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relação histórica do Brasil com a Europa, em 
grande parte, é permeada por tensões e con-
flitos, consequentes ao desequilíbrio relacional 
entre ambos. Notadamente, ainda no século 

21, os estigmas do passado reproduzem os efeitos da 
colonização tão prejudicial ao desenvolvimento e que po-
sicionaram o Brasil na periferia do comércio internacional. 

Desde o período colonial, boa parte das riquezas brasilei-
ras eram levadas para fora e pouco aqui ficava para fomentar 
o avanço. Flagrantemente, tal cenário parece persistir, já que 
não se identificam sinais de protagonismo no ambiente 
global que favoreçam o crescimento doméstico (principal-
mente, na cadeia industrial) e garantam maior proteção aos 
recursos necessários à nossa independência econômica.

Esse emaranhado histórico tem embasado o discurso 
dos críticos contrários ao acordo firmado entre o Mer-
cosul e a União Europeia. O receio e a desconfiança ma-
nifestados não só por determinados grupos brasileiros, 
mas também por alguns dos vizinhos latino-americanos, 
contrastam com a perspectiva otimista de outros inter-
locutores, cuja expectativa é de um “marco histórico” 
para o Brasil, bem como para a América do Sul, em geral.

Retomando ao passado recente, as relações entre 
Brasil e a Europa começaram nos anos 60, adentrando, 

da borracha, entre outros produtos que assumiram o 
protagonismo em seus respectivos contextos históricos, 
sustentando e equilibrando a infraestrutura brasileira. 

Ora, por que Sérgio Buarque de Holanda utilizou o termo 
“milagre” para caracterizar a história da economia brasileira? 

Observando o percurso histórico brasileiro, percebemos 
que na etapa final das exportações de cada produto, instalava-
-se uma profunda queda na venda e no consumo, inaugu-
rando uma angustiante espera por um novo e requisitado 
artigo exportável. Em outras palavras, a expectativa por mais 
um novo “milagre”, materializado em nova mercadoria, que 
atraísse os olhos europeus e voltasse a aquecer os negócios. 

De “milagre” em “milagre”, a economia brasileira foi sen-
do assim conduzida, consolidando a histórica dependência 
em relação ao mercado externo, durante cinco séculos de 
nossa história. O desafio que se propõe, a partir da assi-
natura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, é 
romper com a “trajetória dos milagres e da dependência”. 

O Brasil precisa deixar para trás os traços coloniais 
e buscar o seu protagonismo, consolidando a sua in-
dependência no âmbito internacional, e aproveitar as 
oportunidades disponíveis com o novo acordo, as quais 
– se forem exploradas de maneira efetiva e inteligente – 
criarão as condições positivas ao seu desenvolvimento.

Ariovaldo Zani 
Vice-Presidente Executivo
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anos mais tarde, ao bloco correspondente ao Mercosul, 
fundado em 1991. De lá pra cá, alguns acordos foram 
estabelecidos entre ambos, tais como o “Acordo-
-quadro de cooperação entre a Comunidade Europeia 
e Brasil” (1992), “Acordo-quadro de cooperação entre 
a Comunidade Europeia e o Mercosul” (1995) e o 
“Acordo de cooperação científica e tecnológica” (2004), 
tendo como principais temas as mudanças climáticas, 
a sustentabilidade, a luta contra a miséria e a fome, a 
estabilidade, e o desenvolvimento da América Latina.

As autoridades do Executivo nacional afirmaram que 
nosso país será beneficiado, tendo em vista a soberania 
brasileira e a proteção dos seus recursos, especialmen-
te, do setor primário. Contudo, só o tempo permitirá 
determinar quem está certo nas previsões, os críticos 
que descontentes ou aqueles que celebraram o feito.

Diante dessa nova conjuntura, importante é que o mar-
co considerado “histórico” não se transfigure em mais um 
“milagre” para o Brasil, conforme traçado precisamente 
por Sérgio Buarque de Holanda em suas obras. Partindo 
da fase colonial e concluindo a trajetória no período 
republicano, o autor percebe que sucessivos “milagres” 
salvaram a nossa economia, ao longo do tempo. O “mila-
gre” do pau-brasil, do açúcar, do ouro, do café, do algodão, 

ESTÁ MAIS QUE NA HORA DO BRASIL PARAR DE ESPERAR ALGUM “MILAGRE”
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AVICULTURA DE POSTURA

A produção de rações para poedeiras, ao contrário, 
não alcançou 3 milhões de toneladas e recuou 2,6%, 
em resposta ao menor alojamento de pintainhas co-
merciais, principalmente durante o primeiro trimestre 
em busca de equilíbrio entre oferta e demanda, já que, 
desde 2016 o incremento do alojamento alcançava 8%, 
ano a ano. Segundo o IBGE, a produção de ovos cres-
ceu de abril a junho, e a projeção da ABPA é contabilizar 
49 bilhões de unidades até o final do ano. Diante desse 
cenário é possível que a demanda por rações para pos-
tura some 7 milhões de toneladas em 2019.

SUINOCULTURA

Já a demanda por rações para suínos somou 8 milhões 
de toneladas, impulsionada, em boa medida, pela inci-
piente demanda incremental chinesa, cujo rebanho en-
colheu aproximadamente 40% por conta da epidemia 
de peste suína africana. A perspectiva é que a crescen-
te busca pelas proteínas animais e principalmente pelo 
abastecimento através da carne suína brasileira pode 
redundar na produção de mais de 17 milhões de tone-
ladas de rações, ou seja, um avanço de, no mínimo, 2% 
em relação ao montante contabilizado em 2018.

AVICULTURA DE CORTE

O produtor de frangos de corte demandou no primei-
ro semestre do corrente ano, 16,7 milhões de tone-
ladas de rações, um avanço de 2%, enquanto o alo-
jamento de pintos de corte avançou 6% e alcançou 
3,16 bilhões de cabeças, muito embora a compara-
ção não pode ser considerada proporcional, por con-
ta da demanda prejudicada durante o segundo tri-
mestre do ano passado, afetado pela paralisação dos 
caminhoneiros. Apesar do vigor exportador, o con-
sumo pelo brasileiro (frango/capita) pode retroce-

*sem enchidos      Fonte: ABPA, adaptado Sindirações

Fonte: Sindirações  | *Estimativa  | **Previsão

Fonte: IBGE, adaptado Sindirações

EXPORTAÇÃO CARNE SUÍNA
(mil toneladas)PRODUÇÃO DE OVOS

(milhões dúzias)

DESEMPENHO FRANGO
(mil toneladas*)

Finalizado o primeiro semestre, o incremento apurado 
pela indústria de alimentação animal brasileira alcançou 
2,7%, muito embora, a previsão original de 70 milhões 
de toneladas de rações e 3 milhões de toneladas de sal 
mineral redundaria em avanço de apenas 2%. O segun-
do semestre pode continuar cadenciado aos resultados 
apurados de janeiro a junho, mas é evidente que a conta-
bilidade final vai ser aferida pelo desempenho das princi-
pais cadeias produtivas durante os meses restantes.

FRANGO CORTE
POEDEIRAS
SUÍNOS
BOVINOS LEITE
BOVINOS CORTE
CÃES E GATOS
EQUINOS
AQUACULTURA
OUTROS
TOTAL RAÇÕES
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11,0
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%2018* 2019**

PRODUÇÃO DE RAÇÕES DURANTE 
1º. SEMESTRE (MILHÕES TONELADAS)

EVOLUÇÃO % PRODUÇÃO RAÇÕES
(2019 EM RELAÇÃO A 2018)

Fonte: Sindirações

der em relação ao ano passado, e em consequência a 
previsão é que a produção de ração para frangos de 
corte em 2019 contabilize 32,1 milhões de toneladas, 
um avanço de pouco mais de 1% em relação a 2018.

PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO

JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19 MAI/19 JUN/19

1200 1109 1253 1153 1196 1176

275 310 333 333 373 377
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*sem enchidos      Fonte: ABPA, adaptado Sindirações



- 3 -

BOLETIM
INFORMATIVO
DO SETOR
SETEMBRO/2019

BOVINOCULTURA DE CORTE

No caso das rações para bovinos de corte, a produção foi 
de 1,1 milhão de toneladas, revelou estabilidade quan-
do comparada ao mesmo período de 2018, sobretudo 
pressionada pelo aumento no custo dos insumos e pelo 
descompasso apurado entre o preço do boi gordo e da 
reposição. Diante da queda na rentabilidade do produ-
tor e do frágil poder de compra doméstico, a expecta-
tiva de confinamento ao longo do ano esfriou, muito 
embora, a eventual valorização da arroba, as exporta-
ções consistentes e a habilitação de novos frigoríficos 
de carne bovina pela China podem revigorar o segundo 
giro, impulsionar a produção de rações e alcançar mais 
de 2,6 milhões de toneladas durante o ano de 2019.

Fonte: CEPEA, adaptado Sindirações

AQUACULTURA

A produção de rações para peixes e camarões durante 
o primeiro semestre somou 664 mil toneladas, capi-
taneada principalmente pelo modelo de cooperação 
integrada da região sul do país, capaz de abastecer o 
mercado varejista ainda muito resiliente ao repasse 
de custos aos preços aos consumidores. A continuidade 
desse cenário, somada à demanda da carcinicultura 
que, de certa forma, continua reagindo, pode redundar 
na produção de 1,26 milhão de toneladas de raçoes 
para aquicultura e avanço de 2,5% em relação a 2018.
 

CÃES E GATOS

O surgimento de novas vagas de trabalho tem per-
mitido alívio no apertado orçamento das famílias e 
a renda apurada seguido para aquisição de gêneros 
de primeira necessidade. Por sua vez, mais alimento 
industrializado, completo e balanceado, tem com-
posto a lista de compras dos tutores de cães e gatos. 
Durante o primeiro semestre, a quantidade produzida 
alcançou quase 1,3 milhão de toneladas e a previsão 
é avançar 4,2% em 2019, contabilizando até 2,76 
milhões de toneladas em 2019.

BOVINOCULTURA DE LEITE

A cadeia pecuária leiteira, por sua vez, demandou 2,7 
milhões de toneladas de janeiro a junho, um avanço de 
11% em relação ao mesmo semestre de 2018, muito 
embora o mesmo raciocínio se aplique ao comparativo 
do ano passado, ou seja, a alimentação do rebanho e a 
coleta do leite sofreram sobremaneira com o bloqueio 
logístico naquela ocasião. De toda forma, o incremento 

no consumo de concentrados e silagem foi impulsiona-
do pelo maior poder de compra do pecuarista, já que o 
preço do leite pago acumulou alta real de mais de 20% 
no período. Em contrapartida, o aumento da disponi-
bilização nas principais bacias leiteiras concomitante à 
dificuldade de repassar altas ao varejo enfraquecido, 
devem afrouxar os preços, atenuar o ímpeto produtor 
e culminar na produção de 6,2 milhões de toneladas 
em 2019, ou seja, 4% a mais que no ano passado.

Fonte: CEPEA, adaptado Sindirações
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VACAS LEITE

VACAS ORDENHADAS (milhões cabeças)
LEITE PRODUZIDO (bilhões litros)

ÍNDICE PREÇO

JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18 JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19 MAI/19 JUN/19JUN/18
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