


Na contramão da maioria dos setores da economia, o agronegócio 
brasileiro tem encontrado boas oportunidades no atual cenário provocado 
pela pandemia de Covid-19, ainda que de maneira diversa entre as suas 
mais variadas culturas. Assim como o segmento de grãos, tema do primeiro 
desta série de relatórios setoriais focados no agronegócio, o segmento 
de proteína animal tem sido beneficiado neste momento de crise e de 
consequente alta do Dólar em todos os seus produtos exportáveis.

Por outro lado, quando observamos a dinâmica do consumo interno, 
vemos grandes desafios na demanda por produtos de maior valor agregado, 
uma vez que são mais diretamente impactados pela diminuição do nível 
de renda da população. Parte do consumo desses itens tende a migrar 
para produtos mais básicos, com valor agregado menor, ocasionando, 
para esses, um aumento de demanda.

Este relatório analisa as três cadeias do segmento de carnes – avícola, 
bovina e suinícola – nos contextos do Brasil, do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. A partir da avaliação dos mercados atendidos por essas 
cadeias – e das diferentes dinâmicas que as regem –, podemos traçar 
as principais perspectivas para o médio e longo prazo, além de pensar 
estratégias a serem seguidas pelos empresários deste setor tão importante 
para a economia brasileira.
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1. SEGMENTO DE PROTEÍNA ANIMAL:
PANORAMA E IMPACTOS DA COVID-19 

O Brasil apresenta um conjunto de características que conferem ao agronegócio uma posição de 
destaque. O clima favorável, a grande disponibilidade de água, a incidência solar e a vasta área agriculturável 
o tornam um importante vetor de crescimento da economia – em 2019, o agronegócio foi responsável por 
21% do PIB brasileiro e 43% das exportações, o equivalente a US$ 96,8 bilhões. 

A pecuária, por sua vez, representa cerca de 34% do VBP (Valor Bruto de Produção) nacional. Ao 
somarmos as vendas externas das suas três principais cadeias (avícola, bovina, suinícola), chegamos ao 
montante de US$ 16,6 bilhões – 17% do total de exportações.

O Rio Grande do Sul tem o sexto maior rebanho de bovinos do País e é o terceiro maior produtor de 
aves. A composição do VBP da pecuária gaúcha em 2019 mostrou a avicultura como o segmento mais 
representativo, seguida por bovinos e suínos. 

Em Santa Catarina, os grandes destaques são as exportações de carnes e produtos de origem animal. 
Em 2019, a pecuária catarinense registrou o melhor desempenho de sua história na exportação de carnes, 
com um faturamento de US$ 3,12 bilhões. Os embarques de carne suína bateram recorde, e os de frango 
tiveram o segundo melhor resultado dos últimos 22 anos, impulsionando todo o setor de proteína animal. 

FONTE: IBGE, Elaboração Bateleur

AVES

VBP BR VBP RS VBP SC

R$ 65,4 BILHÕES R$ 8,1 BILHÕES R$ 9,3 BILHÕES

BOVINOS
R$ 88,6 BILHÕES R$ 4,8 BILHÕES R$ 1,2 BILHÕES

SUÍNOS

R$ 17,2 BILHÕES R$ 3,3 BILHÕES R$ 6,5 BILHÕES

AVES

TONELADAS
EXPORTADAS BR PARTICIPAÇÃO RS PARTICIPAÇÃO SC

3,9 MILHÕES 14,5% 29,1%

BOVINOS
1,5 MILHÕES 2,2% 0,5%

SUÍNOS

656 MIL 22,8% 57,5%

FONTE: MDIC, Elaboração Bateleur
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Quando falamos das três cadeias de proteína animal, é importante entender a dinâmica de demanda 
que ocorre entre elas. De custo mais baixo, a carne de frango é mais consumida pela população de 
menor renda. Já a carne bovina, com valor mais elevado, tem maior consumo entre as famílias de renda 
mais alta. Por fim, a carne suína é um produto intermediário, em termos de custo, entre as outras duas 
cadeias. Quando acontecem elevações nos níveis de emprego e renda, costuma ocorrer uma migração 
parcial do consumo de proteína em direção às carnes mais nobres (da carne de frango para a suína, da 
suína para a bovina). Por outro lado, em momentos de crise, vemos um movimento contrário, com um 
downgrade no mix de consumo. 

Essa dinâmica ajuda a explicar o motivo pelo qual a crise gerada pela pandemia vem afetando a 
competitividade da carne bovina em relação às carnes de frango e suína. No final de maio, a relação de 
preço entre a carne bovina e a de frango era de 4,4 vezes, isto é, era possível adquirir 4,4 kg de frango 
pelo valor de 1 kg de boi casado¹. No caso da carne suína, essa relação era de 1,8. É provável, portanto, que 
a carne bovina perca participação no mercado em benefício das demais proteínas.

Com as medidas de isolamento social adotadas para combater a propagação da Covid-19, a demanda 
interna por carnes sofreu dois impactos. O primeiro, mais imediato, diz respeito ao fechamento de bares 
e restaurantes em diversas cidades. O segundo, a ser observado por um tempo maior, é a retração da 
economia e a consequente diminuição no nível de emprego e renda. Esse segundo impacto pode ter efeitos 
diferentes no consumo de cada grupo de alimentos, que dependem da sua elasticidade-renda² específica. 

¹ Para chegar ao valor do boi casado, o mercado faz uma média ponderada dos preços do traseiro, que corresponde a 48% da carcaça; do dianteiro, 
com 39% de peso; e do preço da ponta de agulha, que representa 13% da carcaça.

² A elasticidade-renda mede a magnitude das variações no consumo de determinado produto dada uma variação na renda das pessoas. Produtos 
cujas elasticidades são maiores apresentam crescimento mais elevado de suas demandas quando a renda aumenta, mas também quedas mais 
acentuadas quando ela cai.

FONTE: ANUALPEC
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A carne de frango, por exemplo, é um produto 
com baixa elasticidade-renda: 0,07. Isso significa 
que, quando há um aumento no poder de compra 
da população, essa proteína não tem um aumento 
relevante no consumo. Da mesma forma, quando o 
nível de renda cai, o consumo de frango também 
sofre muito pouco. 

Em contrapartida, as carnes bovina e suína, que 
têm elasticidades de 0,41 e 0,29, respectivamente, 
podem passar por um momento de maior queda 
na demanda interna durante crises como a que 
estamos vivendo.

0,07

0,41

0,29

ELASTICIDADE-RENDA

Elaboração Bateleur. Cálculos de elasticidade-renda 
feitos com base em dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares do IBGE (POF/IBGE).
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No que se refere às exportações, por outro lado, o cenário é positivo. Além de um aquecimento da 
demanda global na cadeia de alimentos, a recente desvalorização cambial favoreceu o embarque de 
produtos brasileiros. 

A moeda brasileira sofreu uma forte desvalorização no começo de 2020 pela associação de três fatores 
principais: 1) a colisão da pandemia de Covid-19 com um Brasil que buscava recuperar sua situação fiscal 
por meio da aprovação de reformas estruturais; 2) o agravamento da referida situação fiscal em razão 
dos pacotes de auxílio editados pelo governo federal e o consequente aumento das tensões políticas já 
existentes em razão das divergências referentes às medidas de combate à Covid-19; e 3) o tradicional “flight 
to quality” em direção à moeda americana, potencializado pelo baixíssimo juro real projetado no Brasil. A 
taxa de câmbio chegou a beirar os R$ 6,00, mas, posteriormente, o overshooting foi, em parte, revertido 
pelo expressivo resultado da balança comercial, impulsionada pelo crescimento das exportações, sobretudo 
dos produtos da própria cadeia do agronegócio. 

A continuidade de incertezas em relação à Covid-19, somada às tensões no cenário político e à taxa de 
juros em patamares historicamente baixos, devem permanecer como fatores de influência sobre o câmbio. 
Vemos uma tendência de recuperação mais lenta da economia, tornando provável que convivamos com um 
câmbio mais depreciado por mais tempo, o que continuará beneficiando os produtos exportáveis brasileiros. 

A China, que já era um dos maiores importadores das três principais cadeias de proteínas brasileiras, 
passou a demandar volumes ainda maiores desde o início do ano. De janeiro a agosto de 2020, os embarques 
de aves, bovinos e suínos à China apresentaram crescimentos expressivos. Em relação ao mesmo período 
de 2019, a exportação de bovinos e suínos cresceu 145,4% e 136,0%, respectivamente, a despeito de todos 
os problemas logísticos causados pelo lockdown chinês. As exportações de aves, por sua vez, registraram 
um crescimento menor na mesma base de comparação, de 29,1%. Além disso, a forte desvalorização do Real 
frente ao Dólar também tornou as carnes brasileiras muito mais competitivas no mercado internacional.

Recentemente, o governo chinês embargou diversos frigoríficos em todo o mundo, inclusive no Brasil, 
devido aos temores de que carnes importadas possam estar contribuindo para a disseminação da Covid-19 
em Pequim. Cerca de 20 frigoríficos foram suspensos somente nas duas últimas semanas de junho, incluindo 
os de países como Alemanha, EUA, Canadá e Argentina. Isso vem trazendo preocupações aos produtores 
brasileiros, dada a importância do país asiático nos embarques de proteínas.

Atualmente, o Brasil dispõe de 102 plantas processadoras de carne habilitadas a exportar para a China e, 
com as suspensões recentes, o número de estabelecimentos impedidos chegou a seis – uma parcela pequena 
do total, o que torna o impacto, no momento, limitado, dada a quantidade de plantas, o bom desempenho 
das exportações brasileiras e a alta competitividade da carne após a desvalorização do Real ante o Dólar.

FONTE: MDIC

IMPORTAÇÕES DE PROTEÍNAS BRASILEIRAS PELA CHINA - JANEIRO A AGOSTO (MIL TONELADAS)

2018 2019 2020

AVES BOVINOS SUÍNOS

294

191 216

530

103
137

324
357

461
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Do lado da oferta, os custos de produção vêm se mantendo em patamares elevados. De janeiro a 
julho de 2020, os custos com alimentação, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, apresentaram um 
crescimento de aproximadamente 15,7% quando comparados à média dos primeiros sete meses de 2019. 
No caso dos sistemas de produção de suínos e de frangos, essa elevação deve resultar em um impacto 
mais significativo no custo total, dado que, nessas duas cadeias, a ração representa, em média, 70% dos 
custos do produtor. 

A pecuária global também enfrenta desafios a partir do fechamento de plantas frigoríficas e de 
diferentes gargalos logísticos, que são ainda mais nocivos em cadeias refrigeradas. A título de exemplo, 
nos EUA, devido ao fechamento de plantas e à redução da capacidade de processamento de frigoríficos, 
estudos preliminares indicam queda de 27% na produção de carne bovina e de 20% na carne suína na 
comparação com 2019. Além disso, medidas de controle e restrições portuárias também têm afetado o 
embarque e o desembarque internacional de alimentos, ocasionando perda de cargas. 

707 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATÓRIO N° 5



2. CADEIA AVÍCOLA 

2.1 OVERVIEW

Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor 
de carne de frango do mundo – foram produzidas 
13,2 milhões de toneladas em 2019, cerca de 13,4% 
do total mundial, colocando o País atrás apenas 
dos EUA e da China. O Paraná é o estado com o 

A ração das aves, que representa 71,1% dos custos 
de produção, é composta por 25% de soja e 75% de 
milho, tornando a margem do produtor altamente 
dependente dos preços desses grãos. Nos últimos 
anos, devido às oscilações das cotações da soja e 
do milho, a margem de lucro dos produtores de 
aves já vinha apresentando redução. 

No Rio Grande do Sul, por exemplo, de 2010 a 
2018, os custos de produção registraram aumento 
de 88,8% ao passo que, no mesmo período, o preço 
pago aos produtores cresceu apenas 16,0%. Além 
dos custos de produção, vale ressaltar que o poder 
de barganha dos grandes frigoríficos sobre os 
produtores faz com que o preço pago pelo frango 
vivo venha sendo reduzido ao longo do tempo, 
fazendo com que muitos não consigam cobrir mais 

maior número de abates (34,7% do total nacional), 
sendo que Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
também desempenham um papel importante (são 
responsáveis, respectivamente, por 15,4% e 14,3% 
do total do País).

os seus custos operacionais. 

No Brasil, o modelo predominante na cadeia 
avícola é o sistema de integração, que consiste em 
incorporar à atividade principal de uma empresa 
todas que se ligam a ela no ciclo de produção 
do frango de corte. Desse modo, a integração se 
aplica, principalmente, entre atividades que são 
complementares no processo produtivo. 

Isso acontece do seguinte modo: a empresa 
de maior porte (integradora) fornece ao criador 
(integrado) os pintos, a ração e a assistência 
técnica, se responsabilizando pelo abate e pela 
comercialização do frango abatido. O criador 
entra com as instalações, os equipamentos, o 
aquecimento, a água e a mão de obra.
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FONTE: IBGE

PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO (MILHÕES DE TONELADAS)
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O modelo de produção integrada para frangos 
de corte foi implantado pela Sadia S.A., nos anos 
1970, em Santa Catarina, e se disseminou por todo 
o País, respondendo, atualmente, por 90% da 
produção nacional. A integração vertical é adotada 
pelos pequenos produtores como uma forma 
de ficarem menos expostos às instabilidades do 
mercado, obtendo melhores resultados financeiros. 
No entanto, eles ficam dependentes da empresa 
integradora pois, como têm um acordo contratual 
de entregar a produção, é a integradora quem 
define a remuneração do produtor.

O consumo doméstico representa em torno de 
70% da produção total de frango brasileiro, o que 
coloca o País como o quarto maior consumidor 
mundial, demonstrando a importância do mercado 
interno para o desempenho do setor. Em 2011, o 
consumo per capita bateu recorde, chegando a 47,4 

kg e registrando uma alta de 7,5% em relação ao ano 
anterior. Desde 2010, o consumo de carne de frango 
já vinha apresentando sinais de crescimento devido 
aos preços altos da carne bovina, que forçaram os 
consumidores a trocá-la pela carne de frango, dado 
que a renda média do brasileiro não acompanhou a 
referida alta. 

Além disso, outros fatores foram determinan-
tes para o crescimento em 2011: 1) a alta inserção 
tecnológica no setor, possibilitando a queda no 
preço do frango ao produtor e o repasse desse 
ganho para o consumidor; 2) a diminuição dos 
custos de transação decorrente da implantação de 
sistemas coordenados de produção, industrializa-
ção e comercialização; 3) a mudança nos hábitos 
dos consumidores brasileiros relacionada ao menor 
tempo disponível para se efetuar trabalhos domés-
ticos e à percepção de saúde do produto. 

INTEGRADORA
Abate e comercialização

Frango adulto Pintos, ração e
assistência técnica

CRIADOR
Instalações e equipamentos
de criação, mão de obra

e demais custos

CONSUMO PER CAPITA DE FRANGO NO BRASIL (KG/HAB)

FONTE: ABPA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

44,1

47,4

45,0

41,8 42,8 43,3
41,1

42,1 42,0 42,8
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Embora o recorde de 2011 tenha arrefecido, 
percebe-se que o patamar de 42,8 kg por habitan-
te, alcançado pelo Brasil em 2019, é relativamen-
te elevado em relação à maioria dos países. Esse 
padrão é observado pela preferência dos consu-
midores pela carne de frango, uma vez que a 
proteína está presente em cerca de 97% dos lares 
brasileiros.

Isso se deve a dois fatores principais: os preços 

No mercado externo, o Brasil ocupa a posição 
de maior exportador de carne de frango do mundo, 
representando 34,4% de todas as exportações 
mundiais em 2019, com 4,2 milhões de toneladas. 
Em Santa Catarina, a carne de frango é o principal 
produto exportado, com um faturamento que 
passa de US$ 2,2 bilhões. Esse valor representou 
cerca de 30,5% das exportações nacionais em 
2019, colocando o estado como segundo maior 
exportador do Brasil, atrás apenas do Paraná. O 
Rio Grande do Sul, com 14,1%, aparece na terceira 

atrativos em relação às demais proteínas e a 
associação da carne de frango à saudabilidade. 
Mesmo assim, constata-se que há espaço para o 
Brasil crescer nesse mercado, atingindo novamente 
o patamar de 2011 ou, até mesmo, alcançando 
os níveis de alguns países específicos, como os 
Estados Unidos, onde o consumo per capita é de 
50,5 kg por ano. 

posição nas vendas ao mercado externo. 

As exportações brasileiras apresentam certa 
sazonalidade intra-ano, com o segundo semestre 
normalmente apresentando volumes levemente 
superiores ao primeiro. Em 2018, essa sazonalidade 
foi intensificada pela greve dos caminhoneiros, 
ocorrida no fim de maio daquele ano, bem como 
por um bloqueio temporário realizado pela União 
Europeia ao produto brasileiro em abril.

CONSUMO PER CAPITA MUNDIAL DE CARNE DE FRANGO (2019)

FONTE: ANUALPEC

MALÁSIA EUA ARGENTINA BRASIL CANADÁ TAILÂNDIA MÉXICO RÚSSIA UNIÃO
EUROPÉIA

JAPÃO CHINA

54,4 50,5
44,9

36,9 35,7 35,1 33,7
22,5 22,2

9,5

42,8

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE AVES (MIL TONELADAS)

FONTE: MDIC
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O continente asiático, incluindo o Oriente Médio, 
é o destino de 71,9% das exportações brasileiras de 
frango. A Arábia Saudita é o maior país importador, 
sendo responsável por 11,12% do total. Em 2019, o 
país desabilitou 33 frigoríficos brasileiros da lista 
de exportadores de frango halal em virtude de 
irregularidades identificadas por técnicos de uma 
missão árabe. Essa situação permanece até o 
presente momento, ainda sem previsão de reversão. 

As carnes exportadas para os países do Oriente 
Médio exigem alguns cuidados especiais, princi-
palmente no processo de abate, que deve seguir 
os procedimentos halal para estar de acordo com 
o islamismo, que impõe restrições ao consumo de 
certos tipos de carne. Nos últimos anos, os países 
que integram o Conselho de Cooperação do Golfo 

Em relação à China, embora a participação 
do Brasil nas importações de carne de frango 
tenha caído de 80% em 2018 para 68% em 2019, 

(GCC) ampliaram as exigências para atestar a 
adequação da carne de frango brasileira aos proce-
dimentos halal. Se antes a regra estava concentra-
da em frigoríficos e na criação das aves, agora os 
armazéns terceirizados precisam também ser certi-
ficados para garantir, entre outros aspectos, a não 
contaminação cruzada com carne suína.

O restante do continente asiático – principalmente 
o Japão, Hong Kong e a China – é o destino de 
37,5% das exportações brasileiras. Ao observarmos 
a distribuição das exportações da carne de frango 
há cinco anos, concluímos que os principais destinos 
não sofreram grandes alterações nesse período, com 
destaque para o aumento de 8,4% dos embarques ao 
continente asiático.

continuamos sendo os maiores fornecedores da 
proteína, seguidos pela Argentina e Tailândia, que 
representam 10,2% e 8,9%, respectivamente. 

2.2 IMPACTOS DA COVID-19

Em relação ao mercado interno, podemos dividir 
os impactos da pandemia em dois momentos 
distintos. Em março, com o início das medidas 
de distanciamento social, a cadeia avícola sofreu 
com o enfraquecimento da demanda doméstica, 
causada pelo fechamento de bares e restaurantes 
e, principalmente, pela suspensão das aulas, que 
reduziram a procura pelo produto para merendas 
escolares. O aumento na demanda do varejo que 
acompanhou esse cenário não foi suficiente para 
compensar a forte queda do canal de food service. 

Dado que o retorno das aulas e a reabertura 
completa dos demais estabelecimentos de alimen-
tação ainda não têm uma previsão, esse efeito na 
demanda interna permanece afetando a cadeia. 

Em contrapartida, a partir de meados de abril, em 
função da crise econômica e da dinâmica que rege 
o consumo das três principais proteínas, a carne 
de frango tem sido favorecida e vem ganhando 
espaço no mercado interno brasileiro diante da 
sua maior competitividade em relação às outras 
proteínas.

É nesse contexto que a carne de frango vem 
ganhando espaço no mercado interno brasileiro e 
apresentando maior competitividade em relação 
às carnes bovina e suína. Além disso, vale citar 
o ciclo produtivo da carne de frango, que é mais 
curto e permite maior flexibilidade para ajuste de 
oferta em um cenário de maior incerteza como o 
que estamos vivendo.

FONTE: MDIC

2014

ORIENTE
MÉDIO
33,8%

UNIÃO
EUROPÉIA

10,1%

AMÉRICAS
8,8%

ÁSIA
29,1%

EUROPA
(EX-UE)

4,0%

OCEANIA
0,1%

ÁFRICA
14,1%

FONTE: MDIC

2019

ORIENTE
MÉDIO
34,3%

UNIÃO
EUROPÉIA

6,1%

AMÉRICAS
6,4%

ÁSIA
37,5%

EUROPA
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2,6%

OCEANIA
0,0%

ÁFRICA
12,8%

EXPORTAÇÕES POR REGIÃO
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Em conjunto, esses dois movimentos do mercado 
interno acabam compensando um ao outro, uma 
vez que a elevada competitividade da proteína de 
frango poderia favorecer o consumo dos produtos 
de origem avícola em um primeiro momento, mas as 
consequências da suspensão das aulas e da queda 
na demanda no mercado de food service acabam por 
exercer efeito contrário. Dessa maneira, os preços 
acabam ficando mais equilibrados, possibilitando 
que as famílias continuem consumindo a proteína 
mesmo com a diminuição do seu nível de renda. 

No mercado externo, os embarques de carne 
de aves iniciaram o ano em ritmo aquecido, mas, 
a partir de março, as exportações começaram a 
ceder. Em julho de 2020, os embarques de carne 
de aves fresca, refrigerada ou congelada foram 
9,2% menores do que no mesmo período de 2019, 
somando 337,5 mil toneladas no mês. Em termos 
de valores, essa quantidade corresponde a US$ 
446,8 milhões – um recuo de 28,9% na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. No acumulado 
de 2020, no entanto, o saldo está 0,22% acima do 
registrado de janeiro a julho de 2019, com 2,312 
milhões de toneladas embarcadas. 

Ao final de 2019, o governo chinês havia suspen-
dido o embargo à carne de frango dos EUA, que, 
devido a casos de gripe aviária, estava em vigor 
desde 2015. A derrubada do embargo acrescen-
taria um novo competidor que não estava no 
radar nos últimos anos. Porém, recentemente, os 
chineses impuseram um novo embargo ao frango 
norte-americano, dessa vez devido aos temores de 
que carnes importadas possam estar contribuin-
do para a disseminação da Covid-19 em Pequim. 
Mesmo que esse segundo embargo seja suspenso, 
o impacto nas exportações brasileiras tende a ser 
limitado, uma vez que, tradicionalmente, os norte-
-americanos são exportadores de cortes de carne 
escura³, enquanto o Brasil é um grande exportador 
de peito de frango.

Do lado da oferta, em maio, duas empresas de 
grande porte do setor de proteína animal brasileiro 
receberam ordens para fechar plantas de produção 
de aves. Nas primeiras semanas do mês, uma 
unidade da JBS em Passo Fundo e uma planta da 
BRF em Lajeado foram forçadas pelas autoridades 
a interromper as operações por mais de 15 dias. 
Ressalta-se que os trabalhadores enfrentam um 

risco maior de contrair o vírus em ambientes de 
produção de frango do que em fábricas de carne 
bovina ou suína. Isso ocorre em função da maior 
concentração de pessoas nas atividades de abate 
de aves, e acaba gerando um maior risco de 
fechamento dessas plantas. Somado a isso, mas 
em menor proporção, ocorreu um movimento de 
redução de produção por parte de alguns criadores 
de frango no Brasil, que optaram por alojar menos 
aves durante a crise do coronavírus. Esses fatores 
resultaram em uma redução geral no nível de 
produção da cadeia avícola.  

Antes da pandemia, o ritmo de produção de aves 
estava bem acelerado. No bimestre de fevereiro 
e março, por exemplo, a produção de pintos de 
corte no país aumentou mais de 5% na comparação 
com o mesmo período do ano passado. Com 
um enfraquecimento da demanda interna, esse 
aumento de produção levou a uma sobreoferta no 
mercado, ocasionando um consequente recuo nos 
preços da carne no atacado ao longo de abril.

 Para reduzir a oferta de carne de frango e 
reverter esse quadro negativo, a produção de 
pintos nas granjas foi reduzida de várias formas, 
quebrando ovos que seriam enviados à incubadora e, 
posteriormente, à granja, e abatendo aves matrizes 
antes do planejado. Maio foi o primeiro mês do ano 
a registrar queda na produção de pintos de corte 
na comparação com o mesmo período de 2019 – 
foram 524,4 milhões de cabeças, 3% menos que no 
ano passado. Essa produção começou a se refletir 
na oferta de carne de frango ao longo de julho 
(o processo de engorda das aves leva, em média, 
43 dias). Além do ajuste de mercado, a oferta de 
frango acabou sendo afetada pelos frigoríficos que 
foram paralisados temporariamente em meio aos 
casos de Covid-19 entre funcionários.  

Outro impacto do atual cenário na cadeia 
avícola diz respeito aos custos de produção, 
uma vez que a alta dependência das cotações do 
milho e da soja representa um risco à margem 
dos produtores. A elevação dos preços desses 
grãos no mercado interno impacta diretamente a 
margem dos produtores. Desde o começo do ano, 
a alimentação animal teve aumento de 17,85% e, 
nos últimos 12 meses, subiu 23,23%. Como reflexo 
disso, o Índice de Custos de Produção de Frango 
(ICPFrango) registra uma alta de 20,56% no ano.

³ Entenda-se como carne escura toda e qualquer carne de frango que não for carne de peito. 12



2.3 PERSPECTIVAS

2.3.1. MERCADO EXTERNO

Com a eclosão da Covid-19, os países muçulma-
nos, principais destinos da carne de frango brasi-
leira, devem ficar mais exigentes na certificação 
halal. Embora não existam sinais de embargos a 
frigoríficos do Brasil como aqueles determinados 
pela China – o país asiático proibiu cinco abatedou-
ros que tiveram funcionários contaminados pela 
Covid-19 –, é fundamental que as empresas tenham 
precaução em relação às exigências das autorida-
des externas, dada a relevância do mercado halal 
para as exportações brasileiras. 

Os Estados Unidos também podem representar 
uma grande oportunidade de destino para as 
proteínas brasileiras no curto prazo, uma vez que 
sua capacidade produtiva está reduzida devido 
ao fechamento de frigoríficos e a interrupções 

2.3.2. MERCADO INTERNO

Internamente, a adoção das medidas de isola-
mento social e a consequente redução da ativi-
dade econômica geraram um efeito negativo no 
consumo no curto prazo, pressionando o preço 
do frango no Brasil. Todavia, após essa queda 
inicial, ele retornou rapidamente a patamares que 
se mostram até mais elevados do que os de anos 
anteriores. 

Em relação à demanda interna, por se tratar de 
uma carne com menor preço relativo ao consu-
midor e, portanto, mais competitiva, a carne de 
frango deve continuar observando um aumento 
de demanda no médio e longo prazo. A crise atual 
ainda deve gerar efeitos prolongados no nível de 
emprego e renda das famílias brasileiras, contexto 

no fornecimento, o que traz, como consequência, 
preços mais elevados.

Também podemos somar a este cenário 
favorável à cadeia avícola brasileira a instabilidade 
na relação política entre os EUA e a China, já que 
existe a possibilidade de, no futuro, a carne norte-
americana novamente estar sujeita a sobretaxas 
impostas pelo governo chinês.

De modo geral, o Brasil está bem posicionado 
no mercado internacional e deve manter o ritmo de 
crescimento das exportações nos próximos anos. 
No entanto, o mercado externo tem se mostrado 
menos aquecido em meio à crise, com a queda de 
volumes sendo apenas parcialmente compensada 
pela desvalorização do Real frente ao dólar.

que acaba beneficiando o consumo de uma prote-
ína mais barata. 

Outro ponto que podemos ressaltar em relação 
à demanda interna por frango refere-se à tendên-
cia de busca por saudabilidade e bem-estar. Essa 
tendência já vem sendo mapeada há muito tempo 
pelos setores ligados à alimentação, porém, com a 
disseminação mundial da Covid-19, estima-se que 
haja um crescimento importante na preocupação 
das pessoas com a saúde e a prevenção de doenças 
e, consequentemente, um aumento da procura por 
alimentos considerados mais saudáveis. Nesse 
contexto, a carne de frango é tida como a alterna-
tiva mais indicada dentre as proteínas principais, 
principalmente em função de sua menor quantida-
de de gordura.

FONTE: CEPEA/ESALQ. EMBRAPA
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Ao mesmo tempo, observa-se uma tendência 
mundial de crescimento do vegetarianismo, motiva-
da tanto por questões de saúde quanto de consci-
ência ambiental, que também começa a ganhar 
relevância no Brasil. Em longo prazo, essa busca por 

uma alimentação mais saudável, portanto, deverá 
ter um efeito misto sobre o consumo de frango no 
Brasil: de um lado, beneficiando a proteína frente às 
demais, e, de outro, diminuindo o consumo total de 
proteína animal.

2.3.3. PRODUÇÃO

Conforme já mencionado, a cadeia avícola tem 
uma alta dependência das cotações de milho e soja, 
dado que mais de 70% dos custos estão atrelados 
à ração animal. Com a alta recente dos preços dos 
grãos, os produtores estão vivenciando um período 
de margens apertadas. No entanto, a cadeia possui 
uma importante vantagem sobre as outras em 
seu rápido ciclo de produção, que possibilita, aos 
produtores, ajustes eficientes e velozes à demanda, 
permitindo que esses se adequem ao mercado com 
mais facilidade.

No elo industrial da cadeia, os gastos relacio-
nados ao combate à disseminação da Covid-
19 nos frigoríficos são um importante ponto de 
atenção. Para evitar fechamentos determinados 
pelos governos ou embargos de países-destino, as 
empresas terão de adotar diversas medidas para 
diminuir os riscos de seus funcionários, e podem, 

2.3.4. PROJEÇÕES

>>>> A Bateleur projeta um volume estável de embarques para a cadeia avícola em 2020, resultando 
em 3,99 milhões de toneladas exportadas. Um cenário mais otimista apontaria para um crescimento 
de 2,64%, enquanto em um cenário pessimista podemos vir a observar uma queda de 2,62% no volume 
embarcado na comparação com 2019. 
Para a produção, nossas análises apontam para um crescimento de 2,51% em 2020, o que levaria o 
Brasil a produzir 13,86 milhões de toneladas e resultaria em um consumo interno de aproximadamente 
9,87 milhões – 3,55% a mais que o volume consumido em 2019. <<<<

com isso, incorrer em uma compressão adicional 
nas margens. 

Assim, frigoríficos menores podem vir a se 
deparar com dificuldades maiores no enfrenta-
mento da crise, o que pode, inclusive, resultar 
em fechamentos. Ao mesmo tempo, podemos 
também presenciar um ambiente mais propício à 
consolidação, através da qual os players podem 
recuperar escala e rentabilidade.

Todavia, se prevê um melhor cenário relativo 
às margens no médio e longo prazo devido à 
manutenção da expectativa da demanda interna, da 
expectativa de não haver mais aumentos nos preços 
dos insumos e da perspectiva de crescimento das 
exportações, além da continuidade da tendência 
de busca por produtos mais saudáveis.

CADEIA AVÍCOLA - BRASIL (MILHÕES DE TONELADAS)

EXPORTAÇÃO CONSUMO INTERNO PRODUÇÃO (FRANGOS)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

3,54 3,64 3,65 3,64 3,73 3,97 4,06 4,02 3,89 3,99 3,99

7,16 7,78 7,88
8,33

8,78
9,18 9,18 9,59 9,63 9,53 9,87

10,69 11,42 11,53 11,96 12,50 13,15 13,23 13,61 13,51 13,52 13,86

FONTE: IBGE, MDIC, *Estimativa Bateleur
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TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DO VEGETARIANISMO NO MUNDO 

As dietas livres de alimentos de origem animal vêm ganhando cada vez mais popularidade no Brasil e no mundo. 
Uma pesquisa feita pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) em 2019 apontou que cerca de 14% da população opta 
por uma dieta livre de proteína animal, o que representa um crescimento de 75% desde 2012. 

Esse salto surpreendente no número de pessoas reflete tendências mundiais consolidadas de busca por uma 
alimentação mais saudável, sustentável e ética. O reconhecimento dos benefícios de uma alimentação vegetariana é 
cada vez maior, e o crescimento no número de pessoas que opta por excluir as carnes e derivados do cardápio, ou 
reduzir seu consumo, é impulsionado pela preocupação crescente da população com os impactos de seus hábitos de 
consumo sobre o meio ambiente. 

Uma pesquisa recente do Kantar Worldpanel aponta que 27% dos brasileiros dizem estar reduzindo o consumo de 
carne e buscando, cada vez mais, alternativas ao consumo de produtos que contenham ingredientes de origem animal.

Como resultado desse processo, um ano após chegarem às gôndolas dos supermercados, os produtos plant-based 
(alimentos que simulam o sabor e a textura de opções de consumo de origem animal, mas são produzidos à base de 
ingredientes vegetais) se consolidaram como uma alternativa no cardápio do consumidor brasileiro. 

Segundo o Grupo Pão de Açúcar, as vendas dessa categoria de produtos em suas lojas cresceram a um ritmo 
constante acima de 150% ao mês desde que ela passou a ser oferecida nas prateleiras, na segunda quinzena de maio 
de 2019. Esse percentual significa que a comercialização quase triplicou a cada mês. 

Especificamente na linha de hambúrgueres, os produtos feitos com ingredientes vegetais consolidaram 1/3 da 
venda bruta total das lojas do Grupo. Em razão desse sucesso, os supermercados Extra e o Pão de Açúcar criaram, em 
lojas selecionadas, um espaço próprio nos freezers dos itens congelados. O “Feito de Plantas” reúne apenas o mix de 
itens “plant-based” do segmento, facilitando, para os consumidores, a visão completa dos produtos.

Uma das consequências do crescimento do vegetarianismo é o recente aumento no número de fusões e aquisições 
na indústria de alimentos à base de plantas. Em 2016, a Tyson Foods, maior frigorífico dos EUA, adquiriu 5% de 
participação na Beyond Meat, produtora de proteína vegetal hoje presente em supermercados e nos menus de grandes 
cadeias tradicionais de restaurantes. O atual mercado norte-americano de proteínas à base de plantas está estimado 
em US$ 600 milhões. Em 2016, o mercado global desse segmento representava US$ 8,35 bilhões – a estimativa é de 
que ele atinja US$ 14,22 bilhões em 2022. 

Embora não seja razoável esperar que o vegetarianismo atinja 100% da população, a busca por um consumo 
considerado consciente é uma tendência muito forte no segmento de alimentos como um todo, e deve acarretar 
uma diminuição do consumo global de proteína animal ao longo dos próximos anos. Além da preocupação com o 
teor de gordura presente na carne, os consumidores têm se mostrado cada vez mais atentos à origem dos alimentos 
e aos impactos ao meio ambiente, apresentando um desejo de obter mais transparência das empresas quanto ao 
modo de produção. Essa tendência tem sido reforçada em meio à crise sanitária da Covid-19, com os certificados 
de origem ganhando importância e com um aumento da preocupação com a rastreabilidade de alimentos e com a 
segurança alimentar. 

Por outro lado, sabemos que a pecuária e o consumo de carne são milenares em algumas regiões, além de serem 
tradição em outras, como é o caso do Rio Grande do Sul. Além disso, sabe-se que alguns nutrientes importantes são 
difíceis de serem obtidos em uma alimentação totalmente à base de plantas, como a vitamina B12 e o ferro. 

Ainda não é uma unanimidade, portanto, que uma dieta totalmente “plant-based” é mais saudável, e o gosto pelo 
consumo de carne está presente no mundo todo. Mesmo assim, é importante que os produtores de todas as cadeias 
de proteína animal estejam atentos à tendência de crescimento do vegetarianismo no mundo.

CADEIA AVÍCOLA - SANTA CATARINA (MILHARES DE TONELADAS)

PRODUÇÃO (FRANGOS) EXPORTAÇÃO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

892

2.009

1.1601.179

861863

1.9361.871

2.0892.1212.160

850

2.1792.1112.149
2.240

2.062

859 909 882 833795

FONTE: IBGE, MDIC, *Estimativa Bateleur

CADEIA AVÍCOLA - RIO GRANDE DO SUL (MILHARES DE TONELADAS)

PRODUÇÃO (FRANGOS) EXPORTAÇÃO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

672

1.709

576

411

710702

1.6571.6911.6621.6181.611

704

1.621
1.555

1.4411.4591.458

740 685 682 692663

FONTE: IBGE, MDIC, *Estimativa Bateleur
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3. CADEIA BOVINA 

3.1 OVERVIEW

Na lista dos países que têm os maiores rebanhos 
bovinos do mundo, o Brasil é o segundo colocado, 
atrás somente da Índia. O rebanho brasileiro é 
cerca de duas vezes maior do que o dos EUA, que 
aparecem na terceira colocação.

A Região Centro-Oeste do País é responsável 
por 35% do rebanho, sendo que 13,8% dos bovinos 
estão no Mato Grosso. O Rio Grande do Sul ocupa 
o sétimo lugar nesse ranking, com 6,2%. Em Santa 
Catarina, a criação de gado tem pouca representa-
tividade – o Estado importa de outras regiões 50% 
da carne bovina consumida pelos catarinenses.

Em se tratando da industrialização de carne 
bovina, o Brasil também ocupa a segunda posição 

do ranking, com 16% da produção mundial, pouco 
atrás do primeiro colocado, os Estados Unidos, que 
produzem 20% do total. Nota-se que a produção 
norte-americana é maior do que a brasileira mesmo 
com um rebanho menor. Esta diferença se deve ao 
fato de os EUA adotarem o sistema de confinamen-
to na terminação dos animais, tendo praticamente 
a totalidade dos abates advinda desse modelo.

Com o confinamento, é possível produzir de seis 
a oito arrobas por um período de 90 dias, e, ainda, 
obter bois de melhor qualidade, de ciclo curto, com 
maior peso de carcaça. Na pecuária extensiva, a 
produtividade média em áreas de pastagem em 
bom estado é de cerca de quatro arrobas no mesmo 
período de 90 dias.

A atividade de cria tende a se 
concentrar em propriedades 

menores, com menor nível de 
conhecimento técnico e de uso de 
tecnologia. Esta etapa tem como 

atividade básica a criação de 
bezerros destinados à comerciali-

zação após o desmame.

CRIA

A fase de recria começa com a 
compra do bezerro e termina com 

os animais indo para a fase de 
engorda ou para a fase de cria 

como matrizes ou reprodutores. A 
recria é a fase mais longa do 

ciclo, variando de 18 a 24 meses. 

RECRIA

A fase de engorda é a etapa 
menos eficiente do ciclo produtivo, 
devido à produção estar baseada 

na deposição de gordura na 
carcaça, um processo lento e 

oneroso. Após o boi atingir o peso 
ideal, é vendido para a indústria 
frigorífica, que faz o abate e a 

venda da carne.
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O ciclo completo produtivo da pecuária bovina 
é dividido em três etapas: a de cria, a de recria e a 
de engorda. A verticalização dessas atividades não 

é tão usual, com apenas uma pequena parcela dos 
produtores adotando essa prática, e quase sempre 
em propriedades maiores. 
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Como é possível observar no gráfico seguinte, 
ao longo dos últimos anos, a cotação do bezer-
ro desmamado subiu bem mais do que a do boi 
gordo e, por consequência, o poder de compra dos 

Em 2020, a valorização dos preços dos bezerros 
pode ser explicada, em parte, pelo ciclo pecuário 
(quando o abate de matrizes em anos anteriores 
reduz a disponibilidade de bezerros). Além disso, 
muitos leilões de animais de reposição foram 
cancelados em função da pandemia de Covid-19, 

PECUÁRIA EXTENSIVA:

Criação de animais em grandes áreas, a 
pasto, de onde o gado consegue retirar a 
maioria dos nutrientes necessários, reduzin-
do o custo com ração.

PECUÁRIA INTENSIVA:

Criação em áreas menores, em sistema de 
confinamento. Nela, o gado é separado em 
lotes e criado em área restrita, que pode ser 
um piquete, um curral ou uma baia. Como 
não há pastos, os animais são alimentados 
por meio de cochos. A dieta é balanceada, 
focada nos objetivos da criação.

recriadores/invernistas vem diminuindo. No perío-
do compreendido entre janeiro de 2014 e setembro 
de 2020, a cotação do bezerro valorizou 204,2%, 
enquanto a do boi subiu 113,3%.

contribuindo para a redução do volume de negócios. 

Dentre os sistemas de produção, a pecuária 
extensiva é tida como o mais tradicional para a 
criação de gado, representando a maior parte das 
atividades agropecuárias do Brasil.

FONTE: CEPEA/ESALQ
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O sistema extensivo de criação tem sido 
apontado como um dos principais causadores de 
externalidades negativas ao meio ambiente, sendo 
a emissão de gases de efeito de estufa (GEE) o fator 
que vem impactando de maneira mais significativa a 
percepção dos consumidores em relação à proteína 
bovina. Estimativas mostram que o rebanho bovino 
emite cerca de 18% do total desses gases gerados 
por ação humana.

Essa participação é maior do que a de setores 
normalmente vistos como poluidores, como é o 
caso do setor de transportes ou o de geração de 
energia termelétrica. Desse modo, pesquisadores e 
produtores vêm cada vez mais buscando formas de 
mitigar esses impactos e de recuperar consumidores. 
Uma delas, já em execução em várias regiões do 
Brasil, consiste em integrar a criação de gado pelo 
sistema extensivo com o plantio de soja. Fazendo 
a rotação de cultura entre a soja e o pasto, esses 
produtores têm obtido aumentos de produtividade 
nas duas culturas, ao mesmo tempo em que têm 
reduzido a emissão de GEE, tornando-se, em alguns 
casos, até sequestradores líquidos de carbono. 

Em relação ao abate, mais da metade é realizado 
pelas três principais empresas de carne bovina 
do país: JBS, Marfrig e Minerva Foods. Maior do 
mundo no setor, a JBS é responsável por cerca de 
27% do montante total de abates no Brasil. Dentre 
essas empresas, apenas a Marfrig, que se tornou a 
segunda maior do mundo em 2018 ao adquirir 51% 
da National Beef (EUA), conta com unidades de 
abate e processamento de bovinos no Rio Grande 
do Sul. A JBS tem um centro de distribuição e uma 
unidade de couro, e a Minerva Foods, por sua vez, 
não conta com nenhuma unidade no Estado.

O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor 
de carne bovina do mundo, atrás somente dos 
Estados Unidos e da China em termos absolutos. 
No consumo per capita, estamos empatados com 
os Estados Unidos na segunda colocação, tendo 
à frente somente a Argentina. Entretanto, de 2012 
a 2019, o consumo anual per capita brasileiro teve 
queda de cerca de 4%, passando de 39,4 kg/
habitante para 37,6 kg/habitante. A principal razão 
para essa queda foi a crise econômica de 2015/16, 
que diminuiu o poder aquisitivo da população.

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE BOVINA NO BRASIL (KG/HAB)

FONTE: ABIEC

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

39,1 39,4 39,2

38,1
37,2 37,4 37,7 37,6

39,0

CONSUMO PER CAPITA MUNDIAL DE CARNE BOVINA (2019)

FONTE: ABIEC

ARGENTINA BRASIL EUA CHILE CANADÁ AUSTRÁLIA CORÉIA
DO SUL

UNIÃO
EUROPÉIA

MÉXICO RÚSSIA CHINA

52,6

37,6 37,6

27,1 25,4
17,3 15,2 14,6 12,6

6,6

31,0
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Apesar de consumir internamente cerca de 80% 
de sua produção, o Brasil é o maior exportador 
mundial de carne bovina, tendo aumentado em 
51,8% as suas vendas para o mercado externo 
entre 2010 e 2019, alcançando US$ 7,6 bilhões no 
ano passado. 

O Rio Grande do Sul não apresenta um volume 
de exportação de carne bovina representativo, 
consumindo praticamente 100% da sua produção. 
No entanto, tem um papel importante quando 
olhamos para o total de produtos industrializados da 
cadeia de bovinocultura. Neste contexto, o Estado 
apresenta o segundo maior volume do País, tendo 
o couro como principal produto comercializado 
internacionalmente (na casa de US$ 180 milhões 

Os principais destinos da carne bovina brasi-
leira são China (35,1%), Hong Kong (14,5%) e 
União Europeia (8,0%). Analisando os destinos 
das exportações da cadeia bovina nos anos de 
2014 e 2019, podemos ver que ocorreram mudan-
ças importantes nessa distribuição ao longo dos 
últimos cinco anos.

Em 2014, os demais países do continente 

por ano). O mercado externo também é uma opção 
de escoamento da produção gaúcha por meio 
dos embarques de bovinos vivos que, em 2019, 
representaram 7,5% do volume total da produção.

A exemplo do que observamos na cadeia avíco-
la, as exportações brasileiras de carne bovina 
também apresentam certa sazonalidade intra-ano, 
com o segundo semestre normalmente apresen-
tando volumes superiores ao primeiro. Em 2018, 
essa sazonalidade acabou sendo ainda mais 
pronunciada, principalmente em função da greve 
dos caminhoneiros, que causou uma redução nas 
exportações naquele momento e uma compensa-
ção desse efeito mais tarde.

americano e a Europa figuravam como os principais 
compradores da proteína bovina brasileira. Desde lá, 
a participação desses países diminuiu gradualmente 
até que, em 2019, essas duas regiões passaram a ser 
as menos representativas entre as analisadas. Em 
contrapartida, vemos um aumento expressivo dos 
embarques para a Ásia, bem como um crescimento 
na participação dos países do Oriente Médio nas 
exportações brasileiras. 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA (MIL TONELADAS)

FONTE: MDIC
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3.2 IMPACTOS DA COVID-19

No mercado interno, no primeiro semestre de 
2020, o Brasil abateu 14,5 milhões de bovinos, 
8,1% a menos do que no mesmo período do ano 
anterior. Essa redução se deve, em parte, ao maior 
abate de fêmeas entre 2018 e 2019, fator que 
limitou a quantidade de animais prontos em 2020. 
A baixa oferta de boi gordo foi um dos fatores que 
contribuíram para sustentar os preços ao longo de 
todo o primeiro semestre de 2020. 

Além da menor oferta, o ritmo intenso dos 
embarques brasileiros de carne bovina ao merca-
do externo também contribuiu para manter os 
valores domésticos. As exportações foram impor-
tantes para o setor pecuário, especialmente no 
segundo trimestre deste ano, quando a deman-
da interna brasileira começou a mostrar sinais de 
enfraquecimento diante da crise causada pela 
pandemia. Os embarques externos de carne bovina 
fresca, refrigerada ou congelada somaram 169,6 
mil toneladas em julho, 15,9% acima das 146,6 mil 
toneladas do mesmo período de 2019. Já a recei-
ta foi impulsionada para US$ 692,01 milhões – uma 
alta de 29,9%.

Na China, como o consumo de carne bovina está 
fortemente associado aos serviços de alimentação, 
o fechamento da maioria dos restaurantes em 
janeiro e fevereiro atingiu de forma mais intensa essa 
proteína. Do lado da oferta, devido a bloqueios de 
transporte e escassez de mão de obra, a produção 
bovina foi amplamente suspensa. O transporte 
de alimentos se tornou difícil em muitas regiões 
devido a bloqueios nas estradas, e os produtores 
precisaram diminuir a velocidade da produção para 
lidar com a situação. 

No entanto, conforme a China foi retomando a 
atividade econômica, a demanda por carne bovina 
se recuperou, o que impactou positivamente a 
produção da proteína no Brasil. Com a oferta interna 
ainda reduzida, o país asiático vem apresentando 
um forte crescimento de suas importações, e os 
chineses têm demonstrado disposição para pagar 
preços elevados. Esse crescimento de volumes 
aponta para um cenário de formação de estoques 
por parte dos chineses. 

Por outro lado, enquanto a China surgiu como 

uma opção atrativa aos frigoríficos brasileiros de 
bovinos, os prejuízos econômicos deixados pela 
pandemia e pela guerra de preços no setor de 
petróleo, ocorrida no início do ano, limitaram o 
poder de compra no mundo árabe, de maneira que 
a região avançou na sua proposta de produção 
local. Somente em carne bovina, os embarques 
brasileiros em direção aos países árabes recuaram 
43% em volume no primeiro semestre do ano. 

Ao longo de maio, o mercado externo aqueci-
do e a oferta restrita de animais prontos para o 
abate neste período de entressafra sustentaram 
os preços da arroba do boi gordo durante prati-
camente todo o mês. No entanto, é necessário 
voltar a atenção à gestão de custos de produção, 
fator essencial para o sucesso da atividade rural, 
principalmente para as tomadoras de preço, como 
a bovinocultura de corte. Essa gestão se mostra 
ainda mais fundamental em períodos de oscilação 
de cotações, como o observado no cenário atual, 
diante da pandemia da Covid-19. 

Desde 2010, a margem do produtor brasileiro de 
recria e engorda vinha crescendo. Com base nos 
custos de produção levantados pelo IEG/FNP e na 
variação estimada pelo CEPEA, percebe-se que, 
nos últimos anos, o produtor de pecuária bovina 
tem obtido melhores resultados com a atividade.

Já neste ano, as margens dos sistemas de recria 
e engorda acumularam queda de 3,6% na média 
nacional no primeiro trimestre. De acordo com os 
dados mais recentes disponíveis, a reposição de 
animais representou 63% do Custo Operacional 
Total no início de 2020, que se refere à soma 
dos desembolsos anuais com a depreciação do 
inventário da propriedade. Estudos apontam que, 
em um cenário de queda de 13% no valor recebido 
pela arroba, algumas praças gaúchas passariam a 
não ser capazes de cobrir seus custos operacionais. 

Somado a isso, a estiagem no Rio Grande do Sul 
também prejudicou a formação de pastagens e a 
produção de silagem. Aliado ao aumento de custo 
da ração bovina, esse fator gerou um cenário de 
aumento de custos para o produtor.
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3.3 PERSPECTIVAS

3.3.1. MERCADO EXTERNO

Em relação ao mercado externo, devemos 
observar uma redução nas exportações de carne 
bovina para os países árabes já no curto e médio 
prazo, uma vez que o aumento de 79,9% nas 
exportações de soja para essa região no perío-
do de janeiro a junho indica que um movimento 
estratégico está em curso. Esses países têm inves-
tido em ativos de processamento e fabricação de 
farelo para alimentação animal, além da produ-
ção de óleo de soja, com o intuito de internalizar 
parcialmente a produção de carne bovina e, com 
isso, reduzir as importações. 

Apesar disso, a demanda internacional pela carne 
bovina brasileira deve continuar aquecida, uma 
vez que vemos o câmbio se estabilizando em um 
patamar relativamente alto, o que torna os preços 
brasileiros atrativos no mercado internacional. 

A China continuará protagonizando o destino 
dos embarques brasileiros. Em um curto espaço de 
tempo, o país asiático experienciou três grandes 
episódios sanitários: a Gripe Aviária, a Peste Suína 
Africana e a recente epidemia da Covid-19. Em 
conjunto, esses eventos provavelmente induzirão 
o governo chinês a uma revisão estratégica na 
estrutura de produção e comercialização pecuária, 

3.3.2. MERCADO INTERNO

A produção da bovinocultura de corte foi impac-
tada pelos decretos de isolamento social, que 
acarretaram o fechamento de unidades frigoríficas 
no Brasil. Na ponta da demanda, entretanto, houve 
uma diminuição no consumo de carne bovina, em 
especial de cortes nobres – que representam a 
maior parte da destinação da produção. Depois de 
passar dos cortes de primeira para os de segun-
da, muitos brasileiros provavelmente substituirão 
parte ou todo o seu consumo de carne bovina 
por proteínas mais baratas, como a de frango. A 
diminuição do poder de compra dos brasileiros, 
juntamente com a queda do segmento de food 
service, terão um impacto negativo importan-
te sobre as proteínas de maior valor agregado, 
que deverão buscar nas exportações o pilar de 

que passará tanto por uma intensificação da 
produção de proteínas animais, com a utilização 
de maior tecnologia e ampliação do uso de milho 
e soja, quanto pelo aumento da importação de 
carnes, especialmente a bovina, no intuito de 
diluir parte do risco de futuras crises sanitárias 
internas. Atualmente, a China demonstra uma 
preocupação com a estocagem da proteína, e o 
Brasil está muito bem posicionado para atender a 
esse crescimento de demanda. Essa constitui uma 
das principais oportunidades no horizonte dos 
produtores brasileiros.

Além disso, a carne brasileira no mercado 
externo pode se beneficiar também com a ruptura 
da cadeia produtiva em outros países e com a 
interrupção de exportações de concorrentes em 
função do fechamento de portos, como aconteceu 
na Argentina. 

Nos EUA, uma onda de surtos de coronavírus 
em fábricas de carne interrompeu a cadeia de 
suprimentos de proteína do país, provocando 
escassez em supermercados. Como consequência, 
os preços da carne bovina e suína subiram, e os 
criadores foram forçados a sacrificar dezenas de 
milhares de animais.

sustentação de sua produção. 

Importante ressaltar que a realidade da cadeia 
bovina do Rio Grande do Sul distingue-se da dos 
principais estados brasileiros produtores, pois sua 
produção destina-se, quase na sua totalidade, ao 
consumo interno. Dessa forma, a redução na renda 
dos consumidores poderia atingir os produtores 
gaúchos com intensidade até maior do que os do 
restante do País, dado que o canal de exportações 
pode não ser suficiente para compensar a queda na 
demanda local. No entanto, o que temos observado 
na realidade dos produtores gaúchos é que muitos 
têm conseguido obter crescimento de volumes e 
boa rentabilidade.
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3.3.3. PRODUÇÃO

Para o segundo semestre, o valor em alta do 
bezerro afetará diretamente os confinamentos, 
dado que a reposição representa cerca de 65% 
do custo de produção. Aqueles produtores que 
travaram preços no mercado futuro para outubro, 
com o valor da arroba na faixa de R$ 210,00 a R$ 
215,00, deverão seguir no mesmo ritmo de produção. 
No entanto, aqueles que precisarão de reposições 
sem estar com o preço do boi gordo travado no 
mercado futuro para o segundo semestre de 2020 
correrão um risco maior de descasamento temporal 
de preços, podendo se deparar com um mercado 
em situação desfavorável no momento da venda 
caso haja queda no preço da arroba do boi gordo.

Olhando para o longo prazo, as perspectivas 
para a cadeia bovina brasileira apontam para um 
incremento potencial de 23% na produção até 
2029. Entretanto, para alcançar esse crescimento, 
será essencial que os pecuaristas obtenham uma 
melhora na gestão dos seus negócios, um avanço 
na digitalização e uma intensificação produtiva.  

A inovação digital, acelerada pelo distancia-
mento social provocado pela pandemia da Covid-
19, deve ser uma força disruptiva no horizonte, 
podendo ajudar a transformar a cadeia da carne 
bovina, desde a gestão do negócio nas etapas 
iniciais da produção – um dos principais gargalos 
do setor – até a aproximação com os consumido-
res em ferramentas de certificação e rastreabilida-
de, por exemplo.

Além disso, uma tendência que já estava 
crescendo e deve ser fortalecida com a pandemia é 
a busca por um consumo considerado consciente. A 
preocupação com os impactos sociais, econômicos 
e ambientais tem se mostrado algo muito presente 
nas novas gerações, e as empresas dos mais 
diversos setores têm buscado formas de se adaptar 
a essa nova realidade. 

Quando falamos de alimentação, essa tendência 
se traduz em uma busca por alimentos produzidos 
de maneira sustentável, uma valorização de 
itens menos industrializados, um menor uso de 
defensivos agrícolas e uma diminuição do consumo 
de proteína animal, especialmente de carne 
bovina. Um desdobramento dessa tendência é o 
vegetarianismo, que tem crescido em termos de 
representatividade no mundo inteiro.

Conforme mencionamos anteriormente, um dos 
problemas associados à pecuária é a emissão de 
gases do efeito estufa. A produção do gás metano 
pelos animais está muito ligada à qualidade da 
alimentação que o animal ingere, sendo que, quanto 
melhor a digestibilidade do alimento, maior a emissão 
diária de metano. Por outro lado, através do forneci-
mento de alimentos de melhor qualidade, é possível 
aumentar a produtividade do rebanho, de maneira 
que a maior emissão diária é mais do que compen-
sada pela diminuição do tempo necessário ao cresci-
mento e engorda dos animais. 

Estudos mostram que, com a adoção dessa 
estratégia, é possível diminuir a emissão de gases 
do efeito estufa por kg de carne produzida em até 
10%. Com isso, podemos esperar que incentivos à 
adoção de sistemas mais intensivos de produção 
– tais como melhoria de pastagens e implantação 
do sistema rotativo; semiconfinamento e confina-
mento; e sistemas alternativos como a integração 
lavoura-pecuária – surjam e/ou sejam cada vez 
mais ampliados.

Também é válido apostar na agregação de valor 
e qualidade à carne por meio da certificação de 
origem, bem como na biotecnologia para garantir 
o melhoramento do rebanho e a redução de custos 
e de resíduos, com promoção dos bioinsumos. O 
sucesso da atividade vai estar ligado ao menor uso 
de pasto, ao investimento em bem-estar animal e 
ao emprego de novas tecnologias da informação 
em todos os estágios da cadeia.  

Esses fatores, em conjunto, podem levar a 
uma redução no número de pecuaristas hoje 
em atividade, uma vez que, neste novo contexto 
produtivo que está se desenhando, a produção em 
escala será um pilar importante para se ter poder 
de barganha na compra de insumos ou na venda 
do produto final.

Além disso, o aumento de investimentos na 
produção tornará necessária uma compensação 
na forma de ganho de eficiência na atividade para 
que a rentabilidade da operação seja mantida. A 
integração progressiva da criação de gado com 
o cultivo de grãos surge como uma oportunidade 
para reduzir os custos atrelados à alimentação 
animal e atingir esse objetivo.
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3.3.4. PROJEÇÕES

>>>> A Bateleur estima um crescimento de 7,14% nas exportações brasileiras de carne bovina 
em 2020, alcançando 1,69 milhões de toneladas, podendo variar entre 8,75%, em um cenário 
otimista, até 5,53%, em uma projeção pessimista. Para o consumo interno e para a produção, 
estimamos quedas em 2020. Nossas análises apontam para uma redução de 9,02% na produção da 
cadeia bovina e de 12,81% no consumo interno, o que corrobora com as perspectivas de um maior 
escoamento para o Exterior. <<<<

CADEIA BOVINA - BRASIL (MILHÕES DE TONELADAS)

EXPORTAÇÃO CONSUMO INTERNO PRODUÇÃO
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CADEIA BOVINA - RIO GRANDE DO SUL (MILHARES DE TONELADAS)

PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO 

FONTE: IBGE, MDIC, *Estimativa Bateleur
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CADEIA BOVINA - SANTA CATARINA (MILHARES DE TONELADAS)

PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO 

FONTE: IBGE, MDIC, *Estimativa Bateleur
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As atividades de processamento industrial e 
comercialização são responsáveis por 78,6% da 
movimentação financeira da cadeia suinícola. 
O maior volume de movimentações financeiras 
está alocado nos processos realizados “depois da 
porteira”, enquanto as atividades relacionadas à 
produção em si são responsáveis por 10,8% do total.

Em relação aos custos de produção, a 
alimentação dos animais representa 79% dos 
investimentos totais do ciclo completo. Desse 
modo, a alta dependência das cotações do milho e 
da soja, principais insumos da ração, é o principal 
risco à margem dos produtores. Os suinocultores 
do Brasil operam com margens de lucro reduzidas 
e, por vezes, até mesmo negativas, devido, em 
grande parte, ao poder de barganha dos grandes 
frigoríficos.

Contudo, deve-se atentar para as diferenças nos 
custos de produção entre os criadores indepen-
dentes e integrados. Os suinocultores indepen-
dentes são responsáveis pelo ciclo completo e, 
portanto, têm custos mais elevados. Já os produ-
tores integrados são especializados em uma ou 
em algumas etapas do processo, recebendo parte 
dos insumos do agente integrador e possibilitan-
do uma redução dos custos.

Os preços do suíno vivo diferem entre produtores 
que operam em diferentes arranjos produtivos, 
sendo mais elevados no caso dos produtores 
independentes. Isso ocorre porque, no sistema de 
produção integrado, o agente integrador, ao mesmo 
tempo em que presta assistência aos criadores e 
provê insumos a custos inferiores, também paga 
preços inferiores a eles quando compra os animais.

O Brasil está configurado, historicamente, como 
o quinto maior consumidor de carne suína do 
mundo. Em média, o consumo interno representa 
cerca de 80% do total produzido no País, caracteri-
zando-se como o principal impulsionador do cresci-
mento da produção nacional. 

Mas, quando comparado a outros países, como 
China e Estados Unidos, que consomem 35,2 kg e 
30,7 kg, o Brasil apresenta um consumo per capita 
bastante reduzido, de cerca de 15 kg por ano. Dessa 
forma, evidencia-se o potencial para crescimento da 
demanda interna por carne suína e, por conseguinte, 
da produção suinícola nacional. Entretanto, esse 
aumento de demanda interna está condicionado à 
mudança da percepção dos consumidores quanto 
à qualidade e, principalmente, quanto aos aspectos 
nutricionais da carne suína.    

PRODUÇÃO DE CARNE DE SUÍNA (MILHÕES DE TONELADAS)
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4. CADEIA SUINÍCOLA 

4.1 OVERVIEW

A China ocupa a posição de maior produtor 
de carne suína do mundo, sendo responsável por 
mais de 42% da produção total, conforme dados de 
2019. O Brasil é o quarto colocado entre os maiores 
produtores, atrás da União Europeia e dos Estados 
Unidos, representando 3,9% do total, com uma 

produção de 3.983 mil toneladas no ano passado. 
Entre os estados brasileiros, Santa Catarina é o maior 
produtor de suínos, com cerca de 30% do total do 
País. O Rio Grande do Sul também desempenha um 
papel importante, sendo responsável por 19,2% da 
produção nacional, ficando em terceiro lugar. 

24 07 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATÓRIO N° 5



O consumo mundial de carne suína, por sua vez, 
sofreu uma transformação ao longo das últimas 
décadas. No início dos anos 90, países da Europa e 
América do Norte eram os maiores consumidores 
per capita do planeta. 

Atualmente, embora a União Europeia ainda 
ocupe uma posição de destaque, podemos 
observar Taiwan como o principal consumidor em 
nível mundial. Países como Coreia do Sul e China 
também chamam a atenção pelo crescimento do 

O Brasil aparece como o quarto maior 
exportador mundial de carne suína, sendo Santa 
Catarina responsável por mais da metade (55,7%) 
do total do País. O Rio Grande do Sul ocupa o 
segundo lugar, com 22,6% dos embarques.

A demanda internacional por carne suína vem 

consumo de carne suína, tendo ultrapassado o 
consumo per capita dos Estados Unidos em 2019.

A China, por exemplo, saiu de um consumo de 
cerca de 15 kg por habitante em 1990 para 35,2 kg 
em 2019. Já o Vietnã quase triplicou o seu consumo, 
atingindo 24,9 kg no ano passado, sendo que, em 
1990, o índice era de 8,2 kg. Esse novo quadro se 
deve às mudanças econômicas ocorridas nesses 
países nos anos 1990, que propiciaram um salto no 
seu consumo de proteínas.

crescendo nos últimos anos, puxada principalmente 
por países asiáticos como China e Japão, grandes 
importadores da proteína brasileira. Dessa forma, 
configura-se um cenário de perspectiva positiva 
para o crescimento das exportações nacionais 
e, consequentemente, para Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.
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Da mesma forma que as exportações apresen-
tam oportunidades para aumento da produção e 
vendas, a dependência de poucos países importa-
dores pode representar um risco. O Brasil tem suas 
exportações bastante concentradas na Rússia, 
Hong Kong e China. A Rússia, que costumava ser 
a maior importadora de carne suína do Brasil, 
anunciou, em 2016, que vem buscando aumentar 
seu grau de autossuficiência na produção dessa 
proteína e que, portanto, deve reduzir gradual-
mente suas importações. 

De certa forma, essa posição foi reforçada 
pela Operação Carne Fraca, deflagrada pela 
Polícia Federal em março de 2017, que identificou 
adulteração em produtos comercializados pela 
JBS e causou, por um breve período, um impacto 

Entre 2018 e 2019, o surto de Peste Suína 
Africana na China foi importante para a cadeia 
suinícola brasileira. Desde 2018, o Brasil é o 
maior fornecedor externo de carne suína para a 
China. Originalmente, essa posição era ocupada 
pelos EUA, mas a China levantou as tarifas sobre 
os produtos americanos em retaliação à guerra 
comercial iniciada pelo governo Trump, fazendo 
com que os volumes de carne norte-americana 
diminuíssem drasticamente. A partir do segundo 
semestre de 2018, começaram a faltar cortes nobres 
no mercado chinês, e o Brasil passou a suprir parte 
dessa demanda. O que se observou, desde então, 
foi um aumento de mais de 100% nos preços de 
exportação da carne suína brasileira para a China. 
Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA 
(USDA), em 2019, a queda na produção chinesa 
alcançou 14%, causando um déficit de 7,5 milhões 
de toneladas da proteína.

Para conter, ou pelo menos tentar diminuir, a 

negativo sobre as exportações brasileiras. Ainda 
em 2017, em novembro, mais atenta à fiscalização 
devido aos desdobramentos da operação, a 
Rússia impôs um embargo sobre as importações 
brasileiras por ter encontrado focos de ractopamina, 
substância proibida no país.

Ao longo de 2018, esse embargo resultou em 
uma queda de mais de 11% nas exportações brasi-
leiras de proteínas, visto que a Rússia era o princi-
pal importador até 2017, explicando, em parte, o 
efeito que observamos nos gráficos seguintes, 
de diminuição dos embarques para a Europa. A 
retomada das importações russas só aconteceu 
em novembro de 2018, depois de muitas negocia-
ções e de um acordo que envolveu medidas de 
prevenção sanitária.

ocorrência de problemas nas criações de animais, 
o caminho adotado pela China é aumentar o uso de 
tecnologia e o controle sanitário da produção. Os 
chineses já estão investindo para que a maior parte 
de sua suinocultura seja praticada com padrões 
de alta tecnologia. O cenário de escassez elevou 
significativamente os preços das carnes no país 
asiático, a partir do segundo semestre de 2019: a 
carne suína, por exemplo, ficou 80% mais cara em 
relação ao mesmo período do ano anterior.

Neste ambiente, a China fortaleceu as importa-
ções de carnes de diversos países produtores, com 
o intuito de compensar parte da grande retração 
de sua produção suinícola. Ainda assim, o volume 
total da exportação mundial de carne suína é relati-
vamente inferior à redução da oferta da China, o 
que fará com que as compras chinesas continuem 
elevadas, contribuindo para a manutenção de uma 
demanda externa aquecida.
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No Brasil, as exportações para a China se 
fortaleceram, o que deu suporte a um aumento 
nos preços da carne no mercado interno, com a 
consequente recuperação de margens dos produ-
tores, apesar do comportamento dos custos de 
produção, que se mantêm elevados desde 2018. 
Com isso, houve uma mudança na dinâmica do 

mercado brasileiro de suínos em 2019:  após o 
setor ter trabalhado durante todo o ano de 2018 
com margens negativas, em razão da alta dos 
custos da ração e da queda nas exportações 
derivada do embargo russo, que foi resolvido 
no fim daquele ano, 2019 mostrou-se bastante 
positivo para o setor.

4.2. IMPACTOS DA COVID-19

Na China, de modo geral, a Peste Suína 
Africana continua sendo o componente mais 
importante da dinâmica da cadeia suinícola desde 
2018. A Covid-19, contudo, também tem gerado 
impactos, ao restringir a produção, a logística e 
o consumo. Em relação ao novo coronavírus, o 
setor de carne suína se configura como um dos 
menos afetados no país asiático, pois o consumo 
da mesma é inelástico e ajusta-se rapidamente. 
Com o fechamento de inúmeros restaurantes, as 
vendas por atacado de carne suína tiveram forte 
retração, mas o mesmo não ocorreu nas vendas 
pelo canal de varejo. Com uma maior escassez de 
oferta, espera-se que os preços da carne suína 
aumentem fortemente em 2020. 

No entanto, enquanto esperava-se que a 
produção de carne suína aumentasse na América 
do Norte e em algumas partes da Europa em 
2020, o impacto da pandemia significa que agora 
devem ocorrer restrições em todos os principais 
países produtores, com rupturas das cadeias 
produtivas e fechamentos de frigoríficos ao 
redor do mundo. Somado a isso, há um impacto 
no consumo de carne suína, principalmente por 
meio da redução nas operações do canal de 

food service, que não deve ser compensada tão 
rapidamente por uma redução na produção.

No Brasil, a cadeia suinícola tem sofrido 
impactos muito similares aos da cadeia avícola no 
cenário da Covid-19. Assim como no contexto de 
aves, os custos de produção da cadeia de suínos 
são muito suscetíveis às variações de preço de 
commodities agrícolas, principalmente do milho 
e da soja, que são as principais matérias-primas 
usadas na produção da ração.

Por outro lado, a produção suinícola brasileira 
vem sendo fortemente beneficiada com o 
aumento das exportações, tanto pela atratividade 
dos preços, que têm sido favorecidos pelo 
comportamento recente do câmbio, quanto pela 
ruptura da produção internacional. Em julho, os 
embarques de carne suína fresca, refrigerada 
ou congelada somaram 90,2 mil toneladas, um 
aumento de 46,7% sobre as 61,5 mil toneladas 
de julho de 2019. Com as exportações elevadas, 
as cotações do suíno no mercado doméstico 
seguem em alta, renovando máximas nominais 
na grande parte das regiões.
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4.3 PERSPECTIVAS

4.3.1. MERCADO EXTERNO

Em relação às exportações, o setor suinícola 
segue com demanda aquecida. As exportações 
crescentes para a China devem dar sustentação 
aos preços pagos aos suinocultores ao longo de 
2020, mantendo a rentabilidade da atividade 
positiva. O ritmo de dispersão do vírus da Peste 
Suína Africana pelo país vem diminuindo, porém, até 
o momento, não há vacina comercial desenvolvida, 
indicando um futuro ainda bastante incerto para a 
suinocultura chinesa. 

O USDA estima para 2020 uma produção de 
36 milhões de toneladas na China, volume 23% 
menor do que o registrado em 2019 e 33% abaixo 
da produção de 2018. É fato que o rebanho de 
suínos da China vem apresentando pequenos 
avanços nos últimos meses. No entanto, o retorno 
a patamares registrados antes do surgimento da 

4.3.2. MERCADO INTERNO

Apesar de o cenário de exportações ser positivo, 
o mercado interno ainda é quem absorve grande 
parte da produção. Dessa forma, os preços da 
carne e do animal também dependem da condição 
financeira do consumidor local. Dentro da dinâmica 
da demanda das três proteínas, a carne suína ocupa 
uma posição intermediária em relação ao preço. 
Diante disso, os preços mais altos para a carne 
bovina também tendem a favorecer o desempenho 
da carne suína, por efeito da substituição. 

No entanto, o consumo per capita dessa proteína 
ainda fica bem abaixo das demais. Existe um conjunto 
de fatores que fizeram dessa proteína um produto 
pouco demandado pelo consumidor brasileiro. Um 
deles é a questão climática: tradicionalmente, são 
os países com climas mais frios que tendem a ter 
um consumo mais elevado de carne suína. Outro 
fator é o cultural: diversas regiões do país não têm 
praticamente nenhuma produção de carne suína e, 
com isso, não têm familiaridade com esse alimento. 
Já Santa Catarina, principal produtor e exportador 
do Brasil, tem um consumo acima da média do país, 

doença parece distante, dado que o ciclo produtivo 
é relativamente longo.

Em contrapartida, os embargos impostos pela 
China e o endurecimento nas regras sanitárias 
às empresas exportadoras preocupam os 
suinocultores de modo geral, especialmente os 
produtores catarinenses, visto que cerca de 60% 
do envio de carne suína do Estado é destinado 
ao país asiático. No contexto de consumo interno 
retraído, a possibilidade de embargo se configura 
como um fator de risco, pois não será possível 
absorver o excedente de produção. Só neste ano, 
das 270 mil toneladas de carne suína exportadas 
por Santa Catarina até julho, 163 mil tiveram a 
China como destino, o que acende um alerta para 
que os produtores do estado busquem uma maior 
diversificação.

com algo em torno de 24 kg/habitante por ano.

Todavia, um fator muito forte que ainda influencia 
o baixo consumo de carne suína é a associação que 
foi feita por muito tempo entre o consumo dessa 
proteína e a obesidade e ocorrência de doenças. 
Essa associação não condiz com a evolução recente 
do setor. Estudos indicam que o suíno padrão, nos 
últimos 30 anos, perdeu 31% de sua gordura, 14% 
das calorias e 10% do colesterol. 

No longo prazo, para que haja um aumento 
mais expressivo do consumo de suínos no Brasil 
e uma convergência em direção aos níveis de 
consumo per capita das demais proteínas, é 
necessário, portanto, que essa percepção seja 
alterada. Conforme mencionamos nas tendências 
de consumo de frango, a busca por alimentos mais 
saudáveis é uma tendência forte para o mercado 
de alimentos. Uma vez alterada essa imagem de 
alimento não saudável da carne suína, pode-se 
abrir uma grande oportunidade de aumento de 
consumo dessa proteína no Brasil. 
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4.3.3. PRODUÇÃO

A cadeia suinícola se assemelha à cadeia avícola 
em relação aos custos de produção, sendo grande 
parte deles atrelada à ração dos animais. Ainda que 
as cotações dos insumos básicos que compõem a 
ração (milho e farelo de soja) também estejam 
em alta, a valorização do animal foi mais intensa. 
Nesse sentido, os produtores dessa cadeia devem 
continuar obtendo boas margens no curto prazo. 

4.3.4. PROJEÇÕES

>>>> A Bateleur projeta um crescimento de 27,3% nos embarques brasileiros em 2020, totalizando 
836,6 mil toneladas de proteína suína exportadas no ano. Para esse cenário de projeção, 
consideramos que, a partir de agosto, as exportações não sustentem as mesmas taxas de 
crescimento apresentados até agora, uma vez que entendemos que os volumes exportados no final 
de 2019 já foram bastante expressivos. As projeções de produção apontam para um crescimento 
mais tímido em relação ao volume produzido em 2019, de 6,57%. Por fim, a estimativa de aumento 
para o consumo interno é de 2,64%. <<<<

Do lado dos frigoríficos, são esperados maiores 
custos devido às medidas de distanciamento 
social para combate à Covid-19. Em contrapartida, 
são esperadas, também, novas habilitações e 
autorizações para que frigoríficos aumentem suas 
exportações para a China nos próximos meses. 
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5. SEGURANÇA ALIMENTAR E RASTREABILIDADE 

A preocupação com a segurança alimentar e a rastreabilidade dos alimentos vem ganhando relevância 
nos últimos anos em todas as cadeias agroalimentares, com destaque para as proteínas de origem animal. 
Essa tendência, que afeta as cadeias produtivas das três proteínas abordadas nesse relatório, deve ser 
impulsionada com a disseminação da Covid-19 pelo mundo. 

A eclosão da pandemia de Covid-19 configura o terceiro registro de infecção pelo novo coronavírus 
de origem zoonótica (ou seja, originada em animais) em grandes populações humanas nas últimas duas 
décadas no mundo. Em 2002, ocorreu o surto da SARS, também na China, e, em 2012, a MERS, a partir 
da Jordânia. Porém, diferentemente dos dois casos anteriores, a Covid-19 não ficou restrita a regiões 
localizadas e, em poucos meses, adquiriu escala global, provocando uma crise sanitária sem precedentes 
na história recente.

Neste contexto, o agronegócio, e mais especificamente as cadeias agroalimentares, deverão ganhar 
especial relevância, tanto em termos estratégicos como de necessidade de respostas políticas mais 
imediatas. Primeiramente, devemos ver uma maior preocupação global voltada a garantir a oferta de 
alimentos em um momento em que problemas de ordem econômica podem afetar a dinâmica das cadeias 
de suprimento e diminuir o nível de renda da população. Posteriormente, os padrões de segurança 
e sanidade do alimento serão o novo foco, de modo a impedir que novos problemas sanitários com 
características similares se repitam.

Embora ainda não tenhamos evidências definitivas de como se deu a proliferação da Covid-19, é 
notório que a China, bem como boa parte do continente asiático, apresentam condições propícias para 
o extravasamento de vírus de animais para humanos, tanto pelo seu alto contingente populacional e 
pela sua densidade demográfica como pelo desenvolvimento crescente de atividades antropogênicas 
que contribuem para aumentar a interface entre pessoas e animais. A Covid-19 revelou a grande escala 
da indústria derivada de animais silvestres na China – desde os cativeiros para criação de espécies não 
domesticadas até a utilização dos animais para fins medicinais e produção de peles, passando pelos 
inúmeros mercados de venda de animais vivos e/ou mortos e seus subprodutos em condições sanitárias 
precárias.

Todavia, ainda que as evidências apontem que o coronavírus se originou em espécies de animais 
silvestres, é importante ressaltar que os animais domésticos também são peças-chave na propagação 
das Doenças Infecciosas Emergentes (EIDs, sigla em inglês para Emerging Infectious Diseases). Por 
exemplo, em quatro episódios recentes de surtos com origem zoonótica – Nipah, MERS, gripes aviárias e 
suína – os animais domesticados estiveram envolvidos, seja como hospedeiros iniciais ou amplificadores. 

Verifica-se que 77% dos patógenos encontrados em animais de produção são capazes de infectar 
várias espécies hospedeiras, incluindo animais silvestres e humanos. Além disso, os mamíferos 
domésticos compartilham o maior número de vírus com humanos, oito vezes mais do que as espécies 
de mamíferos silvestres.

Somado a isso, embora exista uma percepção generalizada de que as cadeias produtivas de carnes de 
animais domesticados operam em boas condições sanitárias, existe uma considerável heterogeneidade 
entre elas: muitas apresentam baixa tecnologia de produção e processamento, bem como sistema 
logístico refrigerado precário. 

Desse modo, além das consequências de grandes proporções nas cadeias de fornecimento e na segurança 
alimentar, o pós-Covid trará desafios imensos para a reorganização global em direção à maior preservação 
da saúde das pessoas e à qualidade, sanidade e sustentabilidade socioambiental dos alimentos. A já citada 
tendência de consumo consciente, bem como a disponibilidade de novas tecnologias, muitas delas 
desenvolvidas por um número crescente de agtechs, devem ajudar a impulsionar esse movimento em 
direção a uma rastreabilidade total do que está indo para a mesa das famílias. 

Além de contribuir para minimizar riscos de novos surtos de doenças e manter a qualidade e sanidade 
de alimentos perecíveis como as carnes, a tecnologia de rastreabilidade dos alimentos é uma ferramenta 
que facilita a coordenação entre os diversos atores de uma cadeia de suprimentos, garantindo que todos 
os processos sejam controlados por meio de um acompanhamento mais eficiente. Em termos práticos, 
serve tanto ao monitoramento da segurança e qualidade do alimento, como para conectar produtores e 
processadores aos consumidores e, assim, conquistar a confiança deste último por meio da transparência 
no processo.

 Termo cunhado nos EUA para se referir às empresas de tecnologia aplicada ao agronegócio. 
 4

 4

30



6. EM SÍNTESE 

A disseminação da Covid-19 pelo mundo trouxe diversas incertezas para a economia global, com 
reflexos negativos em diversos setores. Nesse contexto, a pecuária global vem enfrentando vários desafios 
devido ao fechamento de frigoríficos e interrupções da cadeia logística. 

No Brasil, à medida que a oferta interna segue sendo garantida e o fluxo de exportações avança, o 
cenário de longo prazo para o campo parece cada vez mais positivo.

A dinâmica existente entre as três principais proteínas consumidas no Brasil apresenta um cenário 
muito positivo para a carne de frango, cujo consumo tende a ser privilegiado em períodos de diminuição 
do poder de compra da população. Por outro lado, as proteínas suínas e bovinas podem ver seu consumo 
interno reduzir-se pelo mesmo motivo – porém contam com grandes oportunidades de compensação por 
meio do escoamento no mercado externo.

Nesse cenário, o Rio Grande do Sul pode observar uma queda de sua atividade pecuária, visto que sua 
produção de carne bovina se destina, principalmente, ao consumo interno. Os produtores que quiserem 
contornar esse cenário precisarão preparar suas plantas e habilitá-las para exportação. 

Já Santa Catarina encontrará algumas oportunidades importantes no cenário atual, tendo em 
vista sua posição relevante nas exportações do setor pecuário brasileiro, principalmente nas cadeias 
suína e de frango.

Somado ao efeito de redução do nível de renda, no médio e longo prazo as cadeias agroalimentares 
devem observar um crescimento da preocupação com saúde, segurança alimentar e origem dos 
alimentos. Tais tendências, que já vinham ganhando popularidade entre os consumidores, devem ser 
fortemente aceleradas no momento pós-Covid, tornando necessária a adoção de estratégias por parte 
dos produtores e empresários do ramo alimentar para adequar não apenas seus processos produtivos, 
mas também a comunicação com os consumidores. 

O segmento de proteína animal vem reforçando a posição do país como um fornecedor relevante de 
produtos agropecuários para o mundo. Assim, o agronegócio reafirma sua posição como um importante 
ponto de sustentação da economia brasileira durante a pandemia, além de uma poderosa alavanca 
para a retomada. 
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Brasil, recebeu um impulso fortíssimo durante a 
crise, e lojas compactas começam a ser instaladas 
nos grandes centros, posicionando-se nas rotas 
diárias dos clientes potenciais, com o intuito 
de ofertar-lhes o “pague e busque”. Se essas 
iniciativas conseguirem entregar a conveniência 
que o consumidor tem buscado cada vez mais, elas 

devem ganhar relevância.

SEGMENTOS DE BENS
DURÁVEIS

Já os segmentos de bens duráveis e consumo 
discricionário, como vestuário e calçados, 
eletrodomésticos, móveis, automóveis e outros, 
estão vendo suas vendas caírem fortemente desde o 
início do distanciamento social. Aqui, um primeiro e 
importante passo na análise do ambiente consiste em 
compreender em que medida essa queda representa 
vendas de fato perdidas e em que medida essas 
vendas foram, na verdade, apenas postergadas. 

>>>> Como regra geral, aqueles produtos cuja 
vida útil é mais curta e cuja compra representa 
mais um desejo e menos uma necessidade tendem 
a se encaixar na categoria de vendas perdidas. É 
o caso de segmentos como vestuário, calçados 
e combustíveis. No caso das varejistas de moda, 
as coleções e as datas comemorativas que estão 
sendo perdidas não poderão ser recuperadas, da 
mesma foram que o combustível não consumido 
agora por conta de viagens não realizadas não deve 
ser compensado mais à frente. <<<<

Nos demais segmentos, como automóveis, móveis 
e eletrodomésticos e materiais de construção, uma 
parte das compras que os consumidores deixaram de 
realizar neste momento em função da incerteza pode 
estar se acumulando na forma de demanda reprimida, 
sendo recuperada assim que eles retomarem sua 
confiança. Para esse grupo de varejistas de bens de 
consumo discricionário como um todo, o momento 
é de combinar bastante cautela na gestão financeira 
com o aproveitamento das ferramentas tecnológicas, 
possibilitando novas formas de operar e de chegar 
até seus clientes. É claro que, para alguns tipos de 
produtos, não existe entrega a domicílio. No entanto, 
a tecnologia permite a criação de ferramentas visando 
oferecer maior conveniência no processo de venda e 
fidelização do cliente. A partir do momento em que 
for restabelecida a plena liberdade de movimentação, 
esses segmentos devem iniciar um movimento de 
recuperação. 

>>>> No entanto, é importante destacar que a 
simples reabertura das lojas não significa que o 

Em Santa Catarina, sede de 16 das maiores 
varejistas do País, o comércio representa 
aproximadamente 15% do Valor Adicionado Bruto 
e 20% do total de empregos. Nos últimos anos, 
Santa Catarina tem figurado constantemente nas 
primeiras posições em termos de crescimento 
do varejo de todo o Brasil, segundo a PMC. 
Com a disseminação da Covid-19, o Estado 
foi um dos primeiros a aderir às medidas de 
distanciamento social, fechando comércios e 
parando a produção em diversos municípios. 
As ações abalaram a confiança dos empresários 
de comércio catarinenses, levando o índice de 
confiança apurado pela Fecomércio-SC a uma 
queda de 13,9% em abril. 

Em abril, de acordo com o levantamento 
realizado pela Federação das CDLs de Santa 
Catarina (FCDL/SC), 40,2% dos lojistas 
registraram um faturamento 50% menor. Após 
mais de 30 dias de distanciamento social, o 
Estado começou a permitir a reabertura de lojas 
e shoppings no final de abril – e o aumento do 
fluxo de pessoas vem garantindo ao comércio 
uma recuperação razoável. A primeira semana de 
reabertura ainda apontou para uma retração em 
relação ao mesmo período de 2019, mas em uma 
magnitude bem menor, de 9,5%. 
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de operações estruturadas na Bayer CropScience no 
Brasil e na alta gerência comercial e de marketing 
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Latina, além de ter passagem pela área global de 
Business Development da Syngenta AG, em Basiléia, na 
Suíça. Sua vivência anterior à indústria de insumos foi 
desenvolvida em agentes financeiros de destaque no 
agronegócio, como o Grupo Rabobank e o Sicredi. 

É professor sênior da ESPM em cursos de 
pós-graduação/MBA, programas in-company e 
extensão, além de atuar como coordenador do 
Núcleo de Agronegócios da mesma instituição e de 
ser professor convidado da Unisinos e da PUCRS em 
cursos de MBA e especialização nas áreas de gestão, 
marketing e negócios internacionais. Ernani é graduado 
em Administração de Empresas (UFRGS), mestre em 
Administração e Negócios (PUCRS), pós-graduado 
em Marketing (ESPM) e titulado Master of Business 

Administration (INSEAD/França).

O segmento de proteína animal brasileiro, a exemplo 
do segmento de grãos, tem se mostrado um importante 
ponto de sustentação da economia brasileira durante esta 
pandemia. O fato de a produção e o escoamento quase não 
terem sofrido paralisações colocou o Brasil na posição de 
provedor que compensou os déficits observados em outras 
regiões do mundo.

No entanto, os produtores devem ficar atentos aos 
potenciais desafios e oportunidades que devem surgir em 
suas cadeias. No mercado interno, a demanda deve seguir 
a dinâmica de elasticidade-renda de cada proteína. Já no 
mercado externo, será importante monitorar a relação 
comercial entre os EUA e a China, bem como a evolução 
da Peste Suína Africana e os efeitos que eventuais novas 
ondas de contaminação pela Covid-19 podem causar nas 
estruturas de produção e logística dos principais países 
produtores.

No médio e longo prazos, vemos algumas tendências 
que podem ter efeitos diversos sobre o segmento de 
proteína animal brasileiro. A busca por uma alimentação 
mais saudável e com menor impacto ambiental aumenta 
as exigências de controle sanitário em todas as etapas na 
produção de carnes e oferece ao Brasil a possibilidade de 
ser protagonista no atendimento dessa demanda, saindo na 
frente em relação aos demais países fornecedores.
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