empresas e à população (papel do

estado), e à administração privada, transfigurados em lucros e afins.

4.1 Logística
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Outro ponto fundamental, é a ampliação dos modais. É parte do ideário coletivo a

percepção da imensa participação e importância das rodovias para a nação. Não

somente no ideário, essa grande malha rodoviária é uma realidade e, é algo positivo de

certa maneira. O problema, no entanto, reside na total dependência desse único modal.

Como exemplo é só relembrar o evento da greve dos caminhoneiros, a paralisação

desses trabalhadores pôs em risco às exportações e, principalmente, o abastecimento

interno, porque o escoamento dos produtos ocorre nas rodovias. Sendo assim, percebe-

se que é fundamental ampliar os outros modais, marítimo e aéreo. Em primeiro lugar, nós

temos uma vasta rede hidrográfica, com muitos rios navegáveis, mas com potenciais

muitas vezes inexplorados. Em segundo lugar, falta explorar o acesso de mercados

internacionais pelas vias aéreas. Seria possível trazer à tona outras questões

concernentes a isso, mas somente com essas duas percebe-se que podemos utilizar os

nossos potenciais logísticos para uma melhor infraestrutura. A estratégia é relativa a

maiores investimentos ligados ao transporte marítimo principalmente, cujo custo é bem

menor quando comparado aos outros; além de investimentos no transporte aéreo, cujo

escoamento de produtos é extremamente eficiente, apesar de caro, podendo ser útil em

várias situações (lembrando-se a exportação goiana à Suiça por vias aéreas de produtos

com alto valor agregado).

Ademais, nota-se que há uma ausência de gestão na produção e distribuição dos

produtos pecuários, que resulta em altos custos na cadeia, desperdício de produtos,

problemas com o armazenamento, entre outros. Logo, cabe aos pecuaristas uma melhor

gestão dos seus sistemas, usando as ferramentas disponíveis para tornar o setor mais

eficiente. Por exemplo, muitos produtores não se pautam em qualidade na hora de

produzir, mas sim em quantidade; é uma ideia comum (mas vem mudando) que é só

deixar o gado na fazenda e voltar em alguns anos que haverá retorno aos investimentos

iniciais. É necessário, como já é feito por muitos, adotar um entendimento da pecuária

como um negócio, o qual deve ser incrementado e mais eficiente como todos os outros.

Falta usar as ferramentas disponíveis, tais como: contabilidade, modelos e estratégia de

gestão, ampliar as formas de financiamento (operações de barter por exemplo), entre

outras. Algo que possibilitaria tal avanço são as parcerias com as universidades, as quais

têm dado grandes frutos, cita-se o desenvolvimento de soluções inovadoras, softwares

de gestão, entre outros. 

Apesar dos vários problemas, ainda possuímos uma grande capacidade infraestrutural,

demonstrada pela nossa malha rodoviária. Porém, ela está envolta de complicações.

Uma péssima qualidade, fiscalização precária, transportes muito burocráticos, etc. Além

das soluções acima, é necessário voltar-se ainda para essa malha rodoviária, a qual, se

bem cuidada, possibilita gerar muitos resultados. Afinal, o investimento já foi consolidado

e, com soluções específicas, tais como: concessões privadas, PPP’s, etc; as rodovias

podem ser usadas a nosso favor e tornar-se um ponto forte, não um fraco, como é visto

hodiernamente.
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Sintetizando, nota-se que é sim possível melhorar nosso principal ponto fraco: a logística.

Parcerias entre setor público e privado, com as universidades, com a sociedade civil são

a chave para o desenvolvimento. É claro para nós, da Agrocare, que o crescimento deve

estar pautado em um apoio entre as partes. Isto é, estratégias e soluções como as

PPP’s, as soluções científicas voltadas ao agronegócio, incentivos e cobranças da

sociedade civil para uma melhora nos modais, entre várias outras; podem tornar o Brasil

muito maior do que é hoje. Investimentos, como o Arco Norte, permitem refletir uma

mudança na nossa logística e, demonstram a tendência para os próximos anos. O Brasil

é forte, mas com uma infraestrutura mais planejada e apoiada sobre toda a sociedade,

será muito maior.

4.2 Questão sustentável
Em relação a questão sustentável, um dos assuntos que mais associados a uma imagem

negativa da pecuária brasileira, podemos desenvolver 4 estratégias para melhor melhorar

tal imagem. Sendo elas:

4.2.1 Transparência da produção

Como ressaltado em vários pontos da pesquisa, a imagem do Brasil influencia fortemente

nas relações comerciais da pecuária de corte. Algumas das barreiras impostas estão

relacionadas a crises ambientais e de sustentabilidade. Dentre os principais temas

discutidos estão o desmatamento e a emissão de gases que intensificam o efeito-estufa.

Atualmente, o Brasil é o segundo maior país em área florestal do mundo, com

participação de 12,2%, atrás apenas da Rússia, com 20,1%. Além disso, o Brasil conta

com a maior biodiversidade de árvores, com 9.223 espécies. Nos últimos 10 anos as

áreas de florestas no país cresceram cerca de 57%. Enquanto isso, segundo o Censo

Agropecuário de 2017,  nos últimos 20 anos houve um aumento de 6 pontos percentuais

de matas e florestas em relação a área total da agropecuária. Em 2018, 66,3% das terras

utilizadas eram destinadas para áreas de proteção e preservação ambiental. 

Diferentemente de outros países, o Brasil concentra sua produção na pecuária extensiva.

Isso faz com que a produção tenha um custo e taxa de lotação por hectare menor, além

de interferir na produtividade e ganho de peso diário. No entanto, a adoção de novas

técnicas de manejo e uso de tecnologia permitiram que cada vez mais a área pudesse

ser melhor utilizada.

Atualmente as pastagens correspondem a 21,2% das terras do Brasil, porém estima-se

que cerca de 65% estão degradadas ou necessitam de alguma intervenção para reverter

o estado em que se encontram. Esse é um fator de extrema importância porque esse

estado além de diminuir a produtividade, diminui a capacidade do solo de armazenar e

sequestrar carbono e faz com que seja necessário para recuperação a utilização de

fertilizantes nitrogenados, que liberam óxido nitroso, um dos gases que mais contribuem

para o agravamento do efeito estufa.
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Em 2018, de todos os gases emitidos, 44% foram provenientes de mudanças no uso da

terra, ou seja, majoritariamente desmatamento e degradação. Nesse período,o

desmatamento na Amazônia aumentou em 8,5%, enquanto o do Cerrado diminuiu em

10,9%. Ainda em 2018, cerca de 25% da emissão foi proveniente da agropecuária. Os

gases são oriundos em sua maioria da fermentação entérica e manejo dos solos

agrícolas. Entre 2005 e 2018, segundo IBGE, a produção da pecuária de corte aumentou

25%, enquanto a emissão aumentou 5%. Em um comparativo entre países feito em 2017,

a quantidade de gases emitido pela fermentação entérica do gado correspondeu a 25,7

gigagramas por cabeça, menor do que nos Estados Unidos, com 27,7, na China, 52,6 e

na União Europeia, 36,6.

Ainda assim, o país se encontra em uma crise ambiental. Em 2019 foi o segundo maior

país em perda de cobertura arbórea, e foi considerado o sexto país (desconsiderando a

União Europeia) que mais emite gases do efeito estufa, com participação de 2,9%, atrás

da Rússia (4,2%), Indonésia (5,1%), Índia (6,5%), Estados Unidos (12,9%) e China

(23%).   Em 2016 assumiu uma meta perante a Convenção do Clima das Nações Unidas,

no Acordo de Paris, de zerar o desmatamento ilegal no país até 2030. Possui

internamente o Plano Plurianual, aprovado em 2019, para reduzir o desmatamento e as

queimadas ilegais em até 90% até 2023. Possui ainda, a Política Nacional sobre

Mudança do Clima (PNMC), para uma redução de 80% nos índices anuais de

desmatamento em relação à média do período 1996-2008 e redução de 36,1% a 38,9%

dos gases de efeito estufa até 2020. Contudo, desde 2016 o país enfrenta uma crescente

de desmatamento de floresta primária e perda de cobertura arbórea.  Além disso, houve

um aumento significativo do número de incêndios e de invasões em terras indígenas e

unidades de conservação. Tudo isso alcançou uma repercussão internacional, atrelando

o país a uma imagem degenerativa e impactando suas relações comerciais.

As estratégias a serem adotadas envolvem melhorar a comunicação, para que todo o

conhecimento científico e tecnologias adotadas possam auxiliar na resolução dos

problemas. A maior profissionalização da pecuária, pressão dos consumidores pelas

questões ambientais, aumento do uso de tecnologias e racionalização do uso de terra

são aliados para que esse evento se torne realidade. É essencial que o país foque na

formação, recuperação e renovação de pastagens, já que auxiliam na produtividade,

captura e estocagem de carbono, armazenamento e eficiência do uso da água e dos

nutrientes do solo, além de menores perdas por erosão e desertificação. Também é

válida a rotação de culturas nas pastagens, para romper o ciclo de pragas, doenças e

plantas daninhas e para maior eficiência no uso de fertilizantes. Somado a isso, deve

contar com interesse governamental para questões ambientais, para incentivar e divulgar

tais ações, aumentar a fiscalização do desmatamento ilegal e valorizar a grande geração

de empregos, renda e alimentos gerados pelo setor.
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4.2.2 Rastreabilidade da produção

A rastreabilidade está intimamente relacionada com oferecer transparência para a cadeia

produtiva. Isso porque, mapeia todos os acontecimentos da vida dos animais, detectando

se passaram por áreas desmatadas ilegalmente ou que utilizem trabalhos análogos a

escravidão. Para as fazendas, torna mais fácil a identificação dos animais, desempenho

zootécnico e ocorrências sanitárias. Para os frigoríficos, permite identificar e comprovar a

origem da carne. Para os consumidores, traz a oportunidade de uma compra mais

consciente e adequada aos seus valores. 

No Brasil, os principais frigoríficos já estão adotando práticas de rastreabilidade. A

Marfrig, que também lançou uma linha de carne carbono neutro, criou um sistema que

monitoram os fornecedores diretos (realizam a engorda, vendendo direto para o abate),

como os indiretos (realizam a cria e recria). A Minerva adotou um software semelhante, a

diferença é que se baseia nas emissões do Guia de Trânsito Animal (GTA), um

documento oficial e obrigatório pelo Ministério da Agricultura no transporte de animais,

que deve constar a finalidade do transporte, condições sanitárias, origem e destino do

animal. Já a JBS está desenvolvendo uma plataforma com a tecnologia blockchain, a

Plataforma Verde, para identificar, monitorar e analisar os fornecedores da Amazônia.
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Na iniciativa pública existe a certificação do Sistema de Identificação e Certificação de

Origem Bovina e Bubalina (SISBOV), criado em 2002 pelo Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e gerenciado pela Secretaria de Defesa Agropecuária

(SDA). A rastreabilidade é feita por meio de um chip eletrônico anexado externamente

(em um brinco) ou internamente (no rúmen do animal), informando sobre sua origem,

alimentação, vacinação, manejo, entre outros. O sistema é de adesão voluntária, sendo

obrigatória apenas em casos de comercialização que exijam tais informações. A

tendência, no entanto, é que cada vez mais as certificações privadas e tecnologias de

blockchain vigorem. 

Essa tecnologia não só auxilia no controle do desmatamento e sanitário, como também

permite a padronização da qualidade da carne e diminuição da diferença entre os preços

de mercado, através de técnicas na obtenção de cortes, melhoramento genético e

protocolos de criação específicos para melhorar a qualidade da produção. Ainda, é uma

excelente aposta para auxiliar na comunicação e visibilidade do país.

4.2.3 Integração lavoura, pecuária e floresta (ILPF)

A relação entre o ambiente e o produtor rural vem ganhando novos horizontes devido a

pautas mais sustentáveis atreladas ao futuro do agronegócio, desta forma, uma das

grandes contribuições é o sistema integração lavoura, pecuária e floresta que consiste

em agregar, na mesma propriedade, diferentes sistemas produtivos, como os de grãos,

fibras, carne, leite e agroenergia.

O método consiste no desenvolvimento de etapas: A primeira etapa é a implementação

da floresta ou reforma dos pastos degradados, a partir da área escolhida, atendendo as

especificações técnicas de implantação, por exemplo o espaçamento correto entre as

mudas e a linha de plantio determinando o talhão. A etapa posterior consiste em

implementar o plantio da pastagem de uma espécie forrageira, suprindo a demanda

alimentícia do animal instalado e contribuindo para o alicerce da floresta, de modo a

aumentar a força do solo, a diminuição das erosões e lixiviações que lavam o mineral do

solúvel. A última etapa visa a fixação da pecuária a esta área, já que o animal (ovino,

caprino ou bovino) apresentará um bem estar elevado, auxiliará no combate da

competição entre o pasto e a floresta e, por fim, resultará em uma boa produtividade

relacionada ao ganho do animal em relação ao sistema tradicional.

O benefício deste sistema está atrelado ao ganho do produtor rural, devido a drástica

diminuição de problemas ambientais tais como a agressão ao solo, como no caso de

problemas atrelados a erosão, solo improdutivo e a destruição da biodiversidade, sendo

possível utilizar a área produtora por longevos anos permitindo explorar, de forma

integrada, as atividades de produção pecuária, agrícola e da exploração dos recursos da

vegetação.
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NO sistema Integração Lavoura - Pecuária – Floresta pode ocorrer em três estágios

diferentes sendo eles o Cultivo Consorciado em que o produtor utiliza dois ou mais

sistemas simultaneamente. Já o segundo estágio é a Sucessão de Culturas consiste em

usar duas ou mais produções em sequência, na mesma área e, por fim, o último estágio

é o de Rotação que consiste em diferentes espécies produzidas no mesmo local e na

mesma estação do ano seguindo um planejamento.

Um exemplo muito empregado no Brasil é composto por uma floresta artificial de

Eucalipto, forragem feita com Capim-braquiária e bovinos da raça Nelore. A utilidade

econômica do Eucalipto (poupança verde) está ligada ao tratamento da madeira com

destinação ao consumo final, no caso de móveis ou lenha para carvoaria e as folhas

podem ser utilizadas como essência de produtos como desinfetantes. A utilidade

econômica da forragem dos pastos está na diminuição dos gastos alimentícios

intimamente ligados a raça Nelore, ajudando no desenvolvimento do ganho animal e na

produtividade. A utilidade econômica da raça Nelore está na valorização do preço da

arroba, dado pelo sistema de recria e engorda, atrelado ao preço de venda e

concorrência no mercado internacional através da alta demanda externa.

4.2.4 Aproximação entre produtores e ONG's

Outro importante fator é a relação entre ONGs e produtores rurais, mas antes é

importante abordar o conceito de ONG e entender quais seus ideais. O significado de

ONG é Organização Não Governamental, ou seja, instituições criadas sem ajuda ou

vínculos com o governo, geralmente de fundo social, sem fins lucrativos e com o intuito

de levar ações de cunho favorável para populações excluídas ou menos favorecidas. 

Atualmente com o aumento dos rebanhos na pecuária de corte devido a demanda

aquecida dos países importadores e a questão da Covid-19, o Brasil atingiu preços

recordes por arroba do boi, entretanto, incêndios criminosos assolaram grandes biomas

brasileiros como Amazônia e Pantanal gerando fortes pressões às tentativas de combate

do governo vigente. Em meio a todas estas situações, a Coalização Brasil Clima,

Florestas e Agricultura desenvolveu formalmente, com apoio de 200 organizações ligadas

ao agronegócio e a setores do meio ambiente, um documento para reduzir o

desmatamento especialmente na Amazônia legal e intensificar a fiscalização, desse

modo, entende-se que o futuro para o setor é a junção de pensamentos, ideias e ações

entre ambientalistas e produtores visando preservar a vegetação, ambiente, clima e ao

mesmo tempo aumentar a produção para abastecer esta a forte demanda não apenas

nos tempos desta epidemia, mas também por parte das expectativas de aumento

populacional nos próximos anos.
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4.3 Produção
A projeção da população mundial para 2050 é de 9,7 bilhões de pessoas, ou seja,

aproximadamente 2 bilhões a mais do que hoje a serem alimentadas. Para que seja

possível atender a essa crescente demanda nos tempos mais modernos, o pecuarista

deve se tornar um empresário rural, cada vez mais competitivo, devido ao auxílio da

tecnologia, com total controle sobre a produção, processamento, estoque e distribuição

do alimento. Ademais, a alta concorrência mundial e o fato de que o Brasil não é o

exportador de carne bovina mais produtivo do mercado, cria um alarme que a produção

nacional ainda pode melhorar nos quesitos mencionados abaixo e aumentar ainda mais

sua exportação.

4.3.1 Inserção de novas tecnologias

Softwares para a pecuária

Leitor de proteína

Com o advento de novas tecnologias, muitas podem ser usadas para a melhoria da

gestão e da produtividade. Nesse sentido, destacamos as principais que podem

promover ganhos significativos na produção:

Ao falar de ganho de produtividade, é imprescindível medir resultados. Sem a medição de

dados, não é possível gerenciar. Assim, se o pecuarista não controlar exatamente os

custos e ganhos da sua atividade, irá sempre apostar no escuro, sem base concreta para

a tomada de decisões. E de nada adianta crer que o que funcionava anos atrás vai

continuar funcionando hoje. Os tempos são outros, novos mercados, novas realidades,

novo consumidor e novas exigências do produtor rural. Sabe-se que a maioria dos

pecuaristas têm o seu controle anotados em cadernos, dados como o histórico de

vacinas, nascimento de bezerros, perda de animais e valor das vendas, mas essas

informações soltas muitas vezes não ajudam na hora de tomar decisões no dia a dia.

Esse é o problema que os novos softwares de gestão na pecuária visam solucionar. O

conceito é unir os dados que os fazendeiros já costumam ter anotados em papel e levar

tudo para uma plataforma capaz de organizar, comparar e criar um histórico de dados,

ajudando o produtor a tomar decisões em cima de dados concretos. Os benefícios

desses softwares são: identificação individual dos animais; controle de pesagens;

histórico de medicamentos; controle financeiro; estoque de medicamentos, insumos,

suplementos, etc.; registro de compra e venda da boiada; e índices produtivos.

Programas que detém essa ferramenta tecnológica, capaz de medir o valor proteico-

nutricional dos pastos, torna possível a correção em tempo real na suplementação do

gado. Assim, o pecuarista ganha tempo e dinheiro no arranjo do projeto de

suplementação para os bovinos a pasto.
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Analisador de Alimentos

Imagens de satélite 

Câmeras térmicas

O analisador de alimentos é uma ferramenta capaz de determinar em alguns poucos

segundos os níveis de proteína, umidade, gordura e fibra, entre outros parâmetros, em

amostras de alimentos. Aplicado para a pecuária, ele se torna essencial para avaliar os

índices nutricionais de cada dieta oferecida ao gado. Imagine em um sistema de

confinamento no qual o boi tem uma exigência nutricional para ganhar peso naquele

espaço de tempo. Sem o correto acompanhamento, o proprietário pode ter uma má

surpresa se, ao final do período, os animais não atingirem o peso previsto. Isso pode

acontecer principalmente se a dieta estiver fora dos padrões. Aí encontra-se a

importância do analisador de alimentos em ajustar e acompanhar se o valor energético e

o proteico da dieta estão de fato corretos.

O uso do GPS na agricultura não é coisa nova, a maior vantagem percebida com o uso

de imagens de satélite é detectar com exatidão o estoque de forragem superavitária ou

deficitária dentro da propriedade. Assim, pode-se otimizar o uso de adubo para a

correção do solo, aplicando corretamente, sem exageros e desperdícios, economizando

dinheiro e tempo. Ademais, com imagens de satélite, também é possível programar a

rotação de pastagem, baseada em dados reais, uma vez que o proprietário é capaz de

planejar o uso adequado à disponibilidade de capim por área. Outras vantagens dessa

tecnologia são: automatização da coleta de dados; redução do tempo de trabalho e

acidentes de trabalho; menor contato com os animais; e redução das contusões dos

animais nas diferentes fases de manejo.

Essa tecnologia também não é novidade: já são empregadas militarmente há muitos

anos, contudo, o uso na pecuária ainda é pouco disseminado. Com a utilização dessas

ferramentas é possível detectar os primeiros sinais de uma possível enfermidade no

gado, mesmo antes dos animais apresentarem os sinais iniciais de doenças no rebanho.

Outro benefício é planejar adequadamente a estrutura dos piquetes de confinamento.

Existem experiências com as câmeras térmicas que sinalizam os pontos de maior

conforto térmico dentro dos piquetes, o que possibilita a maior produtividade do boi, pois

os animais que se deitam para descansar tendem a ter um maior ganho de peso.
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Câmera para pesar gado

Sempre foi necessária muita mão de obra para juntar todo o gado da fazenda e pesar,

agora basta colocar os animais em fila e deixá-los passar na frente de uma câmera. O

programa já faz a projeção das medidas do gado, cruzando as informações em um banco

de dados com milhares de referências. A nova tecnologia ajuda o pecuarista a

acompanhar mais de perto das mudanças individuais do seu rebanho. Seja na evolução

de peso de um animal enfermo, seja na implantação de uma nova suplementação, ou

mesmo na evolução genética de um cruzamento de raças. O fato é que o maior ganho

está na assertividade no momento da venda. O produtor é capaz de estimar com

precisão o valor da venda desses animais através da pesagem com o sistema.

4.3.2 Maior aproveitamento de área

Crê-se, atualmente, que o aproveitamento de determinada área de pasto é dado

exclusivamente pela quantidade de gado que se encontra neste. Ou seja, quanto mais

gado há no pasto, mais aproveitada esta área está sendo. Porém, essa não é a

realidade, visto que um número muito elevado de gado em determinado terreno pode

desequilibrar e até danificar o pasto e seu ecossistema, como a compactação, por

exemplo, resultado do pisoteio do gado, que gera infertilidade e degradação nas

pastagens. Na realidade, quando o campo nativo não é adubado ou melhorado, cargas

animais elevadas impingem menor ganho de peso por animal e por unidade de área, pois

há grande competição (maior lotação) por forragem em quantidade limitante (baixa

massa de forragem). Quando a pastagem nativa recebe melhor tratamento de manejo

(carga animal adequada e adubação com ou sem melhoramento), os níveis de produção

animal mais do que duplicam e revelam o verdadeiro potencial do campo. Assim, nota-se

que não se deve exclusivamente lotar as pastagens com rebanho sem um estudo do

solo, mas sim com adequada adubação e outros

4.3.3 Genética

O consumidor atual está cada vez mais seleto, demandando cada vez mais uma carne

com maciez, sabor, cor, textura e qualidade de gordura específicos. Um grande fator para

atingir tais expectativas é pela genética, que melhora a eficiência de produção e da

qualidade da carne bovina, ajudando a extrair o melhor de cada raça para obter animais

adaptados às condições de onde são criados. Pela diversidade de raças existentes no

Brasil, a genética pode hoje aproveitar seus melhores atributos por meio do cruzamento

entre elas, conseguindo ganhos em rusticidade, desempenho, eficiência e qualidade.
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As raças de bovinos para a produção de carne são numerosas, possuindo diferentes

adaptações ao clima, resistência aos parasitas, taxas de crescimento, habilidade

materna, eficiência reprodutiva, acabamento de carcaça e exigências nutricionais. O

cruzamento pode promover incorporação de características desejáveis de duas ou mais

raças. E esse é o objetivo da genética na pecuária, cruzar animais de raças distintas,

mas com características almejadas, que resulta em um animal que trará o benefício

econômico esperado.

Um exemplo de procedimento genético é a inseminação artificial, que permite acelerar o

processo de melhoramento genético e a obtenção de animais geneticamente superiores

para produção e reprodução. Como vantagens, podem ser citadas a padronização do

rebanho, o controle de doenças transmitidas sexualmente e a diminuição do custo de

reposição de touros.

4.4 Varejo e Food Service

O varejo e o foodservice são essenciais para o funcionamento da cadeia da pecuária de

corte, com a pandemia esses dois setores tiveram que se reinventar e se adaptar ao

chamado “novo normal”, portanto visando resolver alguns problemas é fundamental que

seja feita uma análise alinhada ao planejamento estratégico. Nesse sentido torna-se

importante atentar-se aos seguintes pontos:

4.4.1 Digitalização

O cenário moderno é muito dinâmico e transformacional, as mudanças ocorrem

repentinamente, portanto a digitalização de “etapas” durante a cadeia tornou-se cada vez

mais atuante, desse modo cresceu uma vertente de processos de digitalização, sejam

eles durante a coleta de dados até os canais de vendas. Durante a pandemia o varejo e

foodservice tiveram que migrar para o mundo de apps e mobiles, dessa forma o uso das

tecnologias foram bem positivas, o uso do tecnológico ampliou mercados e a visibilidade,

portanto, acompanhando essa vertente o varejo e foodservice devem se manter atuantes

nesse processo.

Nesse sentido , é fundamental que os integrantes do varejo e foodservice que compõem

a cadeia da pecuária se adaptem a essa tendência, desenvolvimento sistemas de

entrega e atendimento ao consumidor final que sejam totalmente digitalizados.



Acesse agrocarerp.com.br 

4.4.2 Storytelling

O ato de contar histórias dentro de uma perspectiva de mercado e econômica faz que

atraia o consumidor, dessa maneira o mesmo não compra somente o produto, mas paga

também pela história que existe por trás dele, ou seja, pode ser utilizado para agregar

valor a mercadoria, de modo que o consumidor se identifique com produto, seja no modo

de produção, seja no aspecto social e o impacto que o produto gera no mundo, enfim é

um estilo que o produto possui e isso faz com ele tenha um caráter de ser único.

Desse modo, o setor de varejo e foodservice precisam de alguma forma atingir esse

consumidor, e para isso, algumas estratégias podem ser usadas para que o varejo e o

foodservice em conjunto com o produtor possam agregar ainda mais valor ao seu produto

e satisfazer o consumidor final. Dentre essas estratégias pode-se, por exemplo, criar

embalagens contando uma história da fazenda de onde a carne vem, a maneira que o

animal é tratado, em síntese, meios que geram empatia no consumidor final, ou

simplesmente criar um restaurante embasado na ideia do storytelling.

4.4.3 Rastreabilidade

Já desenvolvida anteriormente quando comentamos de estratégias a respeito da questão

sustentável, consiste também uma oportunidade para o varejo e o foodservice. Com o

consumidor cada vez mais valorizando a origem de seu alimento, algumas estratégias

nesse sentido podem ser adotadas, principalmente no caso das carnes embaladas, 

 como certificações nas embalagens a respeito da origem ou qr codes que mostram o

percurso, entre outros.

4.4.4 Food Service

Nos últimos anos, as pessoas, devido ao tempo, vem preferindo se alimentar na rua e até

no seu próprio lugar de trabalho. Nesse sentido, as redes de alimentação estão se

adequando a essa demanda que exige praticidade e variedade. Portanto, é interessante

que o foodservice associado ao consumo de carnes desenvolvam estratégias que se

adequem a essa tendência.

4.4.5 Certificações

Uma possível estratégia para agregação de valor, consiste em uma ferramenta que tem a

importância de garantir qualidade, diferenciação e uma maior competitividade aos

produtos. Para empresas que utilizam da certificação, tem um melhor desempenho da

produção e da gestão de seus produtos a partir da rastreabilidade de lotes, controle da

cadeia de alimentos, controle dos processos próprios de produção e regularidade das

operações. Possui vários benefícios como, mostrar um compromisso com a

sustentabilidade ambiental, melhorar a gestão da empresa, produtos seguros no mercado

e mostrar ao clientes a qualidade de seu alimento.
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