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Sem perder de

vista

No horizonte de uma fazenda de criação de gado, muitas variáveis custumam se apresentar ao campo de visão. Atento ao bom desenvolvimento do rebanho, o pecuarista mira
a oferta de pasto e de alimento complementar, a custo compatível com a atividade; mira a
própria sanidade dos animais; e repara, claro, no tempo. Afinal, o clima interfere diretamente nos aspectos anteriores, comprometendo, por um lado, as finanças do empreendimento,
com uma eventual pressão sobre a produção de grãos e de gramíneas; e, por outro, o bem-estar dos animais quando se deslocam a campo aberto.
Mas se no ambiente interno de cada fazenda há muitos aspectos a serem acompanhados e monitorados, quase em tempo real (e para isso hoje os produtores lançam mão das
mais modernas e sofisticadas tecnologias, dos drones à informatização), não é muito diferente o que ocorre fora de sua região. Como dizem os especialistas, é no grande mundo situado do lado de fora da porteira da propriedade que costumam estar os maiores desafios da
atividade. No mundo dos negócios, a pecuária de corte e de leite se vê sujeita às oscilações
de uma infinidade de fatores do campo financeiro, o que envolve o desempenho da criação em países concorrentes, as disputas entre fornecedores por determinados mercados, o
câmbio e a própria relação entre oferta e demanda num mundo globalizado.
É com essa complexidade que o pecuarista lida a cada dia, a cada mês, a cada ano, sempre na incerteza de como se comportará o clima do dia seguinte e como estará o cenário econômico nacional e internacional. A levar-se em conta ainda que o Brasil tem atravessado dois
ou três anos de instabilidade na gestão pública com as mudanças de rota do governo federal, à
qual ainda se aliou a recessão econômica, é possível dimensionar o grau de tensão e de ansiedade que tomou conta dos grandes exportadores. Não apenas era necessário atender às necessidades e às exigências da clientela internacional, como isso precisou ser feito em meio à
pressão para manter a competitividade e a sustentabilidade do estabelecimento.
Menos mal que, nesse cenário, a pecuária de corte brasileira é uma das mais eficientes e
mais dinâmicas do mundo, se não a mais eficiente e dinâmica. As extensões nacionais ofercem uma gama ilimitada de possibilidades na seleção genética e na adoção de raças e cruzamentos que permitem aos animais expressar seu maior potencial de produção de proteína e de leite. As raças zebuínas espalham-se pelas imensidões do Centro-Oeste, enquanto
os animais de raças europeias colorem a paisagem da região Sul. Em ambos os casos criados a pasto, os bovinos proporcionam uma carne com as melhores características de sabor,
suculência, aspecto visual e benefícios às necessidades energéticas do organismo humano.
Justamente por isso a carne bovina brasileira conquista a mais exigente e seleta clientela
em mais de uma centena de países no mundo. Quem procura carne boa, saborosa e de qualidade vem se abastecer no Brasil. E quem precisa adquirir mais produto, conforme as necessidades de sua população, igualmente tem no Brasil o melhor parceiro, com regularidade e qualidade de oferta. Assim é em 2018 e assim tende a continuar pelos próximos anos,
inclusive com níveis crescentes de segurança alimentar em todo esse processo. Boa leitura!

l REFERÊNCIA GLOBAL e altamente competitiva, a pecuá-

ria brasileira chega a 2018 mantendo a liderança na exportação de carne e buscando a eficiência máxima de suas fazendas para enxugar custos e melhorar a margem de ganho.

EM TEMPOS NOS QUAIS o segredo do negÓCIO é manter os
custos sob controle, pecuaristas ficam ainda mais atentos
ÀS VARIÁVEIS DA PRODUÇÃO E AO COMPORTAMENTO DO MERCADO
4

5

Sílvio Ávila

Without losing sight
In times when the secret of the business lies in
maintaining costs under control, animal breeders pay
even more heed to production variables and market behavior
On the horizon of a beef cattle
breeding farm, lots of variables normally show
up in the field of vision. Focused on the desirable development of the herd, the farmer envisages complementary food and forage, at
prices compatible with the activity; animal
health itself; and, of course, the weather conditions. After all, the climate interferes directly
with the two previous factors, jeopardizing, for
one thing, the finances, with an eventual pressure upon the production of grains and grasses; and, on the other hand, animal wellbeing
when they roam around the field.
However, if in the internal environment
of each farm there are challenges and several aspects that need to be followed and monitored, almost in real time (and, to this end,
livestock breeders resort to modern and sophisticated technologies, from drones to
computer software), what occurs outside the
region is not very different. Specialists have
it that the biggest challenges of the activity
lie in the big world located outside the farm
gate. In the business world, beef cattle breeding is subject to the oscillations of an incred-

l

ible number of factors inherent to the financial realm, which involve the endeavor of the
livestock breeders in competitive countries,
suppliers fighting for certain markets, the exchange rate and the offer and demand relation itself in a globalized world.
It is with such a complex environment that
livestock breeders have to deal with every day,
month and year, always unsure of how the climate will fare the following day and what the
national and international scenarios look like.
If it is equally taken into account that Brazil has
been experiencing two or three years of political instability with the changes that occurred
in the course of the federal government, along
with a severe economic recession, it is possible to dimension the degree of tension and
anxiety that has been affecting all relevant exporters. It was not just a matter of meeting the
needs and requirements of the international
clients, as this had to be done amid pressure
towards maintaining the competitiveness and
sustainability of the enterprise.
Fortunately, in this scenario, Brazil’s beef
cattle operation is one of the most efficient and

dynamic in the world, if not the most efficient
and dynamic. The vast national landscapes offer an unlimited array of chances for genetic selection, the choice of breeds and crosses that
allow the animals to express their entire potential in the production of protein. The Zebu
breeds are spread across the vast extensions in
the Central-West, whilst European breeds occupy the southern landscapes. In both cases these
animals are grass-fed, thus bovines produce
meat with the ideal characteristics in terms of
taste, succulence, visual aspect and benefits to
the energetic needs of the humans.
This is what explains why Brazilian beef
has conquered very discerning and selective
clients in upwards of one hundred countries.
Those who seek good, delicious meat, come
to Brazil. And those who need to supply bigger amounts, in line with the needs of their
population, equally view Brazil as their best
partner, with timely and quality supplies.
This is how things are in 2018 and the trend
is for them to continue like this in the future,
with food safety levels as a priority in the entire process Happy reading!

GLOBAL REFERENCE and highly competitive, Brazilian livestock farming enters 2018

maintaining its leadership in meat exports and seeking maximum efficiency of the farms with
the aim to cut costs and improve profit margins.
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Pecuária brasileira segue evoluindo da
porteira para dentro, mas conjuntura econômica
e barreiras comerciais têm afetado muito o mercado

Com o maior rebanho comercial
do planeta, estimado em mais de 222 milhões de cabeças, o Brasil tem o maior potencial de expansão do mundo em área e
produção de carne bovina e registra níveis
crescentes de produtividade. Da porteira
para dentro, o serviço está sendo feito. O
País produz 9,71 milhões de toneladas de
carne bovina, sendo 79% direcionada ao
mercado interno e 21% às exportações. Do
total, 89% é boi criado a pasto, e 11%, em
2017, foi originado em dois giros do confinamento, que é facilitado pela abundância
de grãos em âmbito nacional.
Mas os problemas da pecuária brasileira, em boa parte, estão da porteira para
fora. Além de questões estruturais, como
dificuldades de logística e carga tributária,
o mercado de carne bovina vem enfrentando dificuldades por falta de demanda mais
intensa e de valorização dos cortes. A participação do Brasil no mercado externo é a
maior do mundo, com 2,02 milhões de toneladas em equivalente carcaça (TEC).
Embora em crescimento, problemas
com barreiras sanitárias e comerciais de alguns países (União Europeia e Rússia, por
exemplo) e casos de propaganda inadequada, como a da Operação Carne Fraca, além

R a n c h i n g

do envolvimento dos dirigentes da maior
rede de frigoríficos do Brasil com corrupção,
têm atrapalhado o desempenho do País nestes mercados. Tanto que é o maior exportador em volume e apenas o terceiro em receita, perdendo para os Estados Unidos e para
a Austrália. A forte dependência em relação
a alguns mercados afeta os resultados, a
exemplo da barreira sanitária da Rússia, que
representava 10% das vendas brasileiras.
Com relação ao mercado externo, Antônio Jorge Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), destaca que a cadeia
produtiva nacional precisa agregar valor ao
seu produto e indica alguns caminhos neste
sentido, por meio de projetos dos exportadores e dos frigoríficos. Para ele, tão importante quanto manter os mercados atuais e
ampliá-los, além de reabrir o comércio com
regiões que impuseram restrições ao produto nacional, é alcançar melhores preços em
dólar e embarcar mais cortes selecionados.
Já do ponto de vista do mercado interno,
que representa quatro vezes o volume exportado (o equivalente a 7,73 milhões de TEC),
a solução passa pela política econômica e
pela credibilidade do governo. “Este mercado depende muito da recuperação da econo-

Divulgação

Sílvio Ávila

G A DO DE c o r t e

Produtividade,
sanidade e
potencial de
produção
fortalecem a
pecuária
mia do País, da melhoria da renda e da geração de empregos, para que o brasileiro volte
a consumir mais carne bovina”, reconhece
Hyberville Neto, analista da Scot Consultoria.

l DE OLHO EM 2019
A expectativa para 2019 é boa, apesar do nebuloso período eleitoral. “Evoluímos muito com as últimas lições aprendidas com a interferência de temas extra-setoriais. Inclusive a tentar prever o imprevisível”, ilustra Péricles Salazar, presidente-executivo da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).
Já Douglas Coelho, consultor da Radar Investimentos, assegura que há muitos fatores que podem determinar o comportamento do mercado de carne e de boi gordo no novo ano. “Os resultados de 2018, o abate de matrizes, a oferta e o custo da reposição, a oferta de grãos e o clima, além do comportamento do consumo e do câmbio, são alguns aspectos que
vão interferir. São muitos fatores”, explica.
Em termos sanitários, o Brasil busca consolidar o status de país livre de febre aftosa sem vacinação, projetado para
2023. A produtividade deve seguir aumentando, pela concentração das áreas de pastagem, face ao avanço da soja. Em quase 100 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pela primeira vez registrou redução de área de pastagem
e aumento da produtividade média da pecuária nacional, para 1,15 unidades por hectare, no Censo Agropecuário 2017,
cujo resultado foi divulgado no início de 2018.
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Written in the clouds

l WITH AN EYE ON 2019
Expectations for 2019 look promising, despite the cloudy election scenario.
“We have evolved considerably with the lessons we have learned from extra-sectoral themes. We have even attempted to forecast unpredictable events”, illustrates Péricles Salazar, executive president of the Brazilian Association of Meat
Packing Industries (Abrafrigo).
Douglas Coelho, consultant with Radar Investments, maintains that there are
several factors that could determine the behavior of the meat market and of the
ready to slaughter cattle. “The 2018 results, the slaughter of cows and bulls, offer
and replacement cost, supply of grains and climate, besides the behavior of consumption and the exchange rate, are some of the aspects likely to interfere. There
are several factors”, he explains.
In phytosanitary terms, Brazil is seeking its status as country free of foot and
mouth disease without vaccination, projected for 2013, Productivity is supposed
to continue rising, through the concentration of pasturelands, in light of the strides
made by soybean. In nearly 100 years, the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), for the first time, registered a reduction in pastureland and an increase in average productivity in the national territory, to 1.15 units per hectare, in
the 2017 Livestock Census, whose result was disclosed in early 2018.

Livestock production in Brazil continues
evolving inside the farm gate, but economic scenario and
trade barriers have adversely affected the market

RAIO-X
• X-Ray
o panorama da pecuária de corte
Perfil da pecuária brasileira em 2017
* 164,96 milhões de hectares de pasto
* 1,34 cabeça/ha de taxa de ocupação
* 0,94 unidade animal/ha de lotação
Rebanho
* 221,81 milhões de cabeças é o rebanho
* 407.365 cabeças foram exportadas
* 240 cabeças foram importadas
Abate
* 39,2 milhões de cabeças no total
* 4,09 milhões de cabeças confinadas
(10,4% do abate total)
* 19,4% de desfrute real
* 17,7% de desfrute aparente
* 247,66 kg é o peso médio de carcaça

ports. Of the total, 89% comes from grassfed animals, and 11%, in 2017, had their origin from grain-fed cattle in confinements,
which take advantage of the abundance of
grains produced throughout the nation.
The problems that affect Brazil’s livestock
production operations lie outside the farm
gate. Besides structural questions, like logistic
hurdles and excessive taxation, the beef market has been facing difficulties stemming from
the lack of demand and higher values for the
cuts. The share of Brazil in the foreign market is
the biggest in the world, with 2.02 million tons
carcass weight equivalent (CWE).
Although on a rising trend, problems with
sanitary and trade barriers implemented by
some countries (the European Union and
Russia, for example) and cases of improper
publicity, which is the reason why the performance of Brazil in these countries has been
jeopardized. To the extent that the Country is
the leading exporter in the world, and number three in revenue, coming after the United
States and Australia. The strong dependence
on some markets affects the results, like the

trade barrier implemented by Russia, which
accounted for 10% of Brazil’s beef sales.
With regard to the foreign market, Antônio
Jorge Camardelli, president of the Association of Brazilian Beef Exporters (Abiec), maintains that the national supply chain needs to
add value to the product and indicates some
courses toward this end, through projects implemented by exporters and meat packing industries. In his view, as important as keeping
the present markets and expand them, besides reopening businesses with regions that
implemented restrictions to the national product, there is need to fetch better prices in dollar, whilst shipping abroad more selected cuts.
Considering the domestic market, which
represents four times the volume exported
(equivalent to 7.73 million CWE), the solution
goes through the economy policy and government credibility. “This market depends a
lot on the recovery of the Country’s economy,
higher purchasing power and generation of
jobs, if the idea is to induce the Brazilian people to consume more beef”, recognizes Hyberville Neto, analyst at Scot Consultoria.

Productivity, sanitary status and production
potential strengthen the livestock breeding business

TBIO
ENERGIA I
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With the biggest commercial
herd in the world, estimated at 222 million
head, Brazil has a great potential for expansion both in area and in beef production, and its productivity rates are on a rising trend. Inside the farm gate everything
is under control. The Country produces 9.71 million tons of beef, split into 79%
for the domestic market and 21% for ex-

* 52,3% – 55% é o rendimento médio
da carcaça (zebu)
Produção de carne
* 9,71 milhões TEC
* 2,032 milhões TEC exportadas
(20,9% do total produzido)
* 77,41% in natura (1,57 milhão TEC)
* 11,54% miúdos e outros (234,62 mil TEC)
* 11,04% industrializada (224,27 mil TEC)

PRODUÇÃO
DE PRÉ-SECADO
E SILAGEM

* 7,73 milhões TEC no mercado interno
(79,06% da produção, mais 57 mil TEC
de importação)
* 37,55 quilos/ano é o consumo per capita
Fonte: Abiec

10

MUITO MAIS
PRODUTIVIDADE!

LOCAIS DE VENDA DE SEMENTES:
Agrozanquetta / Machadinho / RS
BS Sementes / Não Me Toque / RS
Castrolanda / Castro / PR
Cerealista Amigos da Terra / Ajuricaba / RS
Copagril / São Luiz Gonzaga / RS
Cotrijal / Não Me Toque / RS
Cotripal / Panambi / RS
Cotrisal / Sarandi / RS
HS Sementes / Passo Fundo / RS
Imacol / Santo Augusto / RS
MILK Seeds / Entre Rios do Sul / RS
Sementes Bee / Tapejara / RS
Sementes Bocchi / Santa Izabel do Oeste / PR
Sementes Cambaí / São Luiz Gonzaga / RS
Sementes Costa Beber / Condor / RS
Sementes Menarim / Ventania / PR
Sementes Roos / Não Me Toque / RS
Sementes Scherrer / Chapada / RS
Sementes Van Ass / Panambi / RS
QR Code com o link para o TBIO Energia

As exportações apresentaram ritmo
igual ao final de 2017. Entretanto, no trimestre seguinte, diminuíram fortemente.
“Esse cenário aumentou o abastecimento de carne disponível no mercado interno, derivando quedas nos preços da arroba”, resume Guilherme Malafaia, analista
da Embrapa Gado de Corte, de Campo
Grande (MS). “Cabe salientar que o efei-

to da greve dos caminhoneiros no final de
maio contribuiu para a baixa quantidade
de carne embarcada para o exterior, visto
que as cargas foram impedidas de sair dos
frigoríficos e entrar nos portos”. Em junho,
o Brasil exportou o menor volume de carne in natura desde 2011.
O mercado interno não conseguiu absorver toda a carne ofertada nos patama-

Muito parecido
Mercado pecuário iniciou 2018 repetindo
movimentos de 2017 e busca recuperação mais expressiva
no segundo semestre para dar passo adiante
12

res de preços, que já vinham em queda,
e acentuou-se a retração de abril a junho
tanto para o consumidor quanto para o
pecuarista. Também é importante frisar
que a produtividade média da pecuária
brasileira vem aumentando, o que amplia
a disponibilidade e a pressão de oferta.
Barreiras às exportações de aves e suínos também atrapalharam os embarques

destas duas carnes, e isso gerou disputa
ainda maior pelo mercado interno, com
a carne bovina tendo dificuldades de concorrer com os preços das demais proteínas. A retomada da economia não aconteceu, ao menos nos moldes desejados,
e, sem um aporte de renda, o consumidor
manteve-se comedido nas compras e escolhendo proteínas de menor preço.

Ainda há
esperanças na
recuperação da
economia e nas
exportações

Inor Ag. Assmann

O

O movimento do mercado do
boi gordo no primeiro semestre de 2018
foi bastante semelhante ao verificado no
mesmo período de 2017. No acumulado do primeiro semestre, o Indicador do
Boi Gordo Esalq/BM&F/Bovespa registrou
baixa de 9,23%. Os frigoríficos se abasteceram de maneira lenta, adquirindo lotes
apenas sob necessidade.

l QUESTÃO DE VALORES
Tomando-se por base os valores médios mensais do Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F/Bovespa
(Estado de São Paulo), deflacionados pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) de
maio de 2018, verificou-se quedas consecutivas desde janeiro de 2018. Em 2017, a retração do primeiro semestre foi de 11,55%. Nos anos anteriores, o movimento foi pouco diferente, com alta de 0,62%
na primeira metade de 2016; pequena queda, de 2,2%, em 2015; e elevação de 5,65% em 2014.
A média de janeiro a junho de 2018 ficou em R$ 145,68, quase igual a 2017, de R$ 145,55, mas 12,2%
inferior a 2016, de R$ 165,90; 16,5% abaixo de 2015, de R$ 174,40; e 3,33% menor do que em 2014, de
R$ 150,7). A expectativa é de que o segundo semestre de 2018 seja de recuperação.
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Very similar
Cattle market started 2018 with a repetition of the 2017
movements and is seeking a more expressive recovery in
the second half of the year for a step forward

T

The movement of the grass-finished animals in the first half of 2018 was
very similar to the one that occurred in the
same period in 2017. Over the first quarter, the Esalq/BM&F/Bovespa Indicator
of the grass-finished animal registered a
drop of 9.23%. The meat packing industries were supplied on a gradual basis, acquiring only lots strictly necessary.
Exports started at a rhythm similar to
the previous year, 2017. However, in the
quarter that followed, they decreased considerably. “This scenario was responsible for bigger meat supplies available in
the domestic market, thus reducing arroba prices”, summarizes Guilherme Malafaia, analyst at Embrapa Beef Cattle, in
Campo Grande (MS). “It is worth mentioning that the truckers’ strike in late May is to
blame for the low amount of meat shipped
abroad, as the cargoes were not allowed to
leave the meat packing industries for the

ports”. In June, Brazil exported the smallest amount of fresh meat since 2011.
The market was unable to absorb the
available quantities of meat at prices
which were already on the decline, thus
aggravating the situation from April to
June for consumers and cattle farmers
alike. It is equally important to insist that
average productivity at the Brazilian cattle farms has been rising, which expands
the availability of meat and supply pressure increases.
Chicken and pork export barriers also
caused problems to the shipments of these
two types of meat, and this resulted into a
tighter domestic market, with beef facing
difficulties in its competition with the prices of the other proteins. The recovery of the
economy did not occur, at least not at the
desired levels and, without any income increase, consumers remained cautious and
began to seek cheaper proteins.

There is still hope for a recovery
in the economy and exports
l QUESTION OF VALUES

Based on the Esalq/BM&F/Bovespa Indicators of the average monthly prices of
grass finished animals (State of São Paulo), in a deflation process in line with the
General Price Index - Internal Availability (IGP-DI) on May 2018, consecutive price drops were ascertained since January 2018. In 2017, the reduction in the first
half of the year reached 11.55%. In the previous years, there was a little different
movement, with prices up 0.62% in the first half of 2016; small decline, of 2.2%,
in 2015; and increase of 5.65% in 2014.
The average from January to June 2018 remained at R$ 145.68, almost equal
to 2017, R$ 145.55, but down 12.2% from 2016, R$ 165.90, 16.5% below 2015 (R$
174.40) and 3.33% lower than in 2014 (R$ 150.70). The expectation is for a recovery in the second half of the year.
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Três quartos de boi

Three-quarters of the herd

Mais de três quartos da produção de
carne bovina brasileira estão concentrados em apenas
oito estados da federação, e com forte tradição

More than three quarters of Brazilian
beef production are concentrated in
only eight states, and with strong tradition

E

Eight states are responsible for 77.6% of beef
slaughter plants in Brazil, according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). According to the
2017 slaughtering statistics, 30.8 million head were slaughtered in the entire Country. In this process, Mato Grosso
(15.6%) and Mato Grosso do Sul stand out from all the other states, which, together, account for almost 27% of global
beef production and legal slaughter procedures.
In the first quarter in 2018, the considerable amount of
7.5 million head ended up in the slaughter plants, all under sanitary inspection services. This number was down
6.9% from the previous quarter (October to December
2017) and up 1.4% from the first quarter in 2017.
The production of 1.83 million tons of bovine carAn_ConfSP_Gazeta.pdf
1
10/08/18
15:18
casses in the first quarter of 2018 is down 10% from the

O

Oito estados são responsáveis
por 77, 6% dos abates de gado bovino no
Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). De acordo
com as estatísticas de abate de 2017, em
todo o País foram abatidas 30,8 milhões
de cabeças. O destaque fica com Mato
Grosso (15,6%) e Mato Grosso do Sul, unidades federativas que, juntas, somam
quase 27% da produção mundial de carne bovina e dos abates legais.
Já no primeiro trimestre de 2018 foram
abatidas 7,5 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. O número foi 6,9% menor
do que o registrado no trimestre imediatamente anterior (outubro a dezembro de
2017) e 1,4% maior que o do primeiro trimestre de 2017.
A produção de 1,83 milhão de tonela-
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das de carcaças bovinas no primeiro trimestre de 2018 é 10% menor em relação ao quarto trimestre de 2017 e 1,8%

A TERRA DA BOIADA
• the land of cattle
Principais estados produtores
na pecuária de corte
Bovinos
Animais abatidos 2017
Produção nacional (Cabeças)
%
Mato Grosso
4.804.611
Mato Grosso do Sul
3.436.860
Goiás
3.179.805
São Paulo
2.912.755
Minas Gerais
2.766.901
Pará
2.637.185
Rondônia
2.259.982
Rio Grande do Sul
1.929.178
Total
23.927.303

15,6
11,1
10,3
9,4
9,0
8,6
7,3
6,3
77,6

Fonte: IBGE – Pesquisa Trimestral de Abate de
Animais Acumulado de janeiro a dezembro de 2017.

maior em relação ao primeiro trimestre
do mesmo ano. O IBGE divulga os números com atraso de até 90 dias, o tempo necessário para a coleta e a checagem
das informações.
Alcides Torres, o “Scot” da Scot Consultoria, aponta que em 20 anos (1997 a
2017) os abates cresceram 114% no País,
o que equivale a 449 mil cabeças por ano,
considerando os números do IBGE, que levam em conta inspeções federais, estaduais e municipais. O incremento total foi de
8,9 milhões de cabeças em 2017 perante o
número de 1997, e o peso médio também
teve evolução. “A carcaça dos machos aumentou 14%, ou 35 quilos, para 283,5 quilos”, cita. Mantida a taxa média do aumento de peso e de produtividade, Scot estima
que o Brasil poderá incrementar em 50% o
volume de abate anual.
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fourth quarter in 2017 and up 1.8% from the first quarter in the same year. The IBGE reveals the numbers after a delay of 90 days, time necessary for collecting and
checking information.
Alcides Torres, the “Scot”, from Scot Consultancy, says
that in 20 years (1997 to 2017) cattle slaughter soared
114% in the Country, which is equivalent to 449 thousand
head a year, considering the IBGE numbers, which take
into consideration federal, state and municipal inspections. The total increase reached 8.9 million head in 2017,
against the total in 1997, and the average weight equally
evolved. “Male carcasses went up 14%, or 35 kilograms, to
283.5 kilograms”, he cites. If average weight and productivity are maintained, Scot estimates that Brazil could increase its annual slaughter volume by 50%.
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Por essa ninguém

esperava

Desafios de 2017 serviram para reforçar
que prevenir é melhor do que remediar, e que muitas
coisas fogem ao poder de decisão do pecuarista

S

Se havia a esperança em 2017
de que, mesmo difícil, viesse a ser um ano
com melhores resultados para a bovinocultura de corte, ela se desfez em pouco tempo. A previsão de dificuldade estava baseada em fundamentos do próprio setor, como
a transição de ciclo pecuário, o menor consumo doméstico e a dependência do humor dos importadores, além das agruras
da economia e da política brasileira. A expectativa concentrava-se no exterior mais
demandante, na recuperação da economia
e na solidez da cadeia produtiva.
Nem os mais pessimistas esperavam o
tsunami que varreu o setor por fatores distantes das fazendas: a operação Carne Fraca,
da Polícia Federal, afetou a credibilidade do

setor e as exportações no primeiro semestre;
o embargo à carne do Brasil pelos Estados
Unidos; a delação de esquema de corrupção envolvendo a maior indústria frigorífica
do País (que reduziu a demanda por animais
em suas plantas, o volume de abates e o processamento, e gerou desconfiança no mercado); a decisão da Justiça pela retomada da
cobrança do Fundo para o Financiamento
da Seguridade Rural (Funrural) de produtos
agropecuários e o pagamento dos débitos.
Estes fatores afetaram a comercialização e a renda dos pecuaristas em parte do
ano e revelaram fragilidade na estrutura.
Mas também ficou evidenciada a capacidade da cadeia produtiva de absorver impactos e reagir. Para contrabalançar, a bovino-

cultura alcançou vitórias na prorrogação de
financiamentos do crédito rural para custeio e investimentos e a criação de linhas
para retenção e aquisição de bovinos.
A desvalorização da arroba, somada
ao aumento do custo de produção e à menor liquidez na comercialização de bovinos para abate, comprometeu de forma
signicativa a rentabilidade do produtor rural. Foi neste cenário que os preços da carne, do boi gordo e do gado de reposição caíram em boa parte do ano, afetando a renda
e toda a estrutura setorial. A recuperação
do mercado, ainda tímida, ocorreu nos últimos quatro meses do ano. O dólar valorizado e os preços internos ajudaram na recuperação nas exportações.

Um tsunami varreu o mercado
do boi e da carne bem longe das fazendas
18

l O INDICADOR
O indicador Esalq/BM&F/Bovespa do boi gordo manteve-se abaixo da linha de 2016 em quase todo o ano de 2017 e também foi inferior a 2015 em boa parte do período. “A média de 2017, de R$ 138,80, foi 9,22% inferior à da arroba em 2016, nominalmente. Em termos reais, levondo-se em conta a inflação, a queda foi de 10%”, avaliou o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP). A
maior média ponderada de preços mensais do boi gordo no Estado de São Paulo, em termos nominais, foi registrada em janeiro, em R$ 148,39 por arroba, enquanto a menor, de R$ 124,50, foi verificada em julho.
Conforme o Cepea, apesar do desempenho mais fraco, a carne superou os valores dos anos anteriores em alguns momentos de 2017. A maior e a menor média coincidiram com as do mercado do boi: em janeiro, de R$ 10,14 pelo quilo, e em julho,
de R$ 9,13 pelo quilo, valores nominais no mercado atacadista da Grande São Paulo. No ano, o preço médio da carcaça casada
de boi, de R$ 9,70, ficou 1,8% abaixo do verificado em 2016, a R$ 9,88 pelo quilo em termos nominais. Destaca-se a forte queda
de 13% entre abril e agosto, quando o quilo da carne bovina recuou de R$ 10,09 no dia 13 de abril a até R$ 8,78 em 2 de agosto, o que mostra a dificuldade enfrentada pelo setor nesse ano.

l E A REPOSIÇÃO
Em consonância com os outros mercados, em 2017 os preços do bezerro estiveram abaixo de 2016 e 2015. Conforme o Indicador Esalq/ BM&F/Bovespa, no Mato Grosso do Sul, chegou a R$ 1.236,19 em janeiro. Depois disso, as cotações caíram e registraram a menor média em agosto, de R$ 1.090,13. No ano, o valor bateu, em média, em R$ 1.151,75, ou 12,6% abaixo de 2016, sem
considerar a inflação. A ótima safra agrícola ajudou os custos de produção a caírem 1%.
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Challenges in 2017 strengthened the
‘better safe than sorry’ belief, as many things
are beyond the farmer’s power to decide

I

Comportamento de preços
do boi gordo ao produtor
(R$/@ à vista (CDI) – Base Estado de São Paulo
Janeiro de 2017

148,39

Fevereiro de 2017

144,99

Março de 2017

143,33

Abril de 2017

136,80

Maio de 2017

136,07

Junho de 2017

128,66

Julho de 2017

124,50

Agosto de 2017

133,71

Setembro de 2017

143,47

Outubro de 2017

140,78

Novembro de 2017

141,00

Dezembro de 2017

145,23

Janeiro de 2018

146,53

Fevereiro de 2018

145,09

Março de 2018

144,80

Abril de 2018

143,16

Maio de 2018

140,59

Junho de 2018

138,53

Julho de 2018

141,72

Agosto de 2018

144,48

Fonte: Indicador Esalq/BM&F/Bovespa –
5 de agosto de 2018.

If there was hope in 2017 that,
though difficult, it would turn out to be a
year with better results for beef cattle operations, it faded away in few days. The forecast of difficulties was based on the pillars
of the sector itself, like the transition of the
cattle farming cycle, lower domestic consumption and a great dependence on the
mood of the buyers, besides the hardships
of the economy and Brazilian political scenario. Expectations were concentrated on
the foreign market, where demand was on
the rise, and on the recovery of the economy and a solid status of the supply chain.
Not even deep-dyed pessimists had
waited for the tsunami that swept across the
sector for reasons far away from the farms:
the operation “Weak Flesh”, by Federal Police, affected the sector’s credibility and ex-

ports in the first half of the year; the embargo on Brazilian meat by the United States;
the denouncement of corruption schemes
involving the biggest meat packing industry in the Country (which, as a consequence,
reduced the demand for cattle in the plants,
and the same holds true for the number of
slaughters and processing procedures, putting the market on the alert); the decision
of the Court to resume the fees for Financing Rural Security (Funrural) of agricultural
products, along with debt payments.
These factors adversely affected commercialization and the income earned by
the cattle farmers during a certain period
in the year and showed the fragility of the
structure. What also became evident was
the capacity of the supply chain to absorb
the impacts and react. To counterbalance

the situation, beef cattle farming conquered
victories in extending the rural credits for
production and investments, besides the
creation of credit lines for the retention and
acquisition of bovines.
The devaluation of the arroba price,
along with the higher production cost
and lower liquidity at the commercialization of the beef cattle for slaughter, significantly jeopardized the income of the cattle farmers. It was in this scenario that the
prices of meat, fat cattle and replacement
cattle dropped during a great period over
the year, affecting the income and the entire sectoral structure. The recovery of the
market, still shy, occurred during the last
four months of the year. The high valued
dollar and the domestic prices were a factor in the recovery of meat exports.

l THE INDICATOR
The fat cattle Esalq/BM&F/Bovespa indicator remained below the 2016 line
almost over the entire year in 2017 and remained equally below 2015. The average in 2017, R$ 138.80, was down 9.22% from the arroba price in 2016, nominally. In real terms, if inflation is taken into consideration, it was a 10-percent drop”,
according to the Center for Applied Studies on Advanced Economics (Cepea) of
the Luiz de Queiroz College of Agriculture (Esalq), a division of the University of
São Paulo (USP). The highest weighted average of monthly fat cattle prices in the
State of São Paulo, in nominal terms, was registered in January, at R$ 148.39 per
arroba, whilst the lowest, R$ 124.50, was registered in July.
According to Cepea sources, despite the poorer performance, meat outdid
the previous years’ prices in some moments throughout 2017.The highest and
lowest average coincided with the cattle market: in January, R$ 10.14 per kilogram, and in July, R$ 9.13 per kilogram, nominal values in the wholesale market
in São Paulo. Over the year, the average price of the bovine carcass, R$ 9.70, remained 1.8% below the price in 2016, at R$ 9.88 per kilogram in nominal terms.
What should not be overlooked is the steep drop of 13% from April to August,
when the per-kilo price of meat fell from R$ 10.09 on 13th April to R$ 8.78 on 2nd
August, which attests to the difficulties faced by the sector during that year.

l REPLACEMENT
In line with other markets, in 2017 calf prices were below the levels of 2016 and
2015. According to the Esalq/ BM&F/Bovespa Indicator, in Mato Grosso do Sul, the
amount reached R$ 1,236.19 in January. After this, prices dropped and registered
the lowest average in August, R$ 1,090.13. Throughout the year, average prices remained at R$ 1,151.75, or down 12.6% from 2016, without considering inflation.
The excellent agricultural crop pressed down production costs by 1%.
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Totally unexpected

cotações
• prices

A real tsunami swept the market of
cattle and beef far away from the farms
20
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Divulgação

Tempos de

superação

Q

Em ano completamente atípico, as exportações
de carne bovina brasileira superaram as expectativas
e mostraram o poder de reação do setor

Que 2017 foi um ano atípico
para a pecuária, depois do envolvimento
dos dirigentes do maior frigorífico nacional (a JBS) com delação de escândalos de
corrupção no ambiente dos poderes federais, e da repercussão negativa da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, ninguém duvida. Mas em pleno 2017 todo
mundo duvidava que o Brasil alcançasse um bom resultado nas exportações de
carne. E não é que o setor não só alcançou
como também superou o volume e os valores obtidos em 2017?
Com menor presença da JBS, maior
player brasileiro, outros frigoríficos pre-

encheram a lacuna, expandiram os abates
e voltaram a operar em plantas paradas,
elevando a participação no mercado doméstico e externo. Desta forma, apesar do
conturbado cenário interno, e aproveitando o panorama de oferta instável no mundo, as vendas brasileiras de carne bovina
acumularam 1.534.462,47 toneladas, com
alta de 9,57% sobre a performance de
2016. Em valores, subiu 13,94%, para US$
6.284.789,06. A média de preços da soma
de carne in natura, de miúdos, industrializada, tripas e carnes salgadas foi elevada
em 3,99%, para US$ 4.095,76. A desvalorização do real ajudou.

Fora isso, o Brasil teve excelente exportação de boi em pé, e fechou 2017 com
400,66 mil cabeças embarcadas e US$ 263
milhões em receita. Os principais compradores foram Turquia, Egito, Líbano e Jordânia. O crescimento foi de 46% em volume.
Já em 2018, o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) registrou crescimento de apenas 4% em toneladas e 3% na receita cambial das remessas
para o mercado externo da bovinocultura
nos primeiros seis meses do ano. De janeiro a junho, as vendas atingiram 681.910 toneladas, o equivalente a US$ 2,71 bilhões.
Conforme a Associação Brasileira de Frigo-

Sem a JBS operando a pleno, outros
frigoríficos assumiram o desafio
22

ríficos (Abrafrigo), junho foi o terceiro mês
consecutivo de baixa, prejudicado pela
greve dos caminhoneiros, que não permitiu embarques, e pela ausência da Rússia
nas importações desde 2017.
A entidade considera o segundo semestre de 2018 de recuperação, pois os
maiores clientes tendem a elevar as compras e a Rússia deve voltar a adquirir. A
maior parcela das exportações (43%) foi

para a China, por meio de Hong Kong e do
continente, que adquiriu 296.428 toneladas nos seis primeiros meses do ano, com
receita de US$ 1,21 bilhão. No total, 78 países aumentaram as compras e 61 reduziram. Os números carregam uma polêmica. Em abril houve a alteração no método
estatístico do MDIC, o que gerou protestos
da cadeia produtiva.
Em julho, a exportação de carne bovi-

na in natura somou 130,9 mil toneladas,
volume 140,6% superior a junho. Na variação anual, o avanço foi de 24,4%. A receita com a proteína animal atingiu US$ 636,7
milhões no mês, aumento de 128,3% frente a junho. No ano, o desempenho da carne
bovina in natura soma 664,9 mil toneladas,
5,65% acima do embarcado em igual período de 2017. A receita cresceu 13,1%, de
US$ 2,538 bilhões para US$ 2,872 bilhões.

l CONFIANTE
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Antônio Jorge Camardelli, acredita em um 2018 com resultados um pouco superiores a 2017 e põe fé em números ainda mais promissores em 2019. Para
ele, além de superar barreiras comerciais, como a da Rússia, o grande desafio do Brasil, que exporta 20% da carne bovina
que produz por ano, é agregar valor às exportações. Embora seja o maior exportador mundial de carne bovina em volume,
o Brasil é apenas o terceiro em receita, atrás dos Estados Unidos e da Austrália.
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A time to overcome

obstacles

N

In a completely atypical year, Brazilian
beef exports outstripped expectations and attested
to the sector’s power to recover

Nobody doubts that 2017 was
an atypical year for cattle breeding, after the
involvement of the officials of the biggest
national meat packing industry (JBS) in
the whistleblowing problem when corruption and bribery schemes were reported to
federal police, along with the negative repercussion of Operation Weak Flesh, conducted by Federal Authorities. However,
in 2017, nobody believed that Brazil would
achieve good results from beef exports.
The fact is, the sector did not only achieve
good results but outstripped the volumes
and values reached in 2016.
With a reduced participation of JBS, major Brazilian player, other meat packing
plants filled the gap, expanded their slaughters and resumed operations in idle plants,
resulting into a bigger share in the domestic and foreign market. In consequence, despite the internal disturbances, and taking
advantage of and unstable supply scenario
in the world, Brazilian beef sales accumulate
1,534,462.47 tons, up 9.57% from the per-
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formance in 2016. In values, there was an increase of 13.94%, to US$ 6,284,789.06. Average prices of all types of fresh meat, giblets,
industrialized meat, guts and salty meat rose
3.99%, to US$ 4,095.76. The devaluation of
the Brazilian currency came as a boon.
Apart from this, Brazil exported big numbers of live cattle and, in 2017, shipments
of live cattle amounted to 400.66 thousand
head, bringing in revenue of US$ 263 million.
The main buyers were Turkey, Egypt, Lebanon and Jordan. Volume was up 46%.
In 2018, the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC) registered a
mere increase of 4% in tons and 3% in revenue from the shipments of beef to the foreign market in the first six months of the year.
From January to June, sales reached 681,910
tons, equivalent to US$ 2.71 billion. According to the Brazilian Association of Meat Packing Plants (Abrafrigo), June was the third
month in a row of decreasing sales, adversely affected by the truckers’ strike, which impaired shipments, and also because of Rus-

sia’s absence from all imports since 2017.
The entity expects recovery to start in the
second half of 2018, as the biggest clients
tend to purchase additional volumes, whilst
Russia should resume its imports. The biggest portion of the exports (43%) left for China, through Hong Kong and the continent,
with an acquisition of 296,428 tons in the first
six months of the year, with revenue of US$
1.21 billion. In all, 78 countries increased their
purchases and 61 reduced them. The numbers give rise to heated arguments. In April,
the MDIC altered its statistical method, which
generated protests from the supply chain.
In July, exports of fresh beef amounted to
130.9 thousand tons, up 140.6% from June.
In annual variation, it was up 24.4%. Revenue from animal protein amounted to US$
636.7 million in the month, up 128.3% from
June. In the entire year, the performance of
fresh beef reached 664.9 thousand tons, up
5.65% from the shipments in the same period in 2017. Revenue went up 13.1%, from
US$ 2.538 billion to US$ 2.872 billion.

l CONFIDENT
The president of the Association of Brazilian Beef Exporters (Abiec), Antônio Jorge Camardelli, believes that in 2018 results should be somewhat more expressive than in 2017 and believes in even more promising numbers for 2019. In his view,
besides overcoming trade barriers, like the ones implemented by Russia, the great challenge of Brazil, which exports 20%
of the beef produced a year, consists in adding value to its exports. Although being the biggest beef exporter in the world in
volume, Brazil comes third in revenue, after the United States and Australia.

pelo mundo • around the world
Exportações de carne bovina por produto – 2016 a 2017
Categoria

2016
Mil US$

2017 Variação
Mil US$ US$ (%)

In natura
4.349.284,02 5.086.170,79
Miúdos
496.204,61
583.845,40
Industrializada
600.957,33
516.802,50
Tripas
49.802,24
69.064,69
Salgadas
19.706,10
28.905,68
Total
5.515.954,30 6.284.789,06

2016
Toneladas

2017
Toneladas

Variação
(T) %

2016
US$/t

16,94% 1.077.333,79
17,66%
195.551,30
-14,00%
105.572,30
38,68%
18.743,91
46,68%
3.283,43
13,94% 1.400.484,73

1.210.136,91
208.149,80
89.707,75
20.971,29
5.496,73
1.534.462,47

12,33%
6,44%
-15,03%
11,88%
67,41%
9,57%

4.037,08
2.537,47
5.692,38
2.656,98
6.001,68
3.938,60

2017 Variação
US$/t
(%)
4.202,97
2.804,93
5.760,96
3.293,30
5.258,71
4.095,76

4,11%
10,54%
1,20%
23,95%
-12,38%
3,99%

Fonte: Abiec.

With the JBS not operating fully, other
meat packing plants took the challenge
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mas em frente

D

semestre de freio puxado e com desvalorização
no mercado da pecuária, agosto trouxe algumas convicções para o restante de 2018
ao setor. A primeira delas é de que até dezembro, ao menos, os preços nominais do
boi gordo e da reposição devem seguir em
trajetória de alta. Outubro é um histórico
mês de forte exportação e novembro e dezembro refletem maior demanda, pelas
festas de final de ano.
“Superado julho, de férias escolares e
com menor demanda pontual, a partir de
agosto esperamos uma retomada da demanda de carne bovina”, explica Hyberville Neto, analista da Scot Consultoria.
“Em contrapartida, a oferta de boi gordo ainda seguirá menor. Isso tende a forçar os frigoríficos a remunerarem melhor
a arroba do boi gordo para garantirem
suas programações de abate e manterem posições no mercado, o que deve se
refletir na confirmação desta natural tendência de alta nas cotações”.
Outra certeza é a de que a retomada do
crescimento da economia brasileira está
patinando e fatores externos, como barreiras de alguns mercados às carnes brasileiras, não permitiram que a demanda nacional sustentasse uma elevação real nos
preços da carne bovina no mercado doméstico e do boi gordo ao longo da cadeia
da pecuária de corte – até o criador. Além
disso, interferiu ainda a greve dos caminhoneiros, que resultou numa tabela de
frete que encarece a atividade.

Isso se explica pela lógica do mercado.
Em média, o Brasil consome 80% da carne bovina que produz e exporta 20%. Portanto, o peso do consumo nacional é decisivo na formação de preços. “Exportações
mais volumosas e remuneradoras no segundo semestre podem ajudar a enxugar
a demanda interna e tornar mais ajustada
a relação entre oferta e demanda, elevando a remuneração ao pecuarista”, explica
Douglas Coelho, consultor da Radar Investimentos. “Mas para um efeito mais direto, as melhores notícias seriam a reação
da economia e a melhoria das perspectivas
das taxas de emprego, de renda e do Produto Interno Bruto (PIB), por exemplo.”
Sem a melhoria de renda e com taxas de
desemprego ainda muito altas, com proje-

ção de que o PIB só cresça um terço (em torno de 1%) do inicialmente previsto no ano,
nota-se que os consumidores priorizam a
compra de outras proteínas, como carnes
de aves e de suínos. Com barreiras comerciais em alguns países importadores para
estes produtos brasileiros, a oferta aumentou internamente, o que ajudou a derrubar
um pouco mais a demanda dos cortes bovinos e provocou reflexos nos preços.
Péricles Salazar, presidente-executivo da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), acredita que o segundo
semestre será de recuperação no mercado interno e externo, mas reconhece que,
apesar do fortalecimento do setor, com as
últimas lições, o crescimento esperado em
2018 vai ficar para 2019.
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Devagar,

Depois do primeiro

l SINAIS DE JULHO
A redução da disponibilidade de animais prontos para abate sustentou as cotações do boi gordo em julho, de acordo
com o Indicador Esalq/BM&F/Bovespa, que acumulou aumento de 1,7%, fechando a R$ 141,70 no dia 31 do mês. Mesmo
com a menor oferta no mercado interno e as exportações em ritmo mais intenso em julho, os preços da carne negociada
no mercado atacadista da Grande São Paulo seguiram em queda.
No acumulado de julho, a carcaça casada de boi desvalorizou-se 0,83%, passando para R$ 9,51 por quilo no encerramento do mês (à vista). Em agosto, os preços se recuperaram e até o dia 9 já alcançavam 2,3% de valorização, em R$
144,95 por arroba, mas variáveis de R$ 145,00 a R$ 147,00 no Brasil Central – Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e São Paulo. O bezerro perdeu preço em julho, caindo 0,21%, para R$ 1.148,99 por unidade, livre de Funrural, mas iniciou agosto em recuperação, valorizando R$ 1,64% até 8 de agosto, em R$ 1.167,85, com projeção de manter
a tendência de alta, acompanhando a trajetória do boi gordo.

Retomada do crescimento da economia brasileira
é lenta e puxa o freio de mão no mercado pecuário
ao longo de 2018, mas a tendência é de alta
26

Fatores externos e disputa com outras
proteínas seguram a carne bovina
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Robispierre Giuliani

Moving forward,

slowly but surely

A

The recovery of the Brazilian economy is a slow
process and puts the brakes on the livestock market
throughout 2018, but it is a rising trend

After the first half of the year
in slow motion and with the livestock market on the decline, August has brought
about some convictions for the sector for
the rest of 2018. The first of them is that until December, at least, the nominal price for
fattened and replacement animals should
remain on a rising trajectory. October is an
historical month of high exports, whilst November and December reflect higher demand coming from year-end celebrations.
“Now that July has passed, a time of
school holidays and fewer unique demands,
as of August there is hope for a resumption
of beef consumption”, explains Hyberville
Neto, analyst at Scot Consultancy. “On the
other hand, a limited supply of fattened
cattle will continue. This tends to force the
meat packing plants to pay more for an arroba of fattened animals if they want to guarantee their slaughter programs and maintain their positions in the market, a fact that
should reflect on the confirmation of this
natural trend of rising prices”.

Another fact that leaves no doubt is that
the recovery of the Brazilian economy is a
slow motion process, and external factors,
like trade barriers implemented by some
countries against meat imports from Brazil,
would not allow national demand to sustain price increases for beef in the domestic
market and for fattened animals throughout the beef cattle supply chain – to the cattle farmer. Furthermore, the truckers’ strike
equally interfered with the problem, as it
resulted into a freight table that turns the
activity more costly.
This is explained by the logics of the market. On average, Brazil consumes 80% of its
beef and exports 20%. Therefore, the share
of national consumption is a decisive factor when it comes to setting meat prices.
“Exports of bigger and better remunerated
volumes could put the brakes on domestic demand and result into a tighter relation
between offer and demand, thus improving
farmers’ income.”, explains Douglas Coelho,
consultant at Radar Investments. “Howev-

er, for a more direct effect, it would be better
news if the economy reacted, followed by an
improvement in the perspectives of the employment rates, income and Gross Domestic
Product (GDP), for example”.
Without increases in income, along
with high unemployment rates, with the
GDP estimated to rise only one third of
the initial projection (about 1%), it is quite
clear that consumers give priority to other
proteins, like chicken and pork. With trade
barriers implemented by countries that
import these Brazilian products, offers increased internally, which helped knock
down demand for bovine cuts and had reflections on the prices.
Péricles Salazar, executive-president of
the Brazilian Association of Meat Packing
Industries (Abrafrigo), believes that the second half of the year will be a time for the domestic and international market to recover,
but recognizes that, although the sector has
recently grown stronger, the progress expected for 2018 will have to wait until 2019.

l JULY SIGNALS
The smaller amounts of animals ready for slaughter sustained the prices of fattened cattle in July, according to the Esalq/
BM&F/Bovespa Indicator, as it accumulated a 1.7-percent increase on July 31. Despite the smaller supply in the domestic market,
with exports thriving in July, the prices of meat negotiated in the wholesale market in Greater São Paulo continued on the decline.
In the accumulated prices in July, a beef carcass suffered a devaluation of 0.83%, dropping to R$ 9.51 per kilogram at the end
of the month (at sight). In August prices recovered and up to the ninth day they had gone up by 2.3%, R$ 144,95 per arroba in Central Brazil – Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais and São Paulo. Calf prices fell in July, by 0.21%, to R$ 1,148.99
per unit, free of Funrural fees, but recovered in August, rising by R$ 1.64%, until August 8, at R$ 1,167.85, with projections to keep
rising, in line with the trajectory of fattened beef.

External factors and competition with
other proteins disrupt the beef market
28
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retrato • portrait
Perfil do comércio de exportação
internacional de carne bovina

Apetite mantido

A

Mesmo com o mercado brasileiro oscilando,
a demanda mundial de carne bovina deve consolidar
novo aumento em 2018, segundo o USDA

A carne bovina deverá ser o motor da expansão do comércio mundial de
proteínas animais em 2018, de acordo com
o relatório publicado em junho pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês). A projeção
é de que pela primeira vez desde 2012 o comércio de todas as carnes (bovina, suína
e de frango) suba. Enquanto os mercados
de suínos e frangos terão ganhos modestos, de 1% e 2%, respectivamente, o crescimento da bovina deverá alcançar a 5%.
A expectativa dos analistas norte-americanos é de que o aumento mais forte
ocorra no comércio mundial da carne de
bovinos, impulsionado pela forte demanda global e pelos preços mais competitivos. Importantes exportadores, como o
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Brasil e os Estados Unidos, terão aumento no fornecimento exportável a preços ligeiramente inferiores, segundo a análise.
Novo estudo deve ser divulgado em outubro, atualizando a estimativa.
As exportações de proteína bovina dos
EUA deverão aumentar 6% em 2018, em
especial pela maior demanda de Coreia
do Sul, Japão, Canadá e México. A produção global deverá crescer de forma marginal (2%) em 2018, para 63 milhões de
toneladas, principalmente baseada no
Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina.
“A expansão do Brasil é impulsionada em
grande parte pelo maior peso das carcaças, pela maior demanda doméstica e por
exportações recordes”, define o relatório
norte-americano.

O comércio global em 2018 deve aumentar 5%, para 10,5 milhões de toneladas, por uma taxa maior de embarques de
Brasil, Argentina, Austrália e Estados Unidos. No entanto, o relatório é anterior aos
problemas com os embarques de gado
vivo no País. As sanções da Rússia a proteínas do Brasil intensificarão a concorrência
global, uma vez que esse produto deve ser
direcionado a outros destinos, principalmente asiáticos e do Oriente Médio.
O USDA espera que a demanda robusta
na China e em Hong Kong continue a crescer, já que a produção doméstica estagnada não será capaz de atender ao consumo
crescente. Estima-se que em 2017 a produção de carne bovina da China cresceu 6% e
a demanda, 20%.

l MIRANDO O CONSUMO

Em média, o brasileiro deve consumir em 2018 cerca de 90 quilos de carne. De
bovina, porém, o volume não deve passar de 35 quilos, ou 100 gramas por dia.
Paulo Rosso, professor do Laboratório de Pesquisas em Bovinocultura da Universidade Federal do Paraná (UFPR), explica que o brasileiro decide que carne irá comer conforme o dinheiro de que dispõe. “É comum nos açougues o consumidor
pedir R$ 5,00 ou R$ 10,00 de carne moída ou meio quilo de alcatra para bife”, frisa.
Em 2017, a demanda por consumidor foi de 33,2 quilos de carne de boi no Brasil, cinco vezes a média mundial, de 6,5 quilos por habitante ao ano. Por pesar menos no bolso, o frango faz o consumo per capita de proteína animal alcançar volume
expressivo no País. Em 2017, o brasileiro consumiu, em média, 42 quilos de frango,
contra consumo mundial anual de 13,98 quilos por habitante. Já a carne suína alcança 14,7 quilos por habitante no Brasil, contra 12,3 quilos per capita global.

Demais proteínas animais também
acompanham o aumento de produção

produção
2017
2018
Brasil
9,550
9,900
União Europeia
7,900
7,855
China
7,260
7,325
Índia
4,250
4,300
Argentina
2,830
2,915
Austrália
2,149
2,280
México
1,925
1,960
Paquistão
1,780
1,800
Turquia
1,382
1,450
Rússia
1,315
1,300
Outros
9,278
9,339
Total menos EUA
49,619
50,424
EUA
11,938
12,601
Total
61,557
63,025
Consumo doméstico total
China
8,227
8,530
Brasil
7,750
7,935
União Europeia
7,871
7,825
Argentina
2,537
2,565
Índia
2,401
2,400
México
1,841
1,860
Paquistão
1,721
1,736
Rússia
1,812
1,685
Turquia
1,408
1,500
Japão
1,277
1,314
Outros
10,709
10,968
Total menos EUA
47,554
48,318
EUA
12,046
12,592
Total
59,600
60,910
Importações totais
China
974
1,200
Japão
817
832
Hong Kong
543
580
Coreia do Sul
531
559
Rússia
509
400
União Europeia
338
340
Egito
250
320
Chile
281
295
Canadá
229
235
Malásia
211
215
Outros
1,912
1,977
Total menos EUA
6,595
6,953
EUA
1,358
1,379
Total
7,953
8,332
Exportações totais
Brasil
1,856
2,025
Índia
1,849
1,900
Austrália
1,486
1,610
Nova Zelândia
593
560
Canadá
469
480
Uruguai
435
420
Paraguai
378
400
União Europeia
367
370
Argentina
293
350
México
280
305
Outros
665
682
Total menos EUA
8,671
9,102
EUA
1,298
1,372
Total
9,969
10,474
Fonte: USDA, Abril 2018.
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force behind the expansion of the global
trade of animal protein in 2018, according to a report published in June by the
US Department of Agriculture (USDA).
The projection points to the fact that for
the first time since 2012 the sales of different types of meat (bovine, pork and chicken will have modest profits, 1% and 2%,
respectively, whilst bovine production is
supposed to go up by 5%.
The expectation expressed by the
North-American analysts consider that
the strongest increases will occur in bovine meat, driven by the great global demand and by the more competitive prices. Relevant exporters, like Brazil and the

appetite

Despite the oscillations of the Brazilian market,
global demand for beef should consolidate a
new increase in 2018, according to USDA sources

EXPANSÃO
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Other animal proteins also
kept pace with production
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Variação da exportação

comércio de todas as carnes aumentará em 2018:
carne bovina lidera

0

5%, to 10.5 million tons, as a result of bigger shipments by Brazil, Argentina, Australia and the United States. Nonetheless,
the report came out before the problems
with the shipment of live cattle in the
Country. The Russian sanctions against
protein from Brazil will tighten global
competition, as this product should be
shipped to other destinations, especially
to Asia and the Middle East.
USDA sources hope that the strong demand from China and Hong Kong will continue on the rise, as the stagnated domestic production will not be able to meet the
ever-rising consumption. It is estimated
that in 2017 the production of bovine meat
in China went up 6% and demand, 20%.

l WITH AN EYE
ON CONSUMPTION

Crescimento da produção global impulsionará
crescimento nas exportações em 2018

Milhões de toneladas

No decrease in

United States, will experience increases in
exportable supplies at slightly lower prices, according to the analysis. A new study
should be published in October, with an
update on the estimate.
Bovine protein exports in the United
States are expected to go up 6% in 2018, especially because of rising demand from
South Korea, Japan, Canada and Mexico.
Global production is supposed to grow marginally (2%) in 2018, to 63 million tons, particularly based on Brazil, the United States and
Argentina. “The expansion in Brazil is credited to the higher weight of the carcasses,
to soaring demand at home and record exports”, defines the North-American report.
The global trade in 2018 should go up

Milhões de toneladas

Inor Ag. Assmann

B

Bovine meat shall be the driving

On average, per capita consumption is supposed to reach 90 kilograms a year in 2018. Beef consumption, nevertheless, will remain at 35
kilograms, or 100 grams a day. Paulo Rosso, professor at the Bovine Research Laboratory of the Federal University in Paraná (UFPR), explains
that Brazilians decide about which
meat to consume in accordance with
the purchasing power. “Frequently,
Brazilians go to the butcher’s shop
and ask for a portion of ground meat
worth R$ 5 or R$ 10”, he clarifies.
In 2017, per-capita consumption reached 33.2 kilograms of beef
in Brazil, five times the global average of 6.5 kilograms per person/
year. Because it is more affordable,
chicken meat is responsible for
making the per capita consumption
of animal protein reach expressive
volumes in the Country. In 2017,
per capita consumption of chicken meat in Brazil amounted to 42
kilograms, against an annual global consumption of 13.98 kilograms/
person. Pork consumption reached
14.7 kilograms/person/year in Brazil, against 12.3 kilograms per capita global consumption.
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Questão de status

A matter of status

Brasil recebe certificação de país livre da
febre aftosa com vacinação e avança em sua competitividade
frente a barreiras sanitárias e comerciais

Brazil is awarded a certification as a country free of footand-mouth disease with vaccination and makes strides in its
competitiveness against health and commercial barriers

E

Em batalha permanente para
derrubar barreiras sanitárias e comerciais no
mercado mundial, a pecuária brasileira obteve uma grande vitória em maio de 2018.
Conseguiu, após mais de meio século de esforços, a certificação de país livre de febre aftosa com vacinação, da Organização Mundial
de Saúde Animal (OIE). Ações de controle são
compartilhadas entre os governos federal e
estaduais e o setor privado e incluem vacinação nas fazendas, vigilância de fronteiras e
rede laboratorial estruturada no País.
Quase todos os estados brasileiros eram
reconhecidos como zona livre com vacinação. Agora, com o novo status sanitário, a
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comercialização de carnes e de animais vivos será facilitada dentro e fora do território
nacional. “Com o maior rebanho comercial
do mundo, a certificação mostra que o Brasil se preocupa com a qualidade sanitária e
aufere credibilidade às negociações internacionais”, diz Blairro Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A última ocorrência de febre aftosa no
Brasil foi em 2006, no Paraná e no Mato
Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.
Em 2007, Santa Catarina foi reconhecida
pela OIE como livre da zoonose sem vacinação. É o próximo status a ser buscado pelo
País: gradativamente, retirar a vacinação do

rebanho até 2023, para que até 2026 haja a
certificação internacional pela OIE de país livre de aftosa sem uso da vacina.
Bruno Lucchi, superintendente técnico
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), assegura que a cadeia
da pecuária brasileira tem ciência do compromisso sanitário. Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Rio
Grande do Sul (Farsul), afirma que o grande desafio, agora, será enfrentar a etapa final de erradicação da doença em países vizinhos na América do Sul, ampliar as zonas
livres sem vacinação e, também, a condição de país com a doença erradicada.

I

In a permanent fight against
phytosanitary and trade barriers in the global market, Brazilian livestock operations obtained a great victory in May 2018. After more
than half a century of efforts, the certification as a country free of foot-and-mouth disease, with vaccination, was awarded to Brazil
by the World Organization for Animal Health
(OIE). All control actions are shared by the
State and Federal governments, and by the
private sector, which include vaccination at
the farms, border surveillance and laboratory
networks structured in the Country.
Almost all Brazilian states were certified as
free of foot-and-mouth with vaccination. Now,
with the new phytosanitary status, the trade

of beef and live animals will flow smoothly at
home and abroad. “With the biggest commercial farm in the world, certification proves that
Brazil is concerned with phytosanitary questions and imparts credibility to the international negotiations”, says Blairro Maggi, minister of
Agriculture, Livestock and Supply.
The latest outbreak of foot-and-mouth
in Brazil happened in 2006, in the states of
Paraná and Mato Grosso do Sul, at the borders with Paraguay. In 2007, the state of
Santa Catarina was certified by the OIE as
free of the zoonosis without vaccination.
It is the next status to be achieved by the
Country, consisting in gradually removing
any herd vaccination, by 2023, in order to

be awarded the OIE international certification as a country free of foot-and-mouth
without vaccination, in 2026.
Bruno Lucchi, technical supervisor at the
Brazilian Confederation of Agriculture and
Livestock (CNA), attests that the Brazilian livestock supply chain is fully aware of its phytosanitary obligations. Gedeão Pereira, president
of the Rio Grande do Sul Federation of Agriculture (Farsul), maintains that the big challenge,
at the moment, will consist in facing the final
stage in the eradication of the disease in neighboring countries, in South America; whilst expanding the free zones without vaccination
and, equally, the status of a country where the
disease has been eradicated.

l O VÍRUS

l THE VIRUS

O vírus da febre aftosa é altamente contagioso e atinge bovinos, suínos, ovinos e caprinos. O animal afetado apresenta febre alta,
que diminui depois de dois ou três dias. Em seguida, aparecem pequenas bolhas, que se rompem, causando ferimentos. O animal deixa
de andar e de comer e, no caso de bezerro e de animal mais novo, pode até morrer. A doença é causada por um vírus, com sete tipos diferentes, que pode se espalhar rapidamente, caso as medidas de controle e de erradicação não sejam adotadas logo após sua detecção.

The virus of the foot-and-mouth is highly contagious and infects bovines, pigs, sheep and goats. Infected animals suffer from high
fever, which fades away after two to three days. Then ulcerating vesicles appear, and turn into wounds after erupting. Infected animals stop moving and do not take in any food. It could take calves or young animals to death. The disease is caused by a virus, which
comprises seven strains, and they spread fast if control measures are not implemented as soon as the disease is detected.
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Não é novidade

Marcha

lenta

Um ano para pasteurizar as consequências da
recessão e a lenta retomada da economia.
Isso é o que 2018 promete ser para o setor lácteo.
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para ninguém que o consumo de lácteos no Brasil está diretamente ligado ao crescimento da economia. Com melhor renda, uma
das primeiras atitudes do consumidor é alimentar-se melhor, incluindo-se neste grupo de produtos uma variedade enorme de
derivados de leite, como bebidas, iogurtes
e queijos, entre outros.
Com as recentes e sucessivas revisões
negativas de avanço do Produto Interno
Bruto (PIB), o desalinhamento entre demanda, produção e custos foi inevitável. De
acordo com Denis Teixeira da Rocha, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, de Juiz
de Fora (MG), ainda no final de 2017 o custo de produção começou a subir, ao mesmo tempo em que o preço do leite recuou
de forma acentuada. “No caso dos custos,
a valorização dos preços dos insumos, em
especial do milho e do farelo de soja, foi o
principal responsável por essa situação, que
resultou em aumento de 16% no Índice de
Custo de Produção de Leite da Embrapa (ICPLeite) em junho de 2018, comparado com
o mesmo mês do ano anterior”, frisa. “Já nos
preços do leite, a redução foi motivada pelo
aumento da oferta do produto no mercado
brasileiro que não foi totalmente absorvido
pelos consumidores, visto que o consumo
de lácteos vem reagindo lentamente, em
função da conjuntura econômica do País”.
Nesse contexto, conforme Rocha, a relação de troca ao produtor, que mede a quan-

R a n c h i n g

tidade de litros de leite necessários para a
compra de uma saca de 60 quilos de ração,
aumentou 44% em um ano, passando de 27
litros em junho de 2017 para 39 litros de leite
em junho de 2018, comprometendo o poder
de compra e, consequentemente, a rentabilidade do produtor. “Mais recentemente, os
preços do leite apresentaram recuperação
mais acentuada em função da entressafra,
potencializada pelos efeitos da greve dos
caminhoneiros”, contextualiza.
O pesquisador projeta ainda que a manutenção dos aumentos de preços do leite nos próximos meses será muito dependente da recuperação da oferta de leite no
campo e da capacidade de absorção desses aumentos pelo consumidor final da cadeia, além da cotação dos grãos. “Os fatores
que estão impulsionando os preços são a redução da atual safra brasileira de milho e a
quebra da safra argentina de grãos e a forte valorização do dólar frente ao real, além
de reflexos da guerra comercial entre Estados Unidos e China”, refere. “Todos esses fatores resultam numa menor oferta de milho
e de soja internamente, o que propicia cenário favorável à manutenção desses preços mais elevados, impactando os custos
de produção do leite”. Destaca que, nesse
panorama, a produção de leite no segundo
semestre de 2018 deve continuar desacelerando em comparação com o mesmo período do ano anterior e dificilmente se verá um
novo crescimento de produção.

Divulgação

Inor Ag. Assmann

G A DO DE LEITE

Custo da ração
em relação ao
preço do leite
aumentou 44%
em um ano
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Slow march

I

A year for pasteurizing the consequences of the
recession and a slow resumption of the economy. This is
what 2018 holds in store for the dairy sector.
It is no novelt y that the con-

sumption of dairy products in Brazil is directly linked with the growth of the economy. With higher income, one of the first
initiatives of most consumers is to go for
better food items, including in this group a
variety of dairy products, like beverages, yogurt and cheese, among others.
With the recent and successive negative
advances of the Gross Domestic Product
(GDP), the disarray between demand, production and costs was inevitable. According to Denis Teixeira da Rocha, researcher at Embrapa Dairy Cattle, in Juiz de Fora
(MG), at the final days in 2017, production costs began to soar, but in the meantime, milk prices declined considerably.

“In Embrapa’s Milk Production Cost Index
(ICPLeite), in June 2018, compared to the
same month in the previous period”, he
comments. “With regard to the prices of
milk, the reduction was triggered by the
increase in supply in the Brazilian market,
which was not absorbed in its entirety by
the consumers, seeing that the dairy products have been reacting slowly, by virtue of
the Country’s economic scenario”.
Within this context, according to Rocha,
the exchange relation relative to the producer, where the liters of milk are measured
for the purchase of one 60-kg sack of feed,
went up 44% in one year, from 27 liters in
June 2017 to 39 litters of milk in June 2018,
jeopardizing the purchasing power and,

consequently, farmers’ profit. “More recently, milk prices recovered considerably
by virtue of the off-season period, when
the sector endured the ripple effects from
the truckers’ strike”, he concludes.
The researcher equally projects that
maintaining milk prices on their rising
trend over the next months will depend
greatly on the recovery of milk supplies
and on the capacity of the final consumers
to absorb these increases. The same holds
true for the grain prices. “The factors that
are driving the prices up include the smaller Brazilian corn crop and the failure of the
grain crop in Argentina, the highly valued
dollar against the real, besides the reflections from the commercial war between

Cost of feed compared to milk
prices went up 44% in one year
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OFERTA
• offer

the United States and China”, he argues.
“All these factors result into smaller
corn and soybean supplies internally, a fact
that paves the way for a favorable scenario towards maintaining these higher prices, with impacts upon the milk produc-

tion costs”. He has it that, in this panorama,
the production of milk in the second half of
2018 should continue on its downtrend in
comparison to the same period in the previous year, and there will hardly be any new
growth in production.

PLANTEL
• herd

RENDIMENTO
• revenue

Estados com mais vacas
ordenhadas – (Animais/ano)
Estado	Animais
Minas Gerais
4.974.449
Goiás
2.237.872
Paraná
1.621.957
Rio Grande do Sul
1.461.315
Santa Catarina
1.116.994
Bahia
880.206
Total Brasil
19.678.817

Produtividade nos estados –
Litros por vaca ao ano

Fonte: IBGE/Embrapa.

Fonte: IBGE/Embrapa.

Estado
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Minas Gerais
Alagoas
Média – Brasil

Litros por
vaca ao ano
3.157,28
2.916,35
2.787,63
1.803.37
1.758,62
1.708.67

Produção de leite por estado –
Em mil litros
Estado	Volume
Acre
56.870
Alagoas
337.974
Amapá
5. 983
Amazonas
45.978
Bahia
858.408
Ceará
528.138
Distrito Federal
29.972
Espírito Santo
371.375
Goiás
2.933.441
Maranhão
371.250
Mato Grosso do Sul
346.300
Minas Gerais
8.970.779
Pará
577.522
Paraíba
178.437
Paraná
4.730.195
Pernambuco
839.029
Piauí
73.518
Rio de Janeiro
511.865
Rio Grande do Norte
227.747
Rio Grande do Sul
4.613.780
Rondônia
790.947
Roraima
13.141
Santa Catarina
3.113.769
São Paulo
1.692.068
Sergipe
357.882
Tocantins
385.563
Total Brasil
33.624.623
Fonte: IBGE/Embrapa.
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A mais antiga

lei do mercado

E

Depois de anos de produção elevada e preço baixo,
quilo de leite deve fechar 2018 dentro da média histórica
de US$ 37,00 por 100 quilos de leite

Em 2013 e 2014, os preços do lei-

te foram extremamente atrativos no Brasil,
o que gerou aumento de produção. A consequência foi inevitável. Entre setembro de
2014 e maio de 2017, os valores pagos foram
extremamente baixos, sendo o ápice da crise entre março e junho de 2016, quando o
preço chegou a US$ 22,00 por 100 quilos de
leite, na referência IFCN, sigla em inglês para
Rede Internacional para a Comparação de
Sistemas de Produção de Leite.
O pesquisador Lorildo Stock, da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora (MG), é um
dos membros da IFCN, que reúne instituições e pesquisadores de 95 países. Conforme ele, “foi a mais longa crise da história,
que durou 33 meses e acabou por se agravar
em parte por causa do crescimento da produção de leite na União Europeia acima da

expectativa, em termos históricos, por conta da extinção do regime de cotas”.
Stock explica ainda que em 2015 a média dos preços foi de US$ 29,00, 22% abaixo do seu valor histórico. Somente em 2017
alcançou-se o nível normal, na casa de US$
37,00 por 100 quilos de leite. “Em 2018 houve queda de 20% nos preços em janeiro e
gradual recuperação para US$ 35,00 em junho”, cita. “A minha expecativa é de que não
haja grande oscilação até o final do ano e
que a média feche 2018 no valor histórico de
US$ 37,00”, estima.
Em outra frente, o pesquisador afirma que
os preços atrativos de 2013 e 2014 trouxeram
aumento de produção, com crescimento de
4,4% na disponibilidade de leite global, tendo
como consequência uma crise de preços em
anos posteriores. O maior incremento acon-

teceu em 2014, com acréscimo de 26 milhões
de toneladas em relação ao ano anterior. “Em
2017, a produção global teve crescimento de
2,8%. Considerando os níveis de preços, em
patamares de médias históricas, a estimativa
é de que a produção mundial cresça cerca de
2,3% ao ano tanto em 2018 quanto em 2019,
com aumento anual de 20 milhões de toneladas”, avalia Stock.
O diretor geral do IFCN, Torsten Hemme, entende que o consumo de leite deve
aumentar 35% até 2030. “O mercado vai
precisar de mais leite. O incremento da demanda não é apenas porque há mais pessoas vivendo no mundo, mas também aumentará o consumo individual”, ressalta.
E enfatiza ainda que esta demanda deverá ser suprida pela cadeia do leite, que terá
mudanças estruturais.

PARA A FRENTE • LOOKING AHEAD
O leite no mundo em 2017 e 2030 – Milk in the world in 2017 and 2030
2017
2030
Toneladas produzidas (milhões)
864
1168
Animais em lactação (milhões)
372
417
Rendimento médio por animal (t/ano)
2.2
2.7
Número de propriedades (milhões)
118
104
Consumo diário por pessoa
116
135

%
35
12
23
-12
16

Fonte: IFNC.

OS PRODUTOS • THE PRODUCTS
INDUSTRIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEITE DE VACA FORMAL,
EM MILHÕES DE LITROS EQUIVALENTES
2000
2010
Descrição
12,108
20,974
Sub-Total
----Leite sem tratamento
1,630
1,690
Leite Pasteurizado(1 )
3,506
5,450
Leite UHT(2)
2,550
5,210
Leite em pó total(3)
3,751
6,465
Queijos
671
2,159
Outros Produtos

2017
24,117
--1,120
7,025
5,867
8,105
2,000

Inclui tipos A, B, C, desnatados, especiais, reidratado e bebidas lácteas (não inclui aromatizados);
Inclui desnatados, enriquecidos, especiais, bebidas lácteas, composto alimentar e esterilizados (não inclui
aromatizados);
(3)
Inclui industrial e de consumo, desnatados, enriquecidos, modificados e fórmulas especiais (não inclui aromatizados).
(1)
(2)

Fonte: BRAINSTOCK – Consultoria Empresarial.

Entre 2014 e 2017, setor lácteo nacional
viveu a mais longa crise de preços
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rendimento
• income
VACAS ORDENHADAS
POR ESTADO
– NÚMERO DE CABEÇAS –DESCRIÇÃO
2010
Brasil
22,924,914
Região Norte
2,582,959
Rondônia
1,082,811
Acre
70,686
Amazonas
111,977
Roraima
19,110
Pará
763,566
Amapá
8,662
Tocantins
526,147
Região Nordeste 4,926,568
Maranhão
574,335
Piauí
157,788
Ceará
538,929
Rio Grande do Norte 257,999
Paraíba
239,336
Pernambuco
576,198
Alagoas
149,411
Sergipe
220,889
Bahia
2,211,683
Região Sudeste
7,744,339
Minas Gerais
5,447,005
Espírito Santo
394,511
Rio de Janeiro
414,860
São Paulo
1,487,963
Região Sul
4,250,830
Paraná
1,550,396
Santa Catarina
979,169
Rio Grande do Sul 1,495,518
Região Centro-Oeste 3,645,965
Mato Grosso do Sul 528,011
617,585
Mato Grosso
2,479,869
Goiás
20,500
Distrito Federal

Law of markets

I

After years of high production and low prices,
kilogram of milk should remain within its historical
average of US$ 37 per 100 kilograms, in 2018.

In 2013 and 2014, milk prices
were extremely attractive in Brazil, which
resulted into higher production. The consequence was inevitable. From September
2014 to May 2017, prices remained extremely low, and the peak of the crisis lasted from
March through June 2016, when the price
dropped to US$ 22 per 100 kilograms, according to the International Farm Comparison Network (IFCN).
Researcher Lorildo Stock, from Embrapa
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Dairy Cattle, in Juiz de Fora (MG), is a member of the IFCN, which comprises institutions and researchers from 95 countries. According to him, “it was the longest crisis on
record, and lasted 33 months and ended up
getting worse, partly because the production of milk in the European Union was bigger than expected, in historical terms, on account of the extinction of the quota regime”.
Stock also explains that in 2015 average prices remained at US$ 29, 22% below

their historical value. Only in 2017 normal
levels were restored, at US$ 37 per 100 kilograms of milk. “In 2018 prices dropped
20% in January, followed by a gradual recovery to US$ 35 in June”, he says. “My expectation is that there will be no significant
oscillations until the end of the year, with
average prices reaching their historical value of US$ 37, in 2018”, he argues.
As far as production goes, the researcher has it that the attractive prices of 2013

2016
19,678,817
2,084,186
600,065
81,284
97,104
37,919
732,936
6,777
528,101
3,505,866
591,520
129,366
534,479
247,758
222,832
488,780
192,181
218,744
880,206
6,819,765
4,974,449
272,908
415,509
1,156,899
4,200,266
1,621,957
1,116,994
1,461,315
3,068,734
258,919
553,100
2,237,872
18,843

Fonte: IBGE

and 2014 pushed production up 4.4% in
global terms, resulting into a price crisis
in the years that followed. The biggest increase took place in 2014, with the production of an extra 26 million tons, compared
to the previous year. “In 20127, global production went up 2.8%. Considering the

price levels, in terms of historical averages,
it is estimated that global production will
soar around 2.3% a year in both 2018 and
2019, with an annual increase of 20 million
tons”, comments Stock.
General IFCN director Torsten Hemme
believes that demand for milk should go up

35% by 2030. “The market will need more
milk. The soaring demand is not only because of the growth in population, but per
capita consumption is supposed to rise, too”,
he stresses. He also emphasizes that demand
shall be met by the milk supply chain, which
will undergo structural changes.

From 2014 to 2017, the national dairy
sector went through its longest price crisis
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Mudança de hábito

C

Com bom consumo de leite por habitante
e baixa venda de derivados, a indústria deseja
imprimir mudança no padrão de compra dos brasileiros

Como em todos os setores da
economia brasileira, os anos entre 2007 e
2013 foram de ordenha generosa para o
segmento de lácteos. O consumo saltou de
140 litros por habitante ao ano para 175 litros por habitante ao ano. E, diante da catástrofe de outras áreas fabris, dizer que o
consumo per capita ficou estagnado não
chega a ser uma notícia tão ruim.
De acordo com Marcelo Costa Martins,
diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios (Viva Lácteos), há duas formas de ampliar o consumo: por meio da

renda, com aumento da capacidade de
compra; ou por mudança de hábito de consumo. “Nesse momento, as estratégias estão voltadas para a segunda opção. O País
tem demanda significativa de leite fluido,
de 70 litros por habitante ao ano, mas baixo consumo de derivados. Para reverter
esse cenário, as indústrias estão investindo
em inovação tecnológica. Produtos zero
lactose, isotônicos e com propriedades nutracêuticas são tendências. A modernização dos marcos regulatórios também é necessária para dar agilidade à aprovação e à

comercialização desses produtos”, pontua,
enfatizando que recentemente passou a vigorar o novo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal (Riispoa) e estão sendo atualizadas
as normas para leite condensado, sobremesa láctea e vários tipos de queijo.
Outro ponto importante, conforme Martins, é a imagem do setor. A nutrição e a alimentação são temas de interesse. É preciso manter a população informada sobre as
propriedades intrínsecas do leite e sobre
seus benefícios à saúde.

l BALANÇA COMERCIAL
No final da década de 1990, o Brasil chegava a comprar do exterior cerca de 20% do consumo total de produtos lácteos, principalmente de leite em pó. Essas importações foram
sendo substituídas pela produção nacional, que cresceu a média de 4% ao ano. Atualmente, apenas 5% dos produtos lácteos que abastecem o mercado interno são importados,
principalmente da Argentina e do Uruguai.
Com esse cenário, o setor sabe que precisa contar com o mercado externo agora para continuar com o crescimento da produção. “Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), o crescimento demográfico, da renda e da urbanização nos países em desenvolvimento deve elevar o consumo mundial de produtos lácteos em 2% ao ano
até 2025”, refere Marcelo Costa Martins, da Viva Lácteos. “Serão 13 bilhões de litros de leite a
mais por ano. Em leite em pó, o consumo mundial deve crescer 2,3% ao ano”, esclarece o executivo. Enfatiza que as exportações de queijo aumentaram 68% entre 2015 e 2017. Em destaque colocam-se Uruguai (457%), Argentina (376%), Rússia (175%), Estados Unidos (69%) e Chile, maior importador, que cresceu 42%. Ao todo, foram embarcados US$ 18,1 milhões.
Diante desse panorama, o segmento foca em produtos de maior valor agregado. “Para as
empresas exportadoras, os resultados são significativos, mas como estratégia de tornar o Brasil um importante exportador líquido ainda é insuficiente”, avalia. “Há a necessidade de viabilizar os embarques de commodities, como o leite em pó, que sistematicamente tem preços no
mercado interno mais elevados do que no exterior, mesmo com o real desvalorizado”, exemplifica Martins, destacando a importância de ampliar acordos de equivalência sanitária e de fortalecer ações de promoção dos produtos lácteos no exterior. Atualmente, o Brasil exporta para
mais de 50 países, mas importantes mercados, como China e México, ainda são um desafio.

País chegou a importar 20% do
consumo interno de lácteos; hoje, só 5%
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Changing habits
With reasonable per capita consumption of milk and
moderate sales of dairy products, the industry wishes
to change Brazilian consumers’ purchasing pattern
In line with all sectors of the

Brazilian economy, 2007 through 2013 was a
period of good businesses for the dairy segment. Milk consumption jumped from 140
liters per capita a year to 175 thousand liters.
And, in light of the catastrophes endured by
other manufacturing areas, consumption
remained stagnated, which is not bad news.
According to Marcelo Costa Martins,
executive director at the Brazilian Dairy
Products Association (Viva Lácteos), there
are two ways in expanding consumption:
through income, with a higher purchasing

power; or through a change in consumption habits. “At this moment, all strategies
are focused on the second option. There
is significant demand for milk in the Country, reaching 70 liters per person a year, but
there is little consumption of dairy products. To reverse this scenario, the industries
are investing in technological innovation.
Zero lactose, isotonic and nutraceutical
products are the leading trend. The modernization of the regulatory framework is
also necessary to speed up the approval
and commercialization of these products”,

he says, emphasizing that recently what
entered into force was the new Regulatory Industrial and Phytosanitary Inspection
of Products of Animal Origin (Riispoa) and
the norms of condensed milk, dairy dessert
and several types of cheese are now undergoing an updating process.
Another important question, according
to Martins, is the sector’s image. Nutrition
and food are themes of great interest. There
is need for keeping the population informed
about the intrinsic properties of milk and
about its health benefits.

l BALANCE OF TRADE
At the end of the 1990’s, Brazil used to import from abroad about 20% of its total consumption of milk powder. These imports began to be replaced with products produced nationally, which increased by 4% a year. Currently, only 5% of all dairy products that supply the domestic market are imported, especially from Argentina and Uruguay.
In such a scenario, the sector knows that there is need to count on the foreign market to
give continuity to the rising trend in production. “According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the growth in population, income and urbanization
in the developing countries should increase global consumption of dairy products by 2% a
year, by 2025”, says Marcelo Costa Martins, from Viva Lácteos. “It means an extra 13 billion liters of milk a year. Global consumption of milk powder should go up 2.3% a year”, the official clarifies. He has it that cheese exports went up 68% from 2015 to 2017. The highlights are
countries like Uruguay (457%), Argentina (376%), Russia (175%), the United States (69%) and
Chile, leading importer, which grew 42%. In all, millions have been shipped.
In light of this panorama, the segment focuses on products of higher added value. “For
exporting companies, the results are significant, but as a strategy to turn Brazil into a milk
exporter, these steps are not enough”, he evaluates. “There is need for making it viable to
ship commodities, like milk powder, which is systematically more expensive at home than
abroad, in spite of our devalued currency”, Martins exemplifies, highlighting the importance
of expanding agreements of sanitary equivalence and strengthen promotional initiatives of
our dairy products abroad. At the moment, Brazil exports to upwards of 50 countries, but important markets, like China and Mexico, are still a challenge.

Country once imported 20% of all dairy
products consumed internally; now it is 5%
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Sem amadores

A

Profissionalização das atividades fará uma
espécie de seleção natural, em que apenas os eficientes
seguirão na produção, também no setor lácteo

A Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem
como certo que o processo gerencial não
é mais uma virtude e sim uma necessidade das propriedades brasileiras do setor.
Prova disso é o amplo número de projetos de grande porte que se alastram pelo
País, embasados em forte uso de tecnologia para obter produção em larga escala,
com alta eficiência, principalmente em relação ao uso da mão de obra e ao processo
de alimentação do rebanho.
O assessor técnico da comissão, Thiago

Rodrigues, acredita que a falta de garantia
de preços para o produtor é um dos fatores
que inibe e limita os investimentos na atividade. "A transformação não acontece da
noite para o dia e sem o apoio de uma assistência técnica
responsável e de
qualidade”, refere. “As características produtivas do Brasil possibilitam
o uso de
inúmeras tecnologias
disponíveis para que o País
se torne competitivo e com sistemas produtivos sustentáveis.”
Rodrigues vê o setor lácteo em situ-

ação diferente de outros ramos do agronegócio, pois depende de inúmeras variáveis.
"Analisar os próximos cinco anos é desafiador para o setor lácteo, pelas várias nuances que a atividade possui, como o crescimento da renda da população, a demanda
interna de produtos lácteos, o mercado internacional, o custo interno de produção,
principalmente no que diz respeito a milho
e soja, e o acesso a crédito”, explica. “Em
uma visão de curto prazo, a estimativa é de
que a produção de leite em 2018
venha a aumentar entre 2% e
3%", projeta.

leite no brasil
• milk in brazil

LEITE RECEBIDO POR ESTADO EM
ESTABELECIMENTOS SOB INSPEÇÃO
– EM mil LITROS –

l COMPOST BARN
De acordo com Thiago Rodrigues, da CNA, a eficiência dos produtores tem se apresentado muito também na forma de manejo, com mais aceitação em relação a novas técnicas. Um dos exemplos que cita é o modelo Compost Barn. “Baseado no uso
de cama de compostagem, em pouco tempo caiu graças do produtor como forma viável e com foco no bem-estar animal”, salienta. “Além disso, o manejo correto da cama trouxe melhorias na saúde de glândula mamária dos animais, principalmente
em regiões onde havia alto desafio, e também gerou aumento na produção média dos animais em lactação”.
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Produção de leite no Brasil em
2018 pode aumentar 2% a 3%, diz CNA

DESCRIÇÃO
2010
Brasil
20,975,487
Região Norte
1,243,607
Rondônia
792,870
Acre
10,126
Amazonas
1,225
Roraima
595
Pará
312,288
Amapá
--Tocantins
126,503
Região Nordeste 1,225,421
Maranhão
61,020
Piauí
11,573
Ceará
215,945
Rio Grande do Norte 75,443
Paraíba
48,251
Pernambuco
245,100
Alagoas
101,529
Sergipe
85,501
Bahia
381,059
Região Sudeste
8,545,843
Minas Gerais
5,605,830
Espírito Santo
309,035
Rio de Janeiro
314,900
São Paulo
2,316,078
Região Sul
6,908,506
Paraná
2,350,265
Santa Catarina
1,580,265
Rio Grande do Sul 2,977,976
Região Centro-Oeste 3,052,110
Mato Grosso do Sul 210,881
510,953
Mato Grosso
2,303,954
Goiás
26,322
Distrito Federal

2017
24,297,155
1,126,280
699,084
11,787
7,326
974
276,060
--131,049
1,249,167
59,651
16,400
238,141
69,815
54,265
240,421
52,510
157,614
360,350
9,696,433
5,975,804
256,332
598,009
2,866,288
9,107,963
2,933,500
2,757,312
3,417,151
3,117,312
118,512
527,906
2,462,415
8,479

Fonte: IBGE
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No amateurs

A

Professionalization of the activities will lead to a kind
of natural selection, where only efficient players will
continue operating their business, also in the dairy sector

The National Dairy Cattle Commit-

tee of the Brazilian Confederation of Agriculture and Livestock (CNA) is convinced that the
managerial process is not just a praiseworthy
initiative, but a real necessity in the Brazilian
farms of the sector. What attests to it is the big
number of extensive projects spread across
the Country, based on the use of technology
for large-scale production, with high efficiency, especially with regard to labor and the herd
feeding process.
The technical advisor of the committee,
Thiago Rodrigues, believes that the absence

of guaranteed prices for the producers is one
of the factors that inhibits and limits investments in the activity. “Transformation does
not take place overnight and without any
support from responsible and quality technical assistance”, he comments. “The productive characteristics in Brazil offer no hurdle to
the use of several available technologies for
the Country to become competitive and with
sustainable production systems”. According
to him, research works indicate that, by 2050,
these systems should be operating, if the ever-increasing demand is to be met.

Rodrigues views the dairy sector in a different situation compared to other agribusiness sectors, as it depends on countless variables. “An analysis of the next five years is
challenging for the dairy sector due to the nuances inherent to the activity, like the rising
purchasing power of the population, domestic demand for dairy products, international
market, internal production costs, especially
with regard to corn and soybean, and access
to credit lines”, he explains. “In a short-term
vision, it is estimated that milk production in
2018 will go up by 2% to 3%”, he projects.

l COMPOST BARN
According to Thiago Rodrigues, from CNA, the efficiency of the producers is also a reflection from management practices,
with a preference for new techniques. One of the examples he cites is the “Compost Bedded Pack Barn, which almost immediately appealed to the farmers as a viable system that improves animal well-being”, he emphasizes. “Furthermore, the correct
management of the bedded barns brought health benefits like a reduction in mastitis infections, especially in regions where
challenges were serious, and it also generated higher average milk production by lactating cows”.

Milk production in Brazil in 2018
could soar 2% to 3%, say CNA sourceS
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Wheat as a winter feeding option for cattle

Tecnologias de integração lavoura-pecuária
proporcionam maior aproveitamento na área de inverno,
na engorda de boi e na produção de leite

Crop-livestock integration technologies
improve milk production efficiency
and fattening cattle process in winter

Trigo voltado exclusivamente para o pastejo tem proporcionado ganhos interessantes
entre produtores que utilizam o sistema integração lavoura-pecuária
Wheat exclusively for pasture has provided major gains for farmers who have
implemented the crop-livestock integration system.
tem rebrote bastante rápido, não acama,
tem perfilhamento bom e está com qualidade acima das outras pastagens que a gente já trabalhou”, relata Darci.
Éderson Luis Henz, zootecnista da Biotrigo Genética, explica que capacidade de rebrota da Lenox proporciona novos pastejos
em poucos dias, com intervalo entre 20 a 25
dias. “O Lenox, com bom manejo pós-pastejo, é capaz de superar quatro cortes com
alta carga animal em sistemas de pastejo rotacionado ou contínuo”, comenta.
Outra cultivar de trigo é indicada para silagem e pré-secado. Ao contrário do trigo
para pastagem, o TBIO Energia I é uma planta de um corte só, ou seja, não é um trigo duplo-propósito e não rebrota. De acordo com
Henz, são dois os mais importantes diferenciais da planta. “O primeiro é que não possui
aristas, o que facilita a digestão do alimento.

O segundo é que não há outra cultura que
consiga entregar alta produtividade e alta
qualidade no período do inverno, podendo
alcançar 30 toneladas por hectare”.
Fernando Stédille, pecuarista de Coxilha
(RS), já produziu a silagem e atestou seus
benefícios. Ele retirou da dieta a palha de
trigo, diminuiu a silagem de pré-secado de
azevém e adicionou a silagem de trigo. Segundo o produtor, os animais se adaptaram
muito bem à silagem de trigo, e aumentaram a produção de leite em mais 1 litro ao
dia. “A silagem de trigo tem muitas vantagens, mas acho que a maior foi facilitar, e
muito, a mão de obra, além de termos reduzido em torno de 5% no custo na confecção da silagem”. Mais informações sobre as
cultivares de trigo podem ser obtidas no site
www.biotrigo.com.br/cultivares/alimentacao-animal/tbio_energia_i/45.

T

The livestock sector is greatly dependent on the availability of food for cattle
under production. Summer is the season
of the year in which the biggest volume of
food is conserved, especially corn silage.
When winter starts and forage becomes
scarce, gradually fading away, farmers’ preoccupations begin. Cold weather, humidity
and frost conditions affect pasturelands
and the production of conserved food. Ideally, at this time of year, farmers should get
prepared in anticipation and seek manners
to ensure a nutritive diet for cattle, without
incurring higher production costs.
Focused on this reality, Biotrigo Genética did research on, and developed a cattle feeding project. It consists in new cattle
food concepts, where wheat comes in as a
new option. The idea is to produce huge
amounts of conserved food in winter, with
excellent nutritional quality and lower costs.
A novelty is a variety of wheat exclusively for pasture, with the aim to meet the
demands of the dairy cattle and beef cattle farmers, in an innovative manner. The
Lenox cultivar, from the Biotrigo Genética
portfolio, has provided for important gains
to farmers who have adhered to the croplivestock integration system. Cattle breeder Darci Munzlinger, from Palmitos (SC)
tested the wheat for this purpose. Besides
the good results in the field and in the production of milk, he equally spots an advantage in having another winter option by
contributing towards feeding his cattle at a
time of year in which forage is scarce. “This
wheat resprouts quite rapidly, is not affected by lodging, its stems grow fast and its

quality outstrips other pastures we have already grown”, says Darci.
Éderson Luis Henz, zootechnician at Biotrigo Genética, explains that the resprouting capacity of Lenox wheat provides for new pastures in few days, with an interval of 20 to 25
days. “Lenox, with good post-pasture management, is capable of exceeding four cuts
with a high load of animals in continuous or
rotated pasture systems”, he comments.
Another wheat cultivar is indicated
for silage and pre-drying. Contrary to the
pasture wheat, TBIO Energy I is a one-cut
crop, that is to say, it is not a double purpose wheat and does not resprout. According to Henz, this plant is characterized by
two important differences. “The first is the
fact that it does not have rough edges, thus
facilitating the digestion process. The sec-

ond is that there is no other crop that offers such productivity and quality in winter,
reaching up to 30 tons per hectare”.
Fernando Stédille, cattle breeder in Coxilha (RS), has already produced this silage
and has attested its benefits. He removed
wheat straw from the diet, diminished the
pre-dried rye-grass and added wheat silage. According to the farmer, all animals
adapted well to the wheat silage and the
production of milk went up by more than a
liter a day. “Wheat silage has many advantages but I think that the best one consisted in facilitating a lot our labor needs, besides a five-percent reduction in the cost
for producing the silage”. For more information on the wheat cultivars, please access site www.biotrigo.com.br/cultivares/
alimentacao-animal/tbio_energia_i/45.
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Trigos para alimentar o rebanho no inverno
O setor da pecuária é muito dependente de disponibilidade de alimentos para os
animais em produção. Dentre as estações
do ano, o verão é o período em que se faz
maior volume de alimento conservado, em
especial silagem de milho. Mas é quando
chega o inverno e o pasto começa a rarear
e sumir na propriedade que aumentam as
preocupações do pecuarista. O frio intenso,
a umidade e a geada prejudicam as pastagens e a produção de alimentos conservados. O ideal, na época, é se preparar de forma antecipada e buscar meios para garantir
o fornecimento de dieta nutritiva sem aumentar os custos da propriedade.
Atenta a esse fato, a Biotrigo Genética
pesquisou e desenvolveu um projeto para
alimentação animal. São novos conceitos
de fornecimento de alimentos para o gado,
onde o trigo surge como nova opção. A ideia
é produzir grande parte do volume de alimento conservado no inverno com excelente qualidade nutricional e com menor custo.
Uma novidade é uma variedade de trigo posicionada exclusivamente para pastagem, visando atender à demanda dos criadores de gado leiteiro e de corte de forma
inovadora. A cultivar Lenox, do portfólio da
Biotrigo Genética, tem proporcionado ganhos interessantes entre produtores que
utilizam o sistema integração lavoura-pecuária. Quem testou o trigo foi o pecuarista Darci Munzlinger, de Palmitos (SC). Além
dos bons resultados na lavoura e na produção do leite, ele vê ainda como vantagens
ter outra opção no inverno e contribuir na
alimentação do rebanho nessa época com
escassez de pastagens naturais. “Esse trigo
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O grande diferencial do trigo para silagem e pré-secado é que a
planta não possui aristas, o que facilita a digestão do alimento
The distinguishing difference of silage and pre-dried wheat lies in the fact
that the plant has no rough edges, thus benefiting the food digesting process
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Bem animal

All about animals

Expointer, no Rio Grande do Sul, aumenta
a participação de animais na edição de 2018, além de
oferecer variada gama de atrações para o público

Expointer in Rio Grande do Sul displays
more animals in the 2018 edition, besides offering
an array of attractions for the public

A agricultura familiar, que divulga e vende produtos da culinária colonial gaúcha, por
sua vez, apresenta novo pavilhão em 2018,
ampliando a área em 3,5 mil metros quadrados. A copromotora Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo informa
que foram realizadas 283 inscrições, superando as 201 registradas em 2017, quando apurou R$ 2,8 milhões em vendas. Mas em volume financeiro destaca-se a área de máquinas,
que atingiu R$ 1,9 bilhão na edição anterior,
e deve apresentar outra vez grande show de
lançamentos e demonstrações.

Além disso, ocorrem muitas outras e variadas atrações: Exposição de Artesanato,
procurando dar visibilidade a produtos típicos regionais; oficinas gastronômicas e
shows diários, bem como fóruns, seminários e palestras técnicas. O slogan de 2018 é
“Nossa Gente, Nossa Força!”, visando destacar as etnias que formam a população
rio-grandense e a produção agropecuária,
com as suas novidades tecnológicas. Grande público sempre prestigia o evento, que
traz mais de 400 atrações e em 2017 movimentou 411,9 mil visitantes.

A

A landmark and attraction at the international Expointer in Rio Grande do Sul, there
will be a 32-percent increase in the presence
of purebred animals at the 41st exhibition,
from August 25 to September 2, 2018, in the
Assis Brazil Exhibition Park in the town of Esteio, 25 kilometers from Porto Alegre. Registrations went up considerably this year due
to the return of the birds, which did not take
part in the 2017 event for fear of avian flu
risks. As a result, 4,247 animals of 151 breeds
will be exhibited, including beef cattle and
dairy animals, mixed breed cattle, bubaline,

equines, ovine, goats, chinchillas and rabbits.
Expointer is promoted by the Rio Grande
do Sul government, and coordinated by the
Secretariat of Agriculture, Livestock and Irrigation (Seapi), which, as far as animals go, in
2018, is focused on the refurbishment of the
lavatory structures of beef and dairy cattle,
through the installation of a cover. The highlight of the exhibition should once more be
the high zootechnological level, contest judging processes, auctions, parades and awardwinning events, besides a vast program for the
nine days of the fair. In the previous edition, the
Inor Ag. Assmann

Grande marca e atração da exposição
internacional Expointer no Rio Grande do
Sul, a presença de animais de raça contará com incremento de 32% na sua 41ª edição, em 2018, de 25 de agosto a 2 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil,
em Esteio, a 25 quilômetros de Porto Alegre. Para a ampliação das inscrições, contribuiu o retorno das aves, que não participaram do evento de 2017 devido aos riscos
de gripe aviária. Assim, 4.247 exemplares
de 151 raças de animais deverão ser expostos, incluindo bovinos de corte e de leite,
gado misto, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos, chinchilas e coelhos.
A Expointer é promovida pelo governo
gaúcho, tendo à frente a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), que ainda na parte animal frisa em 2018 a readequação de estrutura nos lavatórios de gado
leiteiro e de corte, com instalação de cobertura. A exposição deverá ter em destaque
mais uma vez o elevado nível zootécnico, em
julgamentos, leilões, desfiles e premiações,
com vasta programação durante os nove dias
da feira. Na edição passada, a comercialização de animais alcançou a R$ 10,6 milhões.
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sales of animals amounted to R$ 10.6 million.
Family farming, which gives publicity to
and commercializes products of the colonial culinary, in turn, occupies a new pavilion in 2018, widening the area by 3.5 thousand square meters. Co-promoter Secretariat
of Rural Development, Fisheries and Cooperativism informs that 283 exhibitors registered,
outstripping the 201 registered in 2017, when
sales amounted to R$ 2.8 million. In financial
terms, the highlight is the machinery exhibition, which reached R$ 1.9 billion in sales in the
past event and should again promote a show
of launchings and demonstrations.
Furthermore, several other and varied attractions occur: Crafts Exhibition, focused on
typical regional products; gastronomic workshops and shows on a daily basis, as well as forums, seminars and technical lectures. The slogan in 2018 is “Our People, Our Strength!” with
the aim to highlight the ethnic groups that constitute the population of Rio Grande do Sul and
livestock production, with its novelties and
technologies. A great number of people always
attend the fair, where they can witness upwards
of 400 events, and in 2017 the number of visitors
amounted to 411.9 thousand.

EXPOZEBU MAIOR

BIGGEST EXPOZEBU

Outro grande evento da pecuária brasileira, a Expozebu teve sua 84ª edição em 2018, de 28 de abril a 6 de maio, em Uberaba (MG),
no Parque Fernando Costa e Fazenda Experimental da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), organizadora da exposição. Reuniu o maior público de sua história, com 241.971 visitantes, o que se relacionou também à ampliação de atrações, como a 1ª
Feira da Gastronomia Alimentos de Minas, além das tradicionais atividades relacionadas a 1.850 animais expostos, incluindo concurso leiteiro, Equishow e leilões que ultrapassaram a R$ 33 milhões.
Foram comemorados 80 anos de registro genealógico das raças zebuínas e a evolução da pecuária brasileira, além de se destacar
a celebração de novos acordos internacionais para importação e exportação de genética zebuína brasileira. O evento teve representação de 36 países. Para 2019, sem data ainda definida até meados de 2018, a ABCZ pretende realizar exposição ainda maior, pois estará completando 100 anos de existência e planeja marcar de forma destacada este momento histórico.

Another big event regarding Brazilian livestock operation, Expozebu had its 84th edition in 2018, from April 28 to May 6, in Uberaba (MG), at Parque Fernando Costa and Experimental Farm of the Brazilian Association of Zebu Breeders (ABCZ), organizer of the exhibition. It attracted the biggest number of visitors in its history, a total of 241,971 people, which also had to do with the bigger number
of attractions, like the 1st Food Gastronomy Fair of Minas Gerais, besides the traditional activities related to 1,850 animals on display,
including a milk contest, Equishow and auctions that outstripped the amount of R$ 33 million.
The 80th year of the genealogical record of the zebu breeds and the evolution of Brazilian livestock farming, besides the celebration of new international agreements from importing and exporting Brazilian zebu genetics. The event was attended by 36 countries.
For 2019, with no definite date defined until mid-2018, the ABCZ intends to stage an even bigger exhibition, as it will turn 100, and
wants to highlight this date in a very remarkable manner for this period in history.
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Os eventos da cadeia da pecuária no Brasil

41ª Expointer
Data: 25 de agosto a 2 de setembro de 2018
Local: Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS)
Contatos: (51) 3458 8543 e e-mail peeab@seapa.rs.gov.br
Site: www.expointer.rs.gov.br

Interconf 2018
Data: 11 e 12 de setembro de 2018
Local: Centro de Convenções Goiânia, em Goiânia (GO)
Contato: (11) 9 8344 0401 e (62) 3203 1212
Site: www.interconf.org.br

Zootecnia Brasil
Data: 27 a 30 de agosto
Local: Centro de Convenções da PUC, em Goiânia (GO)
Contatos: (62) 3241 3939 e e-mail
eventos.go@wineventos.com.br
Site: http://www.sbzzootec2018.com.br

VIII Congresso Latino Americano
de Nutrição Animal
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Show Rural Coopavel 2019
Data: 4 a 8 de fevereiro de 2019
Local: Parque do Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR)
Contato: (45) 3225 6885 e e-mail showrural@coopavel.com.br
Site: www.showrural.com.br

18ª Expoagro Afubra

Data: 16 a 18 de outubro de 2018
Local: Eventos Expo D. Pedro, em Campinas (SP)
Contatos: (19) 3232 7518 e e-mail cbna@cbna.com.br
Site: http://www.cbna.com.brcom.br

Data: 26 a 28 de março de 2019
Local: Parque de Exposições em Rincão Del Rey, Rio Pardo (RS)
Contato: (51) 3713 7715 e e-mail expoagro@afubra.com.br
Site: www.afubra.com.br/expoagro

Intercorte 2018 – Etapa São Paulo

85ª Expozebu – 100 anos da ABCZ

Data: 21 a 23 de novembro de 2018
Local: World Trade Center, em São Paulo (SP)
Contatos: (11) 3131 4261 e e-mail bccaseiro@band.com.br
Site: www.intercorte.com.br/saopaulo2018

Data: 27 de abril a 5 de maio de 2019 (a confirmar)
Local: Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG)
Contatos: (34) 3319 3900 e e-mail abcz@abcz.org.br
Site: www.expozebu.com.br

Um dos eventos
mais importantes da
América Latina

Reserve sua área!
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