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O Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPRO)
promoverá, de 26 e 27 de setembro, a XI Jornada NESPRO sobre Sistemas de Produção de Bovinos de Corte.
O evento será realizado no Salão de Atos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) - Porto Alegre/RS . Neste ano, a XI Jornada NESPRO terá como tema “A pecuária de corte
como solução à crise ”.
A XI edição da Jornada NESPRO acontecerá em meio a um cenário de turbulência na economia
brasileira. Neste contexto, o Núcleo preocupa-se em oferecer um evento científico e tecnológico de forma a
propiciar um ambiente favorável para a busca de soluções à crise econômica, sendo direcionado para um
público composto por profissionais e estudantes de diferentes especializações e com atividades variadas dentro
da ampla área de atuação das Ciências Agrárias.
O principal objetivo desta XI Jornada é apresentar e discutir as perspectivas da pecuária Brasileira por
meio de temas relevantes para a melhoria da eficiência dos processos produtivos, como o manejo alimentar e
reprodutivo, a gestão integrada e as tendências de mercado. Desta forma, a realização da XI Jornada NESPRO
contribuirá para o desenvolvimento sócio econômico local e nacional, com o objetivo de retomar a
competitividade do país frente à economia mundial.

Atenciosamente,
Prof. Dr. Júlio Otávio Jardim Barcellos
Coordenador do NESPRO
Porto Alegre, Setembro de 2016.
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Bovinocultura de corte brasileira: A influência do cenário macroeconômico

Antônio Márcio Buainain(1), Mariane Crespolini dos Santos(2)
________________________________
(1)

Professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pesquisador Senior do Instituto de Ciência e
Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (INCT/PPED) e do Núcleo de Economia
Agrícola e do Meio Ambiente (NEA), da Unicamp.
(2)

Doutoranda do Programa de Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp,
pesquisadora do NEA/Unicamp e do Cepea/ESALQ/USP.

1. Introdução
Pode-se dizer que a bovinocultura de corte, junto com a cana-de-açúcar, a mineração e bem mais tarde
o café, é uma atividade formadora do Brasil, não apenas devido à ocupação do território para além do
delimitado pelo Tratado de Tordesilhas (PRADO JR, 1945; FURTADO, 1964) como também pelas
manifestações culturais e importância econômica que sempre teve.
Em 2015 o agronegócio respondeu por 21,46% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e a
bovinocultura de corte por 14,8% do PIB Agro. Este percentual inclui o valor gerado pelas indústrias de
insumos, pela própria produção "dentro da porteira", por todo o processamento de produtos e todos os serviços
relacionados a este processo. No período, a renda gerada pela cadeia da bovinocultura de corte superou o PIB
das cadeias da cana, soja, leite e algodão (Cepea, 2016), que são comumente apontadas como as mais
importantes do agronegócio brasileiro.
É importante ressaltar que a bovinocultura de corte tem aumentado a sua participação no PIB do
agronegócio, passando de 9,6% em 2006 para quase 15% em 2015. Este salto espetacular, a despeito da
recessão econômica dos últimos anos, revela um dos traços mais marcantes desta atividade: a resiliência para
enfrentar conjunturas macro desfavoráveis. Que fique claro: a pecuária é fortemente afetada pelas condições
gerais da economia e pelos sinais macroeconômicos, responde com agilidade aos incentivos, tem uma
capacidade particular de resistir e sobreviver quando os sinais são negativos.
Olhar apenas a participação no PIB reduz a importância socioeconômica da bovinocultura para a
agricultura e para a país. De acordo com o último Censo Agropecuário, mais de 80% dos estabelecimentos
agropecuários mantem bovinos, seja como atividade principal seja como atividade complementar para geração
de renda, segurança alimentar e também reserva de valor e acumulação patrimonial. 67,6% dos
estabelecimentos possuíam em sua área agricultável pastagens naturais ou plantadas. Considerando as áreas
plantadas com forrageiras e os sistemas agroflorestais com espécies também para pastoreio, o percentual de
estabelecimentos com bovinos cresce para 83,5% (IBGE, 2006). Quase 50% da área total agricultável é
ocupada por pastagens, 160 milhões de hectares (IBGE, 2006).
Ademais, ao contrário do senso comum, a pecuária, apesar de não ser uma atividade intensiva em mão
de obra, é que ocupa o maior número de pessoas. Em 2006 foram 2.482773 pessoas, seguida de cultivo de
outros produtos temporários (com 2.218.243 pessoas. Quando se considera apenas os empregados com carteira

8

assinada, é a segunda maior empregadora do meio rural, cedendo a liderança apenas para a produção de cana
de açúcar, e a primeira com empregados sem carteira assinada (Buainain e Neder, 2009)
Finalmente, ainda hoje no Brasil a pecuária desempenha o papel especial de ser a principal, senão
única, atividade geradora de renda e de ocupação econômica em vastas áreas do território nacional, provendo
ocupação e sustento para milhares de famílias.
2. A cadeia produtiva da carne bovina#
No passado a dinâmica da pecuária era fundamentalmente determinada pelo crescimento natural do
rebanho, que ocupavam terras abundantes e supriam a demanda local, regional e nacional em crescimento.
Hoje a atividade está inserida em uma cadeia produtiva complexa, que envolve diversas etapas produtivas.
Dentro da porteira, pode-se destacar o sistema de produção denominado cria, cujo objetivo é a produção de
bezerros, a recria, com a produção de boi magro, e a engorda, com produção de boi gordo. Estas etapas
produtivas podem ser desenvolvidas em diferentes propriedades, ou ainda, em apenas uma, onde o sistema
produtivo é chamado de Ciclo Completo.
Mas a atividade pecuária vai muito além da porteira. Como apresentado na Figura 1, à montante da
atividade primária encontra-se uma gama de prestadores de serviços em planejamento, assistência técnica,
comercialização etc. e de indústrias envolvidas na produção de produtos veterinários, sal mineral, construção
civil, máquinas e implementos, entre outros. À jusante a rede de indústrias e serviços é ainda mais ampla e
diversificada, incluindo desde os frigoríferos, processadores de produtos comestíveis, como a carne e
derivados, não comestíveis, como couros, derivados de ossos, gorduras, biodiesel etc. O dito popular, de que
“do boi não se desperdiça nem o berro, que é utilizado na música sertaneja”, é a mais pura verdade.

Figura 1: O Ciclo do boi e a cadeia produtiva da carne bovina
Fonte: BeefPoint, 2008
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Dados do Cepea indicam que do PIB da bovinocultura de corte, 44% é resultado da atividade primária,
27% da indústria, 26% do setor de serviços e 3% dos insumos (Cepea, 2015). Pela análise da Matriz-InsumoProduto, verifica-se que a produção primaria gera 360 mil empregos formais. A Abiec (2015) estima que
considerando todas as etapas produtivas e também os postos de trabalho informais, são gerados 7,5 milhões de
empregos. A Figura 2 ilustra os principais indicadores apresentados anteriormente, assim como outros
detalhes.

Figura 2: Números chaves da bovinocultura de corte em 2014
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Cepea (2014), Dias-Filho (2011), IBGE (2006 e
2015), MDIC/Secex (2014), OCDE (2014) e Abiec (2015).
3. Contextualizando os macro condicionantes institucionais#
Antes de considerar as relações entre a macroeconomia e a dinâmica da pecuária bovina de corte, é
importante mencionar alguns condicionantes mais gerais, mas não menos relevantes, de natureza mais
institucional que diretamente econômica, mas que vêm pautando, cada vez com mais intensidade, a
organização, dinâmica inovativa e potencial de mercado dos produtos de origem agropecuária em geral.
Do artigo “Alguns condicionantes do novo padrão de acumulação da agricultura brasileira” (Buainain,
2014), publicado no livro O Mundo Rural no Brasil do Século XXI: a formação de um novo padrão agrário e
agrícola”, editado por 2 professores do Instituto de Economia da Unicamp, Antônio Buainain e José Maria da
Silveira, e 2 pesquisadores da Embrapa, Eliseu Alves e Zander Navarro, pinçamos alguns elementos que
formam a tendência, e que, apesar de não serem necessariamente novidade, ainda nos parecem relevantes. O
texto está disponível em: https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/994073/o-mundorural-no-brasil-do-seculo-21-a-formacao-de-um-novo-padrao-agrario-e-agricola.
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A agricultura sob as rédeas de novas regras.1!
A agricultura está se desenvolvendo em um ambiente mais liberal, no sentido de transacionar em
mercados mais abertos, mas ao mesmo tempo profundamente regulados. Convenções, tratados internacionais e
legislações domésticas cobrem praticamente todos os aspectos dos processos de produção de riqueza, desde o
ambiente até as relações de trabalho. O rigor na aplicação das regras é crescente e o será ainda mais no futuro.
De um lado, porque os acordos estão embutindo mecanismos mais eficazes para fazer cumprir (enforcement), e
de outro porque muitas destas regras correspondem a reivindicações e pontos de vista da própria sociedade,
que hoje contam com meios para vigiar, pressionar, premiar e punir os agentes econômicos e o Estado para que
as observem. No contexto atual, a efetividade decorre do controle social, e não apenas do Estado, como sempre
foi no passado, e os riscos e custos da transgressão das regras é alto e crescente.
É preciso considerar que muitas destas regras já foram (ou estão em processo de) internalizadas pelo
processo de concorrência, e que por isto mesmo as sanções pelo desrespeito vêm do próprio mercado, que
rebaixa os preços dos produtos e serviços que não correspondem ao padrão, ou até mesmo recusam transações
que os envolvem.
Também é preciso considerar que vai se tornando cada vez mais difícil competir e se manter nos
mercados relevantes sem adotar as mudanças tecnológicas e organizacionais são necessárias para se adequar ao
conjunto de regras que pautam a produção agropecuária. Tais mudanças, por sua vez, requerem recursos e
capacitações que não estão ao alcance de todos os produtores, e implicam forte seletividade dos que se
manterão no mercado.
Seguridade e segurança dos alimentos2!
Este binômio de certa forma sintetiza parte relevante da institucionalidade que hoje já condiciona a
dinâmica do agronegócio e ao mesmo tempo revela tendências do consumo, que têm impacto direto sobre o
funcionamento atual e futuro das cadeias de valor do agronegócio, incluindo a da pecuária de corte.
O primeiro ponto a se considerar é a crescente complexificação e segmentação dos mercados
agropecuários, cada um com exigências próprias que perpassam toda a cadeia: feiras, supermercados, donas de
casa, restaurantes industriais, alimentação hospitalar, consumidores religiosos e com hábitos específicos.
O segundo ponto é que os mercados hoje são mais exigentes do que no passado, e o nível de exigência
é crescente. Exigem, sobretudo, qualidade, em sentido bem abrangente. A dicotomia qualidade versus preço
vai aos poucos se esvaindo e o patamar mínimo de qualidade é já elevado, e tende a aumentar. Atributos de
seguridade e qualidade dos alimentos, até há pouco utilizados como traços diferenciadores no processo de
concorrência, tendem a se transformar em exigências basilares para participar do mercado. A ausência de
alguns dos atributos, se permitida pela legislação vigente –também cada vez mais rigorosa—, pode ser aceita
mas tem caráter punitivo e desvaloriza o produto/ serviço.
Ainda assim, muitos dos atributos dos produtos e do processo de produção, como a cor, tamanho,
sabor, durabilidade, processo produtivo, conveniência para comercialização e processamento, origem,
sazonalidade etc., ganharam status diferenciado nos mercados contemporâneos, e abrem possibilidades de
inovação e agregação de valor para toda a cadeia, e não apenas para agroindústria e comerciantes, como em
geral se imagina. Aproveitar estas oportunidades também exige mudanças tecnológicas e organizacionais, que
têm forte e imediato impacto sobre os produtores e afetam a competitividade dos grupos de forma diferenciada.
Tamanho, escala produtiva, capacidade de gestão, localização do estabelecimento, acesso aos serviços

1
2

Buainain, 2014, p. 215.
Buainain, 2014, p. 217.
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públicos, como energia e transporte, e aos serviços financeiros, jogam papeis que podem ser determinantes na
dinâmica produtiva, na competitividade e nas perspectivas dos produtores. Como se inserir em cadeias que
exigem conservação a frio em áreas com fornecimento de energia irregular? Como distribuir produtos
perecíveis, com entregas diárias, sem contar com uma rede de estradas vicinais transitáveis durante todo o
ano?
Não há dúvidas de que o marco institucional e as exigências dos consumidores atua como forte
condicionante dos padrões produtivos da agricultura contemporânea, e portanto, das tendências e perspectivas
do agronegócio brasileiro.
Internalizando a dimensão ambiental e a responsabilidade social3!
Historicamente a agricultura brasileira cresceu às custas do meio ambiente. O crescimento recente,
ainda que baseado fundamente na elevação da produtividade total dos fatores, continuou exigindo muito do
meio ambiente. Este caminho está se fechando, e a sustentabilidade, em sentido abrangente, vem sendo
internalizada como valor geral, semelhante ao que tem a democracia para os países democráticos. Não é
diferente na agricultura, cujo crescimento deverá estar em harmonia com a preservação e até recuperação do
meio ambiente. Mais ainda, a agricultura está sendo chamada a cumprir um novo papel, de produtora de
natureza e meio ambiente, redimindo-se da contribuição negativa que deu para destruí-la.
Cada vez mais a produção agropecuária deverá respeitar atributos de qualidade, respeito ambiental e
responsabilidade social. Não se trata apenas de um “dever”, no sentido moral, valor pouco respeitado nos
mercados, mas de um “dever” no sentido de condição para participar dos mercados. Assim, cada vez mais os
produtos agroalimentares devem assegurar a comprovação e a confiança do mercado por meio de sistemas
estruturados e formalizados, que propiciem os procedimentos de avaliação da conformidade, de identificação
de origem e a rastreabilidade de processos produtivos adotados.
Esse contexto exige controles mais rigorosos de todo o processo produtivo para assegurar o
enquadramento às crescentes exigências dos mercados e da sociedade. A agricultura de hoje, e mais ainda a de
amanhã, exige produção com qualidade, segurança, sustentabilidade e eficiência, equação que só tem solução
com inovações, cada vez mais moldadas pelos mesmos condicionantes gerais necessários para assegurar o
desenvolvimento sustentável. Gestão é um fator estratégico para permitir o atendimento a este conjunto de
exigências e pressões e para transformar oportunidades em negócios.
Disponibilidade e condições de trabalho: uma agricultura sem agricultor e uma vaca programável?4!
Tradicionalmente a agricultura brasileira contou com oferta de mão de obra abundante, barata e não
remunerada (nas unidades familiares). Apenas recentemente o trabalhador rural passou a contar com a proteção
da legislação trabalhista, e só ainda mais recentemente é que as condições de trabalho no campo começaram de
fato a melhorar. Cada vez mais o processo de trabalho deverá estar em linha com as leis trabalhistas e as regras
do trabalho decente. Isto, por si só, impõe mudanças, que aos poucos vão se tornando padrão.
Não se trata apenas de respeitar regras legais, ter carteira de trabalho assinada e direitos trabalhistas
garantidos. Trata-se, também, de condições de trabalho adequadas. Cada vez mais os trabalhadores rurais,
familiares ou não, recusam-se a aceitar viver e trabalhar em condições precárias, sem algum conforto e acesso
a alguns dos serviços básicos disponíveis nos meios urbanos e acessíveis mesmo para os mais pobres.
Conversa recente, com um jovem no sul do país, ilustra o dilema. Perguntado sobre o seu sonho, o jovem

3
4

Buainain, 2014, p. 219.
Buainain, 2014, p. 222.
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agricultor respondeu: “uma vaca que eu possa desligar na sexta à tarde e religar na segunda cedo, ao voltar da
cidade”.
E justamente esta constatação leva à principal mudança nas relações de trabalho: a escassez de mão de
obra, em praticamente todos os segmentos e em todas as regiões. A agricultura familiar, tradicionalmente
intensiva em trabalho não remunerado da família, talvez seja a que mais vem sofrendo com esta mudança. Os
jovens simplesmente não querem mais ficar no campo e muito menos trabalhar na agricultura.
A escassez de mão de obra tem reflexos diretos na dinâmica dos sistemas produtivos, induzindo a
intensificação de capital e inovações que reduzem a demanda de mão de obra. Isto representa um desafio
relevante, em particular para os pequenos produtores: elevar a produtividade de mão de obra sem perder a
vantagem competitiva que tradicionalmente se assentava na disponibilidade e no baixo custo da mão de obra
familiar.
Algumas considerações sobre a pecuária!
A agropecuária de hoje e do futuro é condicionada por fatores distintos daqueles que marcaram o
crescimento extensivo do passado, e mesmo o sucesso nos anos mais recentes. As regras hoje impõem
restrições mais severas ao uso da tecnologia, que deve atender a muitas exigências, enquanto no passado só
precisava reduzir o custo, aumentar o rendimento e a rentabilidade. A inovação é mais complexa, custosa e
exige maior capacitação dos agricultores.
O padrão que vai se impondo não chega a definir uma tendência, mas sem nenhuma dúvida reduz o
espaço dos produtores que não têm condições de elevar a produtividade total dos fatores e de acompanhar e
atender as crescentes exigências dos mercados. E neste sentido é seletiva e pode reforçar o caráter dual que
vem caracterizando a agricultura brasileira, assim como acentuar as desigualdades que marcam o universo de
produtores.
A pecuária não está desconectada deste ambiente e condicionantes. Ao contrário, é um dos segmentos
que mais têm sofrido pressões no sentido de se ajustar às demandas e regras institucionais. Alguns exemplos
ilustram esta constatação.
Até poucos anos atrás, a comercialização da carne in natura era feita fundamentalmente em açougues,
isolados e ou em supermercados, em condições higiênicas em geral precárias, para dizer o mínimo. O forte
odor dos açougues podia ser sentido de longe; as peças expostas atraiam moscas e as bancadas de madeira,
mesmo quando limpas, não deviam eliminar os focos de bactérias e impurezas entranhadas nos veios da
madeira. As condições hoje são radicalmente diferentes, e as condições sanitárias estão bem regulamentadas e
são cada vez mais respeitadas até mesmo em mercados do interior do país. Na verdade, as exigências sanitárias
envolvem todo o ciclo de produção, desde a especificação de medicamentos permitidos e proibidos, o controle
de doenças infectocontagiosas, as condições de abate até a comercialização.
O consumidor sempre levou em conta, de modo geral, dois fatores: o preço e o tipo de corte. Ainda
hoje, estes fatores são determinantes, porém, cada vez mais consumidores buscam e remuneram outros fatores,
como a qualidade da carne, marcas, origem, condições de produção, idade e raça do animal e rastreabilidade. O
acabamento de gordura, relacionado à raça e tecnologia da produção, também tem ganhado espaço. Outro
destaque são os resultados obtidos pelas campanhas de marketing realizadas pelas grandes indústrias
frigoríficas, onde a carne é relacionada à uma marca.
O abate, que há poucos anos, era superior a 50%, vem caindo drasticamente, não apenas devido ao
maior rigor dos serviços públicos responsáveis, mas também devido às mudanças do próprio mercado
consumidor, que aceita cada vez menos o produto clandestino. Segundo pesquisa realizada pelo Cepea, em
2012 o abate não fiscalizado foi da ordem de 10%.
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A questão ambiental é absolutamente central na pecuária, atividade tradicionalmente associada ao
desmatamento e hoje acusada de ser a principal responsável pela destruição da floresta Amazônica e também
pela produção de gases de efeito estufa. A importância deste condicionante se revela tanto em restrições já
impostas ao produto oriundo da região Norte como nos acordos feitos por associações de pecuaristas no
sentido de não desmatar novas áreas na floresta.
Um exemplo de projeto de sucesso na região é o do munícipio de Paragominas, que chegou a ser o
maior polo produtor de madeira do País, com as maiores taxas de desmatamento. Recentemente, vinculado ao
“Município Verde”, o projeto “Pecuária Verde” tem obtido resultados expressivos de reflorestamento e manejo
sustentável da pecuária de corte. Neste projeto, além da sustentabilidade ambiental e social, pecuaristas tem
obtido melhores resultados econômicos com a sua produção.
A rede varejista e de consumo também têm adotado iniciativas neste sentido. Em Agosto de 2016, o
Mc Donald’s anunciou a compra de carne com origem na Amazônia, desde que produzidos a partir de critérios
socioambientais desenvolvidos em conjunto com o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), que
reúne indústria, clientes e organizações não governamentais, para repensar um novo modo de produção bovina.
O GTPS é outro exemplo de iniciativa que tem produzido bons resultados com os diferentes elos da cadeia.
No mercado internacional o rigor é ainda maior, e em função de condições sanitárias a carne produzida
no Brasil, de inegável qualidade, esteve sempre sujeita a restrições variadas, válidas ou não, e foi praticamente
excluída dos mercados mais valorizados, ocupados por concorrentes como Argentina, Uruguai e Austrália.
Suficiente dizer que apenas recentemente o mercado americano foi aberto para exportações de carne brasileira
in natura, com a aprovação da exportação de aproximadamente 65 mil toneladas de carne in natura, congelada
e fresca, com tarifa de 4% ou 10%, dependendo do corte. Os principais pontos relacionados à abertura do
mercado americano é poder sinalizar aos outros países que o status sanitário brasileiro é compatível com o
norte-americano.
Até mesmo a China, erradamente identificada como pouco exigente no quesito qualidade, impõe
restrições à importação da carne brasileira com base nas condições sanitárias, em especial a presença da aftosa
e o uso ilegal de anabolizantes.
O processo produtivo também tem sido profundamente modificado para responder às mudanças no
mercado de trabalho, à disponibilidade de mão de obra e às exigências sanitárias. Fazendas tradicionais tem
problemas para contratar e manter capatazes, vaqueiros e peões, antes abundantes. Tarefas que eram feitas por
mão de obra própria, práticos com limitada formação formal, a baixo custo, hoje precisam ser executadas por
mão de obra especializada, firmas de assessoria técnica, com custo mais elevado. Ademais, muitos dos desafios
da pecuária de corte estão diretamente relacionados à qualidade da mão de obra. O ganho de produtividade na
cria é um dos mais difíceis de ser alcançado, justamente por não pode ser “automatizado”. A taxa de prenhes,
por exemplo, é sensível à escala da produção. Já o ganho médio de peso dos animais em um confinamento
pode até sofrer ligeira redução, mas a escala não é um fator limitante nessa etapa mais mecanizada,
comparativamente à produção de bezerros.
Com ritmo e profundidade diferenciada, a bovinocultura de corte tem reagido a estes condicionantes. É
espetacular a evolução genética do rebanho brasileiro, cujos resultados ainda não aparecem com a devida
nitidez porque as médias escondem tanto o velho como o novo. Porém, alguns casos de sucesso, demonstram o
potencial do nelore. O exemplo do Sistema São Mateus, em Mato Grosso do Sul, que não apenas tem um
sistema diferenciado dentro da porteira, mas que também comercializa carne de qualidade e com marmoreio
para um grupo seleto de produtor com animais nelores alimentados exclusivamente à pasto, quebrando
diversos paradigmas que para acabamento de gordura é necessário terminação em confinamento ou genética de
origem europeia.
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O fato é que a adoção de tecnologias tem ocorrido em todo o País, especialmente em regiões onde o
custo de oportunidade para o pecuarista manter-se na atividade, comparado à rentabilidade de outras culturas, é
elevado. Os dados do Cepea, em 13 estados do País, demonstram que a área de reforma de pasto tem
aumentado ano a ano, tal como a suplementação mineral e proteica, e o uso de animais com aptidão genética.
A preocupação com o meio ambiente e com as condições sanitárias é também perceptível. Há 12 anos
o país não registra um brote de aftosa, cujo controle foi finalmente assumido pelos próprios pecuaristas. Tanto
é que, atualmente, 23 Unidades da Federação são reconhecidos como livre de febre aftosa com vacinação. E,
Santa Catarina, possui o status de livre da doença sem vacinação.
As mudanças no modelo produtivo têm resultado em ganhos em produtividade. Na produção de
bezerros houve redução no intervalo entre partos e os animais de reposição atingem maior peso, cada vez mais
jovens. A recria, como sistema produtivo isolado, tem desaparecido. E, no último estágio da produção, os
animais são abatidos cada vez mais jovens, com melhor rendimento de carcaça e também maior peso. Outro
fator a ser destacado é que em regiões que permitem, o número de propriedades com Integração LavouraPecuária (ILP) tem crescido expressivamente.
Estas mudanças não são o resultado apenas do jogo do mercado. Ao contrário, refletem muito mais a
nova institucionalidade vigente, e em muitos casos está ocorrendo apesar de o mercado não remunerar os
produtores, de imediato, pelo investimento adicional necessário e pela elevação do custo corrente de produção.
Mas o resultado líquido já é perceptível e se reflete na ampliação do mercado externo e na valorização da carne
no mercado doméstico.
Perspectivas para o futuro!
As análises sobre as perspectivas e tendências para o agronegócio brasileiro são otimistas e colocam o
Brasil como futuro celeiro do mundo. Não faltam razões para o otimismo. Até 2050, a demanda mundial por
alimentos deve aumentar expressivos 70%. O incremento de dois bilhões de pessoas no mundo (totalizando 9
bilhões de pessoas) associado à projeção de aumento da renda em alguns países em desenvolvimento tendem a
manter o consumo em alta. Com isso, a demanda (e a necessidade) de alimentos, para ficar apenas em um
subgrupo da produção agropecuária.5
Como a demanda crescerá mais em países que não têm autossuficiência alimentar, as oportunidades no
mercado mundial crescerão, e o Brasil tem excelentes condições para aproveitar esta brecha alimentar e
expandir a produção agropecuária para atender o crescimento da demanda global de alimentos. Um dos
destaques é a China, que deve demandar de 17% a 24% mais carne suína e bovina nos próximos 15 anos. Só de
carne bovina, a perspectiva é que os chineses elevem suas importações, até 2020, para um volume equivalente
a 32% de toda demanda local. Isso porque o consumo da proteína aumenta em ritmo mais acelerado do que o
país consegue produzir (IMS, 2016).
Potencial o Brasil tem, mas potencial exprime uma possibilidade, uma capacidade virtual de
desenvolvimento, que para se realizar precisa superar alguns obstáculos, saber ler os sinais dos mercados –cada
vez mais complexos— e responder com flexibilidade, agilidade e eficiência. Sem pretender questionar o
otimismo, é preciso fazer a lição de casa, e as tarefas não são pequenas, pois vão desde a superação do déficit
de infraestrutura, tanto fora como dentro da porteira, até as articulações público-privado e privado-privado para
melhorar a coordenação das cadeias de valor do agronegócio brasileiro.

5

Ver MAPA, 2015.
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4. Condicionantes macroeconômicos#
Historicamente a pecuária de corte, tradicionalmente extensiva, evoluía no ritmo do crescimento
“natural” do rebanho e na disponibilidade de novas terras. O capital envolvido era o próprio rebanho e o
patrimônio fundiário do produtor, e embora a riqueza do pecuarista refletia também o movimento dos preços
do boi, seu patrimônio era contabilizado em hectares e cabeças de gado. Neste contexto a macroeconomia,
mais que um condicionante da dinâmica e ritmo de crescimento da pecuária, era condicionante e determinante
da evolução patrimonial e do nível de bem-estar do pecuarista, que comprava novas terras ou simplesmente
desmatava novas áreas no interior da propriedade e aumentava a criação e o rebanho. Os próprios
investimentos em melhoria do rebanho, das pastagens e na infraestrutura das fazendas, realizados por uma
minoria de pecuaristas a partir dos anos 50 eram mais determinados por idiossincrasias de alguns produtores,
ou talvez pela mesma lógica que move os inovadores, do que pelo mercado propriamente dito. Os
investimentos cresceram muito nos anos 70, estimulados por alguns programas públicos, e naquele contexto o
crédito foi um fator importante para impulsionar o processo de modernização, até então incipiente, da pecuária.
A pecuária acompanhou o processo de transformação da agricultura brasileira, que Buainain (2014)
caracteriza como um processo de intensificação do capital em suas várias modalidades: (vou ver uma citação)
A pecuária inseriu-se, de forma estreita, em todos os circuitos de acumulação, e sua dinâmica e
evolução passaram a ser fundamentalmente determinados pelos ciclos da economia, que impactam diretamente
o tradicional ciclo de criação-engorda que caracterizava a atividade. Neste sentido, as condições e os sinais
macroeconômicos são fortes condicionadores da dinâmica e competitividade da pecuária. A seguir tecemos
considerações sobre algumas das principais relações entre a dinâmica e os principais sinais macroeconômicos.
A competitividade da pecuária é sistêmica!
O ponto de partida é considerar a visão sistêmica que envolve a cadeia da carne bovina, cuja dinâmica
e competitividade é condicionada e afetada pelas condições de produção dentro da porteira –que por sua vez é
também o resultado do que acontece fora, tanto à montante como à jusante— e das condições gerais de
funcionamento da economia. Impostos, taxas e contribuições; níveis de salário e regras trabalhistas; preço dos
combustíveis e da energia em geral; custos de logística; regras e condições sanitárias; ambiente de negócios,
burocracia e custos de transação em geral são alguns dos fatores que incidem, com força variada, sobre a
competitividade do setor.
A centralidade da taxa de cambio na definição dos preços do boi gordo!
Em cada momento, dado o estoque de gado que no curto prazo determina a oferta potencial de animais
para o abate, os preços refletem o nível da demanda externa e interna. Até certo ponto a demanda externa pode
ser considerada exógena, sendo resultado da conjuntura da economia mundial e em particular dos principais
países importadores. Mas só até certo ponto, uma vez que a demanda externa é mediatizada pela taxa de
cambio. Ainda que o comércio internacional da carne continue submetido a fortes barreiras de acesso a
mercados relevantes, a carne é um tradeable por excelência, e como tal tanto as exportações como os preços
domésticos são fortemente influenciados pela taxa de cambio.
Com apenas 19% da produção destinada para exportação, dado os preços internacionais, dos quais os
exportadores brasileiros são ainda fundamentalmente tomadores, os incentivos para exportar, e às vezes a
própria viabilidade das exportações, depende da taxa real de cambio. Nos períodos de valorização do Real em
relação à cesta relevante de moedas internacionais, os preços de exportação em moeda nacional são reduzidos e
modificam o nível de demanda efetiva. Embora a oferta de carne, inclusive para cima, tenha certa flexibilidade
para responder às flutuações da demanda, nas conjunturas externas favoráveis a demanda externa pressiona a
doméstica, e os preços aumentam, ocorrendo o contrário quando o cambio está sobrevalorizado, as exportações
são menos compensadoras e ou ocorrem fechamento de mercados devido aos problemas sanitários: o
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“excedente” não exportado pressiona a oferta para o mercado doméstico e reduz o preço do boi gordo para o
produtor.
Desde 2004 o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos maiores exportadores de carne bovina,
atendendo a demanda de 201 diferentes países. Em 2014, foram exportadas 1,54 milhões de toneladas de carne,
gerando divisas no valor de 7,22 bilhões de dólares (MDIC/Secex, 2015).
Dados do Cepea indicam que, em média, apenas 15% dos custos de produção a pasto são influenciados
diretamente pelo câmbio. No entanto, quanto maior a tecnificação, com o uso de suplementação mineral e
adubação de pastagem, maior é este percentual. Devido à participação ainda relativamente baixa do mercado
internacional na absorção da oferta doméstica, poder-se-ia supor que as oscilações cambiais afetam com menor
intensidade a produção de carne bovina. Não é, no entanto, a realidade: este nível de demanda opera como um
“estoque regulador”, e influencia fortemente a formação do preço do boi gordo.
Sem dúvida o efeito do câmbio na pecuária de corte é sentido mais diretamente no confinamento.
Ainda que quase 70% dos custos do confinamento esteja relacionado à aquisição de animais, cujos preços
refletem as condições as condições gerais do mercado, cerca de 30% decorre do custo de ração, cujos preços
respondem diretamente à variação cambial.
O cambio tem flutuado de forma considerável nas duas últimas décadas, o que certamente emite sinais
contraditórios, apontando para a valorização da competitividade externa e incentivos para se abrir e exportar,
ora penalizando investimentos para fora em favor daqueles voltados para o mercado doméstico. As oscilações
cambiais mantêm, na economia brasileira, esta dicotomia mercado interno x mercado externo, que reduz a
potencialidade de ambos.
Financiamento e juro!
No passado a dinâmica da pecuária foi pouco afetada pelo crédito e pelo nível da taxa de juros. Ainda
hoje, o pecuarista “médio” é avesso ao risco de crédito, e o nível de endividamento do pecuarista é
significativamente menor que o do agricultor. Muitos afirmam que a aversão ao risco é um traço que diferencia
o pecuarista do agricultor. Enquanto este último é um tomador de risco por excelência, precisa conviver com as
incertezas de clima, riscos sanitários, mercados de produtos, taxa de cambio etc. o pecuarista é conservador
quanto ao risco, e usa o próprio patrimônio materializado em animais como proteção.
Embora verdadeira para provavelmente a maior parte dos produtores, a intensificação do uso de capital,
mencionada acima, implica profundas mudanças nesta lógica. A pecuária contemporânea exige investimentos,
alguns elevados, em animais, instalações, insumos (no caso do confinamento e semiconfinamento), formação,
reforma de pastagem, assim como também exige volume crescente de capital de giro. Neste contexto vem
crescendo a importância do crédito e da taxa de juros.
Nas conjunturas de crise o mercado de carne bovina é atingido, inevitavelmente. Em algumas situações a
crise/desaceleração doméstica coincide com condições favoráveis no mercado internacional, o que reduz e ou
anula a pressão negativa sobre os produtores e pode sustentar os preços domésticos por algum tempo apesar da
retração do consumo. Em algumas situações, nas quais ambos os mercados estão desaquecidos, o principal
peso do ajuste recai diretamente sobre o produtor, os preços se retraem e os incentivos se reduzem. A atividade
entra em uma fase de letargia, com redução de investimentos em recuperação/melhoria de pastagens,
aquisições por parte dos agentes mais resistentes e até desmobilização de investimentos, como ocorreu no
período recente com unidades de semiconfinamento e elevada capacidade ociosa nos frigoríferos.
O Brasil passou por um expressivo crescimento econômico nos últimos anos. Entre o início da década
de 2000 e 2014 o PIB acumulado aumentou em aproximadamente 50%. Estimativas apontam que PIB deve
voltar a crescer em 2017, depois de recuar 3,8% em 2015 e da projeção de baixa de 3,2% para 2016.
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Em 2015 e 2016, as dificuldades econômicas da população brasileira, além do aumento do desemprego,
também foram potencializadas com o aumento da inflação. Em 2015, a inflação (IGP-DI) teve alta de 10,7%.
A alta da inflação do último ano foi muito mais expressiva que a média de período anterior, que entre 2005 e
2014 teve variação acumulada anual em média de 3,27%.
Esta conjuntura não tem sido, portanto, muito favorável para a pecuária, que no entanto, tem
encontrado no mercado externo fonte de dinamismo para manter o crescimento.
5. Os efeitos das variáveis macro no ciclo de produção da pecuária#
Na realidade de hoje as condições dos mercados, em particular o nível de renda doméstico e taxa de
cambio, influenciam todo o ciclo Pecuária, desde o preço do bezerro até os investimentos que em última
análise são responsáveis pelos ganhos em produtividade da recria-engorda.
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Figura 3: Ciclo Pecuário
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Cepea e Imea
A instabilidade macro, com variações fortes e repentinas na taxa de cambio, no ciclo doméstico e no
próprio acesso ao mercado internacional, ainda muito sujeito a negociações políticas que foram de certa forma
desprezadas pelo governo brasileiro nas últimas décadas, certamente restringe os investimentos na pecuária, já
que para o pecuarista o horizonte nunca é claro. Se por um lado ele sabe que o mercado é promissor, ele não
tem ideia dos preços no futuro. Compra bezerro caro no auge do ciclo e pode ter que vender boi gordo barato
depois de dois ou três de recria e engorda. Os investimentos em recuperação /manutenção de pastagens são
elevados, e com esta incerteza muitos optam por reduzir gastos etc. Isto tem tudo que ver com a
macroeconomia e com o quadro institucional mencionado acima.
6. Algumas informações sobre o desempenho recente#
Desde 1991 o rebanho de bovinos no Brasil é superior à população brasileira. Em 2014 o rebanho
atingiu 212,3 milhões de cabeças.
Em 2014 foram abatidas 33,9 milhões de cabeças, com peso total de carcaça de 8,06 milhões de
toneladas, o que equivale a um peso médio de 237,8 quilos por carcaça (IBGE, 2015). O melhor manejo das
pastagens dos últimos anos ofereceu maior oferta de alimentos e de nutrientes para os bovinos, melhorando
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também outros indicadores de produtividade. A taxa de abate, isto é, número de animais abatidos divididos
pelo rebanho total, em 1997 era de 9,2%, chegando a 16% em 2014, como mostra a Figura 4 (IBGE, 2015)
Esta informação da taxa de abate reflete uma mudança estrutural importante na pecuária brasileira, que
é a redução da idade de abate. Esse acontecimento é positivo para os produtores, ao permitir um giro mais
rápido dos seus ativos, e também à sociedade, já que como será apresentado no próximo item, os impactos
ambientais da atividade são reduzidos.
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Em relação ao peso médio das carcaças observam-se maiores oscilações, mas também uma tendência
de alta. As oscilações do peso médio das carcaças, assim como a redução da taxa de abate entre 2007 e 2011,
são explicadas pelas variações do mercado do boi gordo, isto é, em anos em que o preço da arroba está muito
elevado há grande abate de animais, inclusive de animais mais jovens, reduzindo os estoques nos anos
posteriores. Outro fator são as questões climáticas que explicam a redução do abate em 2014 e também em
2015.

Peso!médio!das!carcaças!(Quilogramas)!
Figura 3: Taxa de abate (%) e peso médio das carcaças (kg), 1997 a 2014
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, 2015
Ainda que a produtividade das pastagens brasileiras tenha grande potencial de incremento, Martha Jr.,
Alves e Contini, (2012) demonstram que, com mais intensidade a partir de 1985, são os ganhos de
produtividade, e não a expansão da área produtiva, que explicam o aumento da produção da bovinocultura de
corte no Brasil, como ilustrado na Figura 5.
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Figura 5: Fatores que explicaram o aumento da produção de bovinos de corte no Brasil – 1950 a
2006
Fonte: Martha Jr. Et al., (2012), com base nos dados do IBGE.
Os ganhos em produtividade têm alterado o mercado pecuário. Como demonstrado na Figura 6, relação
entre o preço do bezerro em relação ao preço da arroba do boi gordo, demonstra que, no início da série em
2000, o produtor de boi gordo precisava vender 6,4 arrobas para comprar um bezerro. Já em 2015, o preço do
bezerro equivalia a mais de nove arrobas, valor 32% acima da média dos anos, quando cada bezerro valia 7,33
arrobas.
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Figura 6: Arrobas necessárias para adquirir um boi gordo
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Cepea;
Além dos elevados custos para comprar animais para reposição, outros insumos também subiram mais
do que a arroba e a margem do pecuarista, ao longo da última década tem reduzido, reflexo da alteração do
modelo produtivo.
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Fonte: Elaboração própria, com base no dados do Cepea
7. Considerações Finais#
A pecuária bovina e corte e a cadeia produtiva da carne bovina é sem dúvida uma das cadeias do
agronegócio que apresenta o mais elevado potencial de crescimento no futuro imediato e no médio prazo. De
um lado, é firme o crescimento da demanda por carne. Vários países do mundo mantêm um ritmo de
crescimento elevado, com redução da pobreza, urbanização e elevação da renda das famílias. Em vários deles,
como a China, o consumo per capita é baixo, o consumo de carne bovina não está enraizado nos hábitos
alimentares e o mercado precisa ser desenvolvido; em outros, como a Índia, restrições religiosas impõe forte
limite ao consumo da carne bovina. Mas ainda assim, a dimensão populacional destes países transforma
minorias em grandes mercados, com um incontestável potencial de crescimento. De outro lado, o Brasil é um
dos poucos países que tem recursos para expandir a oferta de carne com sustentabilidade ambiental, quesito
que será certamente determinante para garantir o acesso aos mercados mais dinâmicos e exigentes em
formação.
Não se trata apenas de terra, mas principalmente de tecnologia para expandir a produção sem
pressionar o meio ambiente e ainda por cima mitigando e compensando a emissão de gás metano pelos
bovinos, usualmente apontada como fator relevante para o aquecimento global. De fato, a integração lavoura
pecuária silvicultura, já introduzida e com largo potencial de expansão, tem como resultado a elevação da
produtividade nas três atividades e até mesmo a inversão do saldo líquido de emissões de efeito estufa.
A ainda baixa produtividade média registrada pelo setor (com indicadores médios de idade de abate,
peso/aproveitamento de carcaça, desfrute distantes dos registrados pelos produtores que estão na fronteira
tecnológica e organizacional) revela o enorme potencial de expansão, com ganhos ambientais. A melhora das
pastagens e da dieta em geral, a redução da idade de abate, a disseminação de manejo adequado, a introdução
de tecnologias de produção mais adaptadas e melhor performance produtivo e ambiental, a intensificação dos
sistemas de produção são fatores que contribuem para reduzir a emissão por kg de carne produzida.
No mercado doméstico as perspectivas também são positivas. A crise atual, com elevado desemprego e
queda de renda real, não muda o cenário de médio prazo para o país, cujo potencial de crescimento é grande. O
consumo médio per capita é elevado, mas reflete principalmente o consumo muito alto dos grupos de renda
elevada. Na base da classe média e entre as famílias mais pobres a carne ainda é produto de luxo, cujo
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consumo deverá crescer à medida que se supere a conjuntura negativa e o país volte a encontrar a estrada do
desenvolvimento sustentável.
Pode-se dizer, portanto, que do lado da demanda as perspectivas são muito favoráveis, e que do lado da
oferta o potencial de expansão é real. Quais são, então, os obstáculos para realizar esta potencialidade?
No plano externo o principal obstáculo são as barreiras comerciais, ainda hoje elevadas, seja por razões
sanitárias seja por razões de política interna dos vários países. Não são intransponíveis, como as mudanças
recentes têm demonstrado. Exige, no entanto, uma combinação de medidas no plano doméstico e no plano
internacional. As primeiras visam assegurar a manutenção e continuar melhorando o status sanitário e o
respeito ao conjunto de exigências de natureza ambiental, social e qualidade mencionadas acima, e que são
cada vez mais importantes para o acesso aos mercados em geral. Já no plano internacional, cabem ações do
Estado no sentido de negociar tratados de comércio com países amigos, dirimir dúvidas, provocar debates,
levar e trazer informações que contribuam para promover a expansão do setor privado. A natureza destas
negociações é comercial e por isto é preciso recoloca-las em um plano pragmático, reduzindo o conteúdo
ideológico que pautou a atuação do Itamaraty na última década.
Embora o Estado tenha um papel estratégico para a abertura e acesso aos mercados hoje relativamente
fechados, o protagonista é o setor privado, sejam as empresas sejam as associações de interesse corporativo,
como a ABIEC. São as empresas que produzem e não o Estado. São elas que podem identificar as
especificidades das demandas nos vários mercados e que podem avaliar a possibilidade de realizar os negócios.
São as empresas que conhecem seus custos e capacidade produtiva; são elas que coordenam as cadeias de
suprimento e têm condições de mobilizar os agentes para atender os clientes.
O papel do setor privado não é meramente passivo, no sentido de identificar o mercado e produzir para
atender a demanda já existente. A diferença entre um inovador e um não inovador é que o segundo se contenta
em vender o que existe, para o mercado já existente, enquanto o inovador cria mercado, cria seu consumidor,
inventa novas necessidades e disponibiliza os produtos para atende-las. O mercado de carne na Ásia é pequeno
e precisa, para se desenvolver, de ações inovadoras que só podem ser empreendidas por empresas inovadoras.
A população chinesa não “sabe” comer carne bovina, produto historicamente escasso, de consumo restrito à
minoria das minorias. O próprio hábito alimentar chinês, completamente diferente do ocidental, apresenta-se
como fator limitante para o consumo da carne. A expansão do mercado chinês de carne bovina depende,
portanto, do seu desenvolvimento. Quais os caminhos a serem seguidos? Promover a difusão por meio de redes
de churrascarias? Usar redes de fast food para aumentar o consumo? Investir em alimentos industrializados,
prontos para o consumo, cuja popularidade vem crescendo na China? Investir na difusão da cultura da carne,
com a realização de festivais, programas de TV etc.? Nada disso pode ser feito pelo Estado e deverá ser
assumido, de forma agressiva e decisiva, pelo setor privado.
Estas considerações rementem ao ambiente macro doméstico, cuja instabilidade tem dificultado a
definição de estratégias consistentes pelo setor privado. Com a taxa de cambio flutuando entre R$2,00/US$ e
R$4,00/US$ em poucos meses, é impossível definir investimentos voltados para o comercio internacional, já
que a competitividade e viabilidade de negócios muda de forma radical com a mudança na taxa de cambio.
Outro fator importante e estratégico diz respeito às relações no interior da cadeia. Vários autores (Ver
Buainain e Batalha, 2007, e Souza Filho, 2014) tem apontando para o potencial destrutivo das assimetrias entre
os principais agentes da cadeia, pecuaristas e frigoríferos/traders. Estas assimetrias têm implicado não apenas
em distorções distributivas como também em transmissão de instabilidades de mercado que dificultam os
investimentos por parte dos pecuaristas. O atual descompasso entre demanda e oferta de animais para abate
reflete, de certa forma, o ambiente de desconfiança no interior da cadeia, já que pecuaristas temem se
especializar e ficar inteiramente submetidos ao poder de mercado –hoje sem limites em muitos mercados
relevantes— dos grandes frigoríferos.
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Em resumo, assumindo que o quadro de estabilidade venha a prevalecer, o destino da cadeia produtiva
da pecuária de corte brasileira está em suas próprias mãos. As empresas líderes podem optar pela estratégia, já
seguida em outros setores, da verticalização e concentração com elevação da produção própria, ou podem
adotar a estratégia de valorizar e promover o pecuarista como sócio do negócio. Cada uma tem vantagens e
desvantagens. Resta saber se a primeira é capaz de assegurar a sustentabilidade de um setor que depende de
todos. É suficiente um pecuarista marginalizado e relaxado, por falta de incentivos e informação, para
comprometer o esforço de toda a cadeia. Vale a pena o risco?
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Resumo
O estudo analisa o papel da sinalização da informação institucional na produção e comercialização de carne
bovina. Apresenta-se um panorama da cadeia da carne bovina sob a ótica da Teoria Institucional, da Assimetria
de Informação e da Sinalização, por meio de pesquisas exploratórias e bibliográficas. Os resultados
demonstram a necessidade dos órgãos governamentais brasileiros apresentarem informações confiáveis sobre a
produção, comercialização e o consumo de carne bovina, na tentativa de reduzir a assimetria de informação.
Torna-se imprescindível o estabelecimento e a demonstração à população das políticas de posicionamento do
país, que deverão valer tanto para o mercado interno quanto para o externo. As teorias, em especial a de
sinalização, podem fornecer subsídios para a compreensão dessa questão, auxiliando na formação e na
divulgação de políticas públicas e da qualidade da carne bovina brasileira.
Palavras-Chave: Instituições, políticas públicas, carne bovina, agronegócio.

1. Introdução
A produção e a qualidade dos alimentos tem sido foco de diversas discussões nacionais e
internacionais. Entre os debates da atualidade, está a existência de assimetria de informação e dificuldade em
obter informações confiáveis. Dessa forma, a presença de Assimetria de Informação no setor de alimentos está
cada vez mais demandando sinalizações capazes de reduzir as incertezas e inseguranças sobre os produtos.
Para Leonelli e Toledo (2006), é fundamental que as cadeias produtivas e instituições visualizem a necessidade
de demonstrar ao consumidor diversas informações e atributos do produto. Essa demonstração pode ser uma
estratégia para agregar valor ao produto ou para atingir novos mercados.
Devido à complexidade das relações existentes entre os diferentes agentes da cadeia da carne bovina, a
existência de assimetria de informação é vista como um problema persistente, sendo observada inclusive em
informações institucionais. Esta assimetria acarreta, muitas vezes, na dificuldade do fluxo de informação e,
consequentemente, acaba afetando os processos decisórios necessários ao fortalecimento da cadeia. Para
resolver problemas de assimetria de informação entre os diferentes agentes do mercado, pode-se fazer uso de
sinalizações que são mecanismos utilizados para demonstrar a qualidade de um bem ou serviço.
Sendo o Brasil um país predominantemente agrícola, onde o Produto Interno Bruto (PIB) do
agronegócio representou 21% do PIB total brasileiro em 2015 e o PIB da pecuária correspondeu a 30% do
agronegócio brasileiro, de acordo com ABIEC (2015), torna-se importante verificar como estão sendo
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realizadas as sinalizações institucionais dessa cadeia a fim de obter melhores resultados e tentar minimizar a
assimetria de informação.
Se ocorrer assimetria de informação ou informação imperfeita, os objetivos da sociedade podem não
serem atendidos plenamente ou serem distorcidos. Portanto, essas sinalizações são necessárias, pois podem
representar um horizonte de mudanças de natureza social, tecnológica, política ou econômica.
Diante desses fatos, as discussões multidisciplinares se mostram atuais, onde o enfoque em apenas
uma disciplina é insuficiente para explicar temas dotados de uma complexidade inerente. Com a utilização da
teoria institucional, percebe-se seu amplo espectro de análise envolvendo várias disciplinas como
administração, economia, sociologia e direito, dando suporte à geração de informações e a formação de
políticas. Por outro lado, a teoria de assimetria de informação, também possui caráter multidisciplinar, podendo
ser empregada para analisar diferentes problemas da atualidade.
Sendo assim, o presente artigo objetiva verificar como a informação institucional está sendo sinalizada
e pode influenciar os rumos da produção e comercialização de carne bovina no Brasil.

2. Revisão da literatura
2.1 Aspectos da Teoria Institucional
A teoria institucional tem se tornado um arcabouço essencial para entender fenômenos
organizacionais, ajudando a explicar como dimensões sociais e culturais do ambiente podem moldar a ação e a
estrutura organizacional. É complementar às abordagens econômicas ao defender que eficiência pode ser o
resultado das diferenças nas características do ambiente institucional dos países (WHITLEY, 1992).
Assim sendo, a teoria institucional tem investigado uma gama de fenômenos pela sua grande
interdisciplinaridade (SACOMANO NETO; TRUZZI, 2002). Os trabalhos que utilizam a teoria institucional
abrangem desde a expansão de políticas de pessoal à redefinição fundamental da missão organizacional ou a
formulação de políticas nacionais e internacionais por organizações governamentais. A multiplicidade de
trabalhos desta perspectiva confere ao novo institucionalismo uma dificuldade inerente ao seu entendimento e
sistematização (TOLBERT; ZUCKER, 1994).
Tolbert e Zucker (1994) destacam a necessidade da institucionalização da teoria institucional, pois há
pouco consenso sobre a definição dos conceitos-chave, mensuração e métodos de análise. Neste sentido,
Siman, Conceição e Filippi (2007) consideram que o estudo das instituições requer um contexto conflitivo e
sujeito a permanentes transformações. Estudar mudanças institucionais é estudar processos de grandes crises e
reestruturação, denominada “abordagem heterodoxa”, pois estas incluem como pressupostos de análise, um
horizonte de mudanças, de natureza social, tecnológica, política ou econômica.
O grau para que exista uma identidade entre os objetivos das restrições institucionais e as escolhas
individuais faz com que o estabelecimento institucional dependa efetivamente de imposição. Esta imposição ou
coerção, apesar de não ser a única variável que define o ambiente institucional, é introduzida primeiro pelos
próprios códigos de conduta impostos, segundo pelas relações e terceiro pela força coerciva do Estado.
Instituições afetam desempenho econômico, determinando, junto com a tecnologia empregada, transações e
custos de transformação/produção (NORTH, 1990).
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De acordo com Espino (1999), a importância da qualidade e eficiência das instituições está no fato de
que países com qualidade e eficiência das instituições têm como resultado altas taxas de crescimento. Sendo
assim, identifica-se que as instituições possuem um papel decisivo nas trocas e no desempenho econômico por
elevarem as taxas de retorno dos investimentos, facilitarem as relações políticas e econômicas e definirem as
oportunidades de obter benefícios nas transações institucionalizadas pelos direitos de propriedade e contratos.
Muito tem se discutido a respeito da teoria institucional, seus vários usos, seus conceitos-chave, a
ausência de institucionalização de uma teoria unificada a natureza heterodoxa da mesma. Porém, são poucos os
autores que se dedicam a construir modelos de análise institucional. O modelo de análise institucional proposto
por Hollingsworth (2000), considera que as análises são feitas a partir de cinco níveis: Instituições, Arranjos
Institucionais, Setores Institucionais, Organizações e Resultados e Desempenho.
Neste modelo as instituições são as normas, regras, convenções, hábitos e valores. Os arranjos
institucionais são considerados os mercados, o Estado, a hierarquia incorporada e as redes comunitárias. Os
setores institucionais são o sistema financeiro, o sistema de educação, de negócios e de pesquisas. As
organizações são as empresas, firmas, etc. E por último, os resultados e desempenho são os estatutos, as
decisões administrativas, a natureza, a quantidade e qualidade de produtos industriais. Os cincos componentes
de análise são arranjados em ordem descendente de performance e estabilidade. Isto é, normas, convenções,
etc., são mais duradouras e persistentes do que cada um dos outros componentes da análise institucional. Cada
componente é inter-relacionado com cada outro componente e a mudança em um é provável que exerça algum
tipo de efeito acarretando mudança em cada um dos outros componentes (HOLLINGSWORTH, 2000).
O trabalho de Bela et al. (2004) relata que toda a análise institucional deve ser feita a partir de quatro
questões fundamentais. A primeira delas é a relação que existe entre as instituições e o comportamento dos
agentes, a segunda trata de como explicar o processo pelo qual as instituições surgem ou se modificam ao
longo do tempo, a terceira trata do auxílio na formulação de políticas, e por fim, a identificação dos diferentes
stakeholders, ou seja, a identificação das partes envolvidas na análise institucional. Para os institucionalistas,
as instituições têm papel central no processo de desenvolvimento econômico e, portanto, elas são importantes.
De acordo com Nelson (1998), as novas construções neoclássicas de desenvolvimento não conseguem
incorporar em sua análise três elementos fundamentais para a compreensão desses processos: a tecnologia,
enquanto corpo de conhecimento e de prática cujo processo envolve domínio e avanço tecnológico; a natureza
da firma e sua organização; e a natureza e o papel das instituições econômicas, as quais estabelecem o
ambiente no qual as firmas operam.
Esses elementos têm sido abordados pela Nova Economia Institucional (NEI) e pela Nova Economia
Evolucionária (NEE). As duas abordagens partem de pontos de vista diferentes sobre as fontes de crescimento,
mas ambas têm como objetivo comum explicar o porquê da diferença de desenvolvimento econômico entre os
países.
Entretanto, enquanto a NEI se volta para os fatores que moldam e definem a interação humana dentro
das organizações a NEE enfoca os processos de avanço tecnológico. Nelson (1998) chama a atenção para essas
diferenças, mas afirma também que as duas abordagens têm se aproximado. A NEI tem adotado uma
perspectiva evolucionária no que se refere à formação das instituições e como elas mudam no tempo, enquanto
a NEE tem voltado seu foco para assuntos tais como sistema nacional de inovação, um conceito, que segundo o
autor, é institucional por excelência.
A nova economia institucional tem nos trabalhos de North (1990) seu principal representante. O autor
sugere que a teoria neoclássica deveria incorporar as instituições em seu arcabouço teórico para tornar-se mais
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realista. O autor questiona os principais postulados da teoria neoclássica de informação completa, da
racionalidade dos agentes, e de mercados perfeitos.
North (1990) argumenta que, se o mundo fosse de racionalidade instrumental, com mercados eficientes
no nível econômico e político, em que ideias e ideologias não importassem, as instituições seriam
desnecessárias. Mas, o que se observa no mundo real é que as informações são incompletas e os indivíduos têm
capacidade mental para processar informações, limitada, o que determina os custos de transação e, por
conseguinte, a necessidade de formar instituições.
As ideias e ideologias são modeladoras do processo político, influenciam a performance das
economias e explicam o porquê dos mercados ineficientes, razão pela qual elas têm que ser incorporadas à
análise (CONCEIÇÃO, 2005). Da mesma forma, as instituições desempenham papel crucial no referido
processo, pois estabelecem a estrutura de interação estável entre os agentes econômicos, reduzindo incertezas,
além de definirem e limitarem o conjunto de escolhas individuais. As incertezas são originadas da
complexidade das relações e da informação incompleta, ou seja, da assimetria de informação relativa ao
comportamento dos agentes econômicos ao longo de um processo produtivo.
A eficiência dos mercados da teoria neoclássica só é alcançada se, os pressupostos de informação
completa, mercados perfeitos e racionalidade ilimitada dos agentes forem mantidos o que determina baixos
custos de transação. Uma vez retirados esses pressupostos, os custos de transação se elevam, nesse caso, as
instituições são importantes. Sendo assim, considera-se que para a cadeia da carne bovina, a qual é dotada de
informações incompletas, de mercados imperfeitos e racionalidade limitada, as instituições são fundamentais.
2.2 Assimetria da Informação e Sinalização
A assimetria de informação teve sua origem na teoria econômica, mas precisamente no âmbito da
economia da informação. Para o presente artigo, dar-se-á foco nos problemas gerados pela assimetria de
informação nas políticas institucionais e na proposta de resolução dessa assimetria por meio da sinalização.
A informação assimétrica refere-se a uma situação na qual uma das partes participantes num
determinado contrato possui mais informações do que a outra, referentes a um aspecto relevante do mesmo. A
informação pode ser a fonte mais irradiadora de ineficiência em economias de mercado desenvolvidas. Para
Mansfield (2006), um dos reconhecimentos desta relevância, ocorreu em 2001, quando os pioneiros no
assunto, George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz foram premiados com a láurea em economia pelo
comitê Nobel.
A introdução da assimetria de informação em vários problemas econômicos deu novos insigths de
como podem surgir falhas de mercado e se existem correções ou soluções governamentais ou de não-mercado,
as quais podem melhorar o bem-estar econômico. Sem esta condição, de informação simétrica, mercados
distintos não podem existir para bens que possuem diferentes características e, portanto, o pressuposto de
mercados completos não se mantém. Assim, este tipo de informação, de um modo geral, é assimetricamente
mantido pelos participantes dos mercados (POSTLEWAITE, 1988).
Dessa forma, uma situação na qual diferentes agentes possuem diferentes informações é tida como
uma situação de assimetria de informação. As oportunidades estratégicas que surgem na presença de
informação assimétrica levam de um modo geral a resultados de mercado ineficientes, uma forma de falha de
mercado (JEHLE; RENY, 2001). Neste ambiente pode-se identificar oportunismo entre os diferentes agentes
de um determinado negócio. Para Stiglitz (2002), a razão mais fundamental que mercados com informação
imperfeita diferem dos mercados com informação perfeita é justamente a informação imperfeita, as ações de
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mercado ou escolhas realizadas. Por exemplo, as firmas fornecem garantias não só porque são melhores de
absorver o risco do fracasso de um produto, mas porque são capazes de transportar informação sobre a
confiança em seus produtos.
A economia da informação não representa um outro ramo de especialização dentro da economia, tal
como a economia do trabalho, economia monetária, economia agrícola, etc., mas sim, que as informações
devem ser consideradas, de fato, um aspecto central na análise de uma série de fenômenos e que ela constituise numa parte central dos fundamentos da análise econômica (STIGLITZ, 2002). Para o autor, a assimetria de
informação é real, é uma característica comum resultante da interação de mercado, e também uma
característica das interações sociais. Neste mesmo sentido, Molho (1997) afirma que a informação assimétrica
tem que ocupar um lugar central na análise econômica atual.
Segundo Kirmani e Rao (2000), o problema de assimetria de informação é agora reconhecido como
tendo um importante papel no estudo das trocas de mercado em diversas disciplinas como a contabilidade,
finanças, economia do trabalho, comportamento organizacional, marketing, dentre outros, assim possuindo um
caráter multidisciplinar.
De acordo com as proposições de Akerlof (1970), a economia da informação possui relação com a
abordagem neoclássica referente à disponibilidade (custos) da informação nos mercados, ao equilíbrio em
função da interação entre oferta e demanda em vista da maximização da eficiência e redução de custos, a
preferência dos consumidores e tecnologias são assumidos como plenamente disponíveis, preços como
elemento de informação, diferenciação como atributos intrínsecos, maior complexidade de análise, incorreta
mensuração dos efeitos de fluxos imperfeitos de informação. Para o autor, a falta de informação completa no
momento da compra de um bem aumenta o risco da aquisição e pode reduzir o valor do mesmo.
A assimetria de informação pode ocorrer em dois contextos, segundo as afirmações de Nelson (1998).
No contexto de seleção adversa, ou seja, quando a qualidade do produto é fixada e não muda de uma transação
para outra, mas o comprador não consegue distinguir os produtos de alta qualidade dos de baixa qualidade ou
no contexto de Moral Hazard, quando os produtores podem mudar a qualidade de uma transação para outra.
Kirmani e Rao (2000) examinam as soluções para um determinado tipo de assimetria de informação, a
seleção adversa, que ocorre quando uma parte na transação não possui as habilidades e as capacidades
necessárias para provar uma alta qualidade dos bens e serviços mesmo quando ela realmente as possua.
Segundo os autores, uma possível solução para este tipo de problema é o uso de sinais, os quais são ações que
as partes revelam sobre seus verdadeiros tipos.
A dificuldade de diferenciação entre os níveis de qualidade explica a existência de diversas instituições
econômicas, como sistemas de garantias, marcas, certificações, propaganda, entre outros, que são visualizados
como elementos de sinalização (AKERLOF, 1970).
Michael Spence foi um dos primeiros autores a descrever como um sinal poderia funcionar, mesmo
quando o sinal em si era somente uma aproximação da qualidade. Para Spence (1974), a educação poderia
atuar como um sinalizador de produtividade quando da necessidade de contratação de novos trabalhadores em
uma empresa. O modelo de Spence não comprovou essa afirmação que a educação afetaria a produtividade,
mas a educação em si foi considerada um sinal que as empresas estariam cobrando e os candidatos deveriam
possuí-la. Dessa forma, a educação pode ser um sinal nos mercados de trabalho.
A aplicação de sinais pode se dar por meio de um produto ou serviço. A emissão de garantias e
certificados podem ser sinais importantes para os consumidores que os produtos possuem qualidade
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(MANSFIELD, 2006). Para este autor, os sinais podem funcionar em muitos contextos e alguns podem ser
mais contenciosos do que os outros.
A análise de práticas de sinalização no mercado de trabalho é devido a uma situação de informação
assimétrica. Sinais são definidos por Spence (1973) como aquelas informações que um indivíduo pode adquirir
e manipular, não aquelas inerentes a ele como raça e sexo (índices), e são enviadas para o mercado com a
finalidade de reduzir a assimetria de informação entre os agentes. Instituições econômicas são utilizadas para
emitir sinais críveis de um bem e é importante ressaltar que os custos de sinalização devem ser menores que os
benefícios gerados.
A sinalização é um modo de comunicar uma informação sobre um determinado bem de modo que a
outra parte irá acreditar. Para uma ação potencialmente funcionar como um sinal, ela deve não somente custar
algo para ser realizada, mas também que a outra parte saiba que ela irá custar mais para ser realizada se for
falsa do que ser for verdadeira (McAFEE; McMILLAN, 1987).
Um sinal é uma ação que é tomada pela parte mais bem informada para enviar uma mensagem às
pessoas que devem ser informadas. Vale ressaltar que a sinalização funciona porque é lucrativo sinalizar uma
alta qualidade e entregá-la, do que não sinalizar uma alta qualidade e não entregá-la. Uma sinalização de
qualidade pode ser transmitida de muitas formas aos consumidores, podendo ser por meio dos nomes de
marcas, de preços, de garantias, de gastos com propagandas, dentre outros.
O objetivo da emissão de um sinal para as firmas é obter um equilíbrio separador a fim de que o
consumidor possa distinguir os produtos de alta qualidade dos de baixa qualidade. Nos termos da teoria de
sinalização, temos que a firma deve emitir um sinal aos consumidores que gere um equilíbrio separador. Neste
caso tem-se que o sinal emitido pela firma produtora será informativo. A solução do problema de seleção
adversa é, então, prover um sinal que produza um resultado que seja economicamente o melhor para as firmas
de alta qualidade e também que seja melhor a não emissão ou sinalização para as firmas de baixa qualidade
(SPENCE, 2002).
Embora tanto a seleção adversa como o moral hazard envolvam situações nas quais os compradores
suspeitem da qualidade do produto, os mecanismos para resolver os problemas de informação assimétrica
diferem. Os problemas de seleção adversa são resolvidos por meio de sinalização e os de moral hazard por
meio de contratos e incentivos.
Reconhece-se a abrangência e relevância da economia da informação, em especial da assimetria de
informação, e os diferentes contextos onde a mesma está inserida, mas é relevante ressaltar que para a
construção do presente artigo, os critérios de moral hazard e suas resoluções não fazem parte do escopo
estabelecido na introdução.
A solução do problema de seleção adversa é a de prover ou produzir um sinal que seja visto e
compreendido pelo consumidor potencial. Se os compradores não tiverem informação confiável sobre a
qualidade dos produtos, ou dos preços ou de qualquer outra variável econômica, julga-se que há assimetria de
informação, a qual está presente em muitos mercados (MANSFIELD, 2006). Assim, o problema de seleção
adversa consiste em que o vendedor/produtor de produtos de alta qualidade induza um teste, uma experiência,
uma prova que releve para o consumidor sensível a qualidade ou verdadeiro tipo de seu produto.
Dessa forma, vendedores e compradores às vezes se engajam em uma atividade chamada sinalização
de mercado para transmitir informações sobre a qualidade dos produtos e serviços que eles oferecem
(MANSFIELD, 2006). Se o vendedor do produto de alta qualidade não puder se distinguir do vendedor do
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produto de baixa qualidade, o último terá incentivos para esconder sua qualidade. Os dois tipos de vendedores
vendem seu produto ao mesmo preço (AKERLOF, 1970). A solução para o vendedor de alta qualidade é a de
fornecer informações sobre a qualidade do produto. De acordo com Milgrom e Roberts (1986), os preços e as
despesas com anúncios e para Grossman (1981), as garantias, podem sinalizar a qualidade de produto.
Sendo assim, como o mercado, de modo geral é alimentado por informações incompletas e geralmente
assimétricas, as quais encontram indivíduos dotados de racionalidade limitada, é fundamental a participação
das instituições na definição de políticas que sinalizem os objetivos de uma sociedade. É nesse sentido que
argumentação proposta no item seguinte busca contribuir para o debate em torno da produção e
comercialização de carne bovina.

3. Discussão
3.1 Sinalização da Informação Institucional
Nessa sessão busca-se articular os arcabouços da teoria institucional e da economia da informação,
buscando identificar mecanismos para a sinalização institucional, diante da possibilidade e necessidade de
produção e comercialização de carne bovina. Acredita-se que o ambiente institucional favorece o crescimento e
desenvolvimento de empresas, pessoas, governo e meio ambiente. Para definir a direção e evitar possíveis
colapsos, as instituições necessitam inovar em termos de obtenção, uso e sinalização das informações.
Stiglitz (2000) discute que talvez a ruptura mais importante com o passado, que deixa áreas abertas
para trabalhos futuros, seja na economia da informação. O reconhecimento que a informação é imperfeita, de
que obter a informação pode ser caro, que há assimetrias importantes da informação, e a extensão de
assimetrias da informação é afetada por ações das empresas, das instituições e dos indivíduos, teve implicações
profundas para a sabedoria herdada do passado, e forneceu explanações dos fenômenos econômicos e sociais
que de outra maneira seriam difíceis de compreender. Assim, pode-se dizer que a economia da informação
teve, diretamente e indiretamente, um efeito profundo em como a economia é pensada hoje.
Pensar o agronegócio no Brasil implica em definir que caminho perseguir, que políticas devem ser
acionadas para contextos tão diferenciados e específicos. A própria existência de dois Ministérios que
contemplam a atividade rural, do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA) é prova dessas diferenças e das distintas informações, mas também evidência a existência de
assimetrias de informações quando da necessidade de informações globais para sinalizar ao mercado interno ou
externo, observando-se o Brasil como um país produtor e exportador de carne bovina.
Como já observado na fundamentação deste artigo, a teoria institucional tem caráter multidisciplinar,
sendo assim, não pertence exclusivamente à literatura econômica. Nas afirmações de Williamson (1995), o
mesmo enfatiza que termos que procuram explicar tudo, acabam não explicando nada, como seria o caso de
noções como poder, custos de transação e instituições. Entretanto, Granovetter (1985) apresenta que a teoria
institucional pode apresentar uma visão supersocializada da realidade organizacional quando tomada
isoladamente. Essa visão é entendida como uma concepção da pessoa totalmente sujeita às opiniões dos outros
e assim obediente aos ditames dos sistemas de normas e valores desenvolvidos e internalizados. Nesse sentido,
se a teoria institucional apresenta uma visão supersocializada quando analisada isoladamente, entende-se que o
aporte da economia da informação e o reconhecimento da existência de assimetrias de informações podem
contribuir para observar os diferentes ângulos de análise, de complexidade e de comunicação.
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Diante das transformações institucionais e tecnológicas acentuadas na última década, emerge a
reflexão sobre as informações e ações necessárias e pertinentes, requeridas para adequar o Estado às demandas
da agricultura contemporânea à produção de carne bovina. Também, é importante considerar que as
explicações dadas, até agora, pela teoria neoclássica não comportam as especificidades dos processos
econômicos ou as mudanças que se processam na vida real. À medida que novas relações vão sendo criadas e
incorporadas à vida econômica, novas abordagens teóricas têm procurado explicar esses movimentos.
A teoria neoclássica assume, de um modo geral, que os indivíduos e empresas tenham informação
perfeita, isto é, que conhecem todas as fontes de utilidade ou de benefícios, bem como os custos associados a
estas. O pressuposto de informação completa e perfeita certamente é uma simplificação útil somente para fins
analíticos.
Contudo, a economia deve propor uma teoria que explique a conduta, as escolhas e as trocas quando a
informação é incompleta, se encontra desigualmente distribuída e o processo de aquisição e uso é caro. Na
NEI, a informação é uma variável fundamental no desempenho de uma economia, sugerindo a necessidade do
desenvolvimento de um novo paradigma teórico no qual ela tenha um papel principal.
É importante ressaltar que a teoria institucional, nas suas diferentes abordagens, tem dado importantes
passos neste sentido. Dentro dessas perspectivas, a compreensão do processo de desenvolvimento do
agronegócio brasileiro passa pelo estudo aprofundado das instituições que moldam o mundo rural e pelo estudo
do papel das políticas públicas nesse processo.
No Brasil, como na maioria dos países, o Estado foi e é o principal agente promotor das políticas no
setor agrícola, incluindo o papel de realização dos investimentos financeiros essenciais para as suas atividades.
As instituições públicas como as universidades, institutos, governo federal e empresas públicas têm sido
comumente consideradas as verdadeiras responsáveis pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro, tanto
no papel fundamental de apoio na formação de mão-de-obra, como no norteamento das políticas públicas.
Desse modo, percebe-se que os desafios produtivos e organizacionais dos segmentos ligados a
produção, comercialização e consumo de carne bovina demandam maiores considerações sobre a
confiabilidade das informações e institucionalidade de políticas que dão suporte a essas iniciativas. Diante da
redefinição do papel do Estado na regulação e divulgação de políticas públicas, é preciso examinar a atuação
dos atores públicos e privados nessas cadeias produtivas, e o processo de adequação e redistribuição dos
benefícios para os setores mais frágeis, observando-se questões de cunho econômico, social e ambiental.
Por outro lado, ao analisar a economia da informação, observa-se que a mesma parte do pressuposto de
que o processo de produção, aquisição e processamento da informação é caro e que os mercados não a
proporcionam adequadamente. Esta é considerada a origem dos problemas de informação, ou seja, informação
incompleta e assimétrica, as quais influenciam decisivamente na conduta dos agentes econômicos.
A informação assimétrica ocorre quando uma das partes na transação conhece ou sabe de um fato
relevante que a outra parte desconhece, podendo existir oportunismo em uma das partes. Dessa forma, na
Figura 1, procurou-se demonstrar por meio de uma visão esquemática a contribuição da teoria institucional
para formulação e divulgação de políticas públicas, bem como, da economia da informação por meio do estudo
da assimetria de informação e sinalização, focando principalmente na possibilidade de interação e integração
entre elas para sinalizar ao mercado nacional e internacional as informações institucionais no que se refere à
produção e comercialização de carne bovina.
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Figura 1 - Visão esquemática da sinalização da informação institucional na cadeia da carne bovina
Fonte: elaborado pela autora.
Com base nesta visão esquemática proposta, integra-se as teorias institucional e da economia da
informação, para que as instituições possam trabalhar com gestão da informação para reduzir a assimetria de
informação e tornar a sinalização institucional mais clara e objetiva. Devido às diversas fontes de informações,
muitas vezes divergentes e inconsistentes, percebe-se que o país acaba perdendo importantes oportunidades de
negócios. Baseado na gestão da informação, o Brasil pode demonstrar por meio da divulgação de marcas,
publicidade e propaganda, fidelização, garantias, diferenciação, preço, dentre outros, sinalizar que possui
condições de produzir e ofertar alimentos para o mercado mundial.
Os ferramentais de gestão da informação podem contribuir para a sinalização das informações
institucionais por meio da possibilidade de acesso rápido e confiável às informações necessárias para a
compreensão dos fatores e das implicações à formação e divulgação de políticas institucionais. É nesse sentido,
que a integração e unificação de informações, evitando a redundância dos dados, em bancos de dados e o
aporte de várias ferramentas de gestão da informação podem transmitir ao país transparência em suas ações,
além de reduzir consideravelmente a assimetria de informações. Dessa forma, os pecuaristas poderiam planejar
e orientar suas produções conforme estas sinalizações.
De acordo com Ceolin (2011), diferentes sinais podem ser emitidos para demonstrar a qualidade da
carne bovina brasileira, em cinco dimensões distintas (quadro 1). Essas sinalizações foram obtidas por meio da
quantidade de ocorrências em um conjunto de mais de dez mil documentos, envolvendo publicações
científicas, documentos de governo e de divulgação na mídia, além do ajuste e enquadramento nas dimensões
com a visão de especialistas sobre o tema.
Dimensão
Econômica

Sinalização
Preço
Custos

Principais Palavras-chave
Valor; preço; pagamento; compra; venda; operações, comercialização.
Custo; orçamento; custos de produção; custo de oportunidade;
depreciação; controle de custos;
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Comunicação
e Marketing

Qualidade

Lucro
Contratos
Publicidade
e
Propaganda
Marca
Garantia
Relacionamento
Imagem
Fidelização
Sanidade
Certificação
Rastreabilidade
Diferenciação
Satisfação
Embalagem
Origem
Legislação
Internacionalização
Sustentabilidade

Institucional
Inovação
Extensão
Segurança
Alimentar
Idade
Raça
Alimentação

Lucro; rentabilidade; eficiência econômica; lucratividade;
Contratos; acordos; embargos; políticas;
Propaganda; campanha de marketing; divulgação; publicidade;
divulgação; publicação;
Marca; patentes; propriedade industrial;
Garantia; confiança; confiabilidade;
Relações; relacionamento;
Imagem; credibilidade; visão;
Fidelização;
Sanidade; vacinação; controle sanitário; saúde animal; doença; aftosa;
Certificado; certificação; certificada; sistema;
Rastreabilidade; rastreamento; rastreada; traçabilidade;
Diferenciada; diferenciação; nicho de mercado; diferencial de qualidade;
cortes especiais;
Satisfação; cor; maciez; sabor; suculência; marmoreio;
Apresentação; embalagem;
Origem; procedência;
Legislação; lei; instrução normativa; decreto; marco regulatório;
governo; regras;
Aquisição; fusão;
Social;
ambiental;
econômica;
sustentabilidade;
Amazônia;
desmatamento; condições de trabalho;
Inovação; tecnologia; conhecimento;
Universidade; transferência de conhecimento; difusão tecnológica;
Segurança alimentar; informação sobre qualidade;

Idade; idade de abate; idade de acasalamento; precocidade; precoce;
Raça; genética; morfologia; cruzamento;
Pastagem; alimentação; confinamento; confinado; grãos; confinamento;
Sistema de
silagem; suplementação; feno; resíduos agroindustriais; pasto; campo
produção
nativo;
Manejo
Sistema de manejo; manejo;
Reprodução
Novilhas; inseminação artificial; transferência de embriões; touros;
vacas; acasalamentos; reprodução;
Quadro 1. Sinalizações por dimensão utilizadas na cadeia da carne bovina.
Fonte: Adaptado de Ceolin (2011)
Uma sinalização pode ser transmitida aos consumidores de muitas formas. Um dos primeiros autores a
descrever como um sinal poderia funcionar foi Spence (1974), mesmo quando o sinal em si era somente uma
aproximação da qualidade. A identificação dos sinais mais frequentemente utilizados pelas instituições
contribui para o entendimento da teoria e dos sinais que podem demonstrar qualidade para a carne bovina.
O desenho dos papéis da sociedade e da gestão de políticas públicas para o setor ensejam uma reflexão
sobre as possíveis formas de coordenação e gestão da informação entre diferentes atores produtivos,
governamentais e de pesquisa. Torna-se cada vez mais fundamental compreender as atividades do agronegócio,
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bem como a união de iniciativas para a promoção de uma visão unificada em relação à produção e
comercialização de carne bovina.

4. Considerações finais
É de suma importância que o Brasil consiga gerir informações sobre a produção, a comercialização e o
consumo de carne bovina para que então possa sinalizar de forma mais adequada ao mercado interno e externo
as políticas e o posicionamento do país com relação a essas atividades agrícolas.
Nesse sentido, observando-se a contribuição da economia da informação, por meio da sinalização para
resolver problemas de assimetria de informação e da teoria institucional para compreensão, conhecimento e
formação de políticas públicas de um país, verifica-se que tanto a economia da informação quanto a teoria
institucional, apesar de possuírem limitações e terem sido concebidas há anos atrás, podem fornecer subsídios
para explicar e resolver problemas da atualidade, como é o caso da produção e comercialização de carne
bovina.
A inclusão de ferramentais de gestão da informação, por meio de diversos aplicativos e sistemas
disponíveis no mercado, pode contribuir para a coleta, o armazenamento e a exploração de informações do
agronegócio e institucionais, além da própria integração e unificação de informações, o que transmite ao país
transparência e permite considerar diversos fatores devido ao acesso rápido e preciso das informações
necessárias à formação e divulgação institucionais.
É a compreensão das particularidades e a definição dos rumos do desenvolvimento do agronegócio
brasileiro que possibilitam a sinalização institucional em termos de produção e comercialização de carne
bovina. Para tanto, a gestão da informação por parte das instituições que moldam o mundo rural apresenta
papel estratégico na definição das políticas públicas para este setor.
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Desafios e soluções do modelo ‘soja-boi’ no Rio Grande do Sul
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1. Contextualização
O objetivo deste artigo não é convencer ninguém de que um determinado modelo de produção
agropecuária é melhor do que aqueles usualmente praticados no RS. Buscamos, isto sim, subsidiar e
estabelecer uma reflexão acerca de alguns caminhos possíveis para adoção de sistemas de Integração
Lavoura-Pecuária (ILP), neste caso envolvendo em primeiro plano a conexão entre a lavoura de soja e a
pecuária de corte. Ou, para objetivar o recado, entre a lavoura de soja e a lavoura de carne. O esforço se
justifica à medida em que se observa expressiva oscilação na produtividade de soja ao longo dos anos no
estado (Figura 1), e que mesmo os momentos de euforia pelos preços altos pagos pelo produto soja são, volta e
meia, substituídos pela tensão provocada pelas variações negativas de mercado. Assim, ganha importância a
ideia de agregar resiliência econômica e ambiental aos sistemas mais simplificados, através da diversificação
da produção com a inserção da produção de carne no contexto dos modelos agrícolas alicerçados na cultura de
soja. A pecuária de corte – ou lavoura de carne – apresenta características indiscutivelmente interessantes na
busca dessa resiliência, pelo baixo risco de ‘frustração de safra’ e elevado potencial de resposta econômica,
conforme observaremos
ao longo desta explanação.
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Figura 1. Produtividade média de soja no Rio Grande do Sul de 1977 a 2015. (Fonte: CONAB, 2016)
O que falar sobre desafios da integração soja-bovinos no RS que já não tenha sido falado e escrito
pelos estudiosos do assunto? Leia-se pesquisadores como Dr. Paulo Carvalho e Ibanor Anghinoni (UFRGS),
Aníbal de Moraes (UFPR), Jamir Silva (EMBRAPA), entre outros, que têm dedicado os últimos 30 anos para
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tratar profundamente de questões relacionadas a este tema. Juntos, publicaram mais de duas centenas de artigos
científicos especificamente sobre estudos pontuais e sistêmicos envolvendo a complexidade da interface soloplanta-animal-atmosfera. Mais dissertações de mestrado, teses de doutorado, boletins técnicos, capítulos de
livros, artigos técnicos, palestras e estações de campo. O que mais precisa ou pode ser dito, escrito ou feito?
Fizemos uma reflexão com nossa equipe de trabalho sobre os atuais desafios da ‘ILP da coxilha’, que
agora também é da várzea, com a recente descida em maior escala do cultivo de soja para as terras baixas.
Conclusão: quase todos são os mesmos desafios já abordados exaustivamente pelos mestres ao longo das
últimas décadas. Eles próprios, com a evolução de suas pesquisas, vêm robustecendo as hipóteses, abrindo as
‘caixas-pretas’ dos solos, pastagens e animais, mas os norteadores do discurso permanecem praticamente
intactos. Isso é, no mínimo, intrigante. Mas cá estamos nós, os discípulos, no afã de contribuir com a
atualização, ao menos, da forma de dar o recado.
A seguir, apresentamos alguns cenários que representam proposições de inserção da pecuária de corte
em modelos agrícolas mais simples (sucessão soja-trigo/cobertura) ou mais complexos (rotação soja/milho e
sucessão com trigo/cobertura). Após uma contextualização dos resultados obtidos nas simulações dos cenários,
nos propomos a elencar os principais desafios e soluções para a adoção da integração soja-bovinos no RS.
2. Cenários
Consideramos cinco cenários propositivos (C1 a C5) de exploração espaço-temporal de uma área de
100 hectares com integração lavoura-pecuária, a partir dos modelos de uso mais comumente observados em
terras altas no Rio Grande do Sul. A Figura 2 apresenta um esquema de visualização simplificada desses
arranjos.

Figura 2. Cenários macroeconômicos de produção: C1 = soja em monocultura; C2 = soja em sucessão com
trigo; C3 = soja em sucessão com trigo e rotação com milho e; C4 = soja em sucessão com carne; C5 = Soja
em sucessão (inverno) e rotação (verão) com carne.
A escolha pelos arranjos produtivos acima foi fundamentada em uma lógica de aumento gradativo de
diversificação, inicialmente apenas com lavouras de grãos (C1; C2 e C3) e na sequência com a inserção de
lavouras de carne de inverno, com aveia e azevém, e de verão, com capim sudão (C4 e C5). O último cenário,
com a inclusão da pastagem de verão em 25% da área, busca cumprir duas funções essenciais para a
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alavancagem do resultado do sistema: i) na construção da fertilidade do solo o pasto de verão faz o papel do
milho na rotação, com incrementos no estoque de carbono e outros benefícios inerentes à inclusão de pastagens
no sistema; ii) na inteligência de mercado, pela possibilidade de manter 50% dos animais no sistema,
agregando mais produção de carne no verão subsequente e minimizando necessidade de comercialização do
estoque animal na época de maior oferta e preços em baixa (outubro).
A Tabela 1 apresenta uma simulação do resultado financeiro dos cenários propostos, onde foram
considerados para as culturas agrícolas soja, milho e trigo as médias históricas de produtividade e desembolso
operacional (custeio dos insumos e operações) dos últimos cinco anos no RS. Sobre esses dados foram
adicionados os prováveis resultados de produção pecuária, considerando duas formas de condução da lavoura
de carne em termos de investimento e gestão de processos: uma lavoura gerenciada em nível médio de
investimento e manejo (Pecuária -) e outra como propomos que deve e pode ser conduzida (Pecuária +).
Tabela 1. Simulação do resultado financeiro de diferentes cenários produtivos em uma área de 100 ha
fundamentada na cultura de soja em terras altas no Rio Grande do Sul.
Desembolso do Sistema
Atividade
econômica
Lavoura
Carne
Lavoura Soja
Lavoura
Milho
Lavoura
Trigo
Cobertura
Aveia/Azevém
Desembolso
total (100 ha)

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4
Cenário 5
Pecuária - Pecuária + Pecuária -

Pecuária +

-

-

-

30.000,00

60.000,00

42.500,00

82.500,00

93.904,00

93.904,00

70.428,00

93.904,00

93.904,00

61.037,60

61.037,60

-

-

41.776,00

-

-

-

-

-

34.269,30

34.269,30

-

-

-

-

10.000,00

7.000,00

7.000,00

-

-

-

-

103.904,00

135.173,30

153.473,30 123.904,00 153.904,00

103.537,60 143.537,60

Faturamento do Sistema
Lavoura Carne
Lavoura Soja
Lavoura Milho
Lavoura Trigo
Cobertura
Aveia/Azevém
Faturamento
bruto total (100
ha)
Margem bruta
operacional
(100 ha)
Margem bruta
operacional ha1
ANO-1

245.324,20
-

245.324,20
32.160,42

245.324,20
55.614,30
32.160,42

108.000,00
245.324,20
-

216.000,00
245.324,20
-

166.500,00
159.460,73
-

324.000,00
159.460,73
-

-

-

-

-

-

-

-

245.324,20 277.484,62 333.098,92 353.324,20

461.324,20 325.960,73 483.460,73

141.420,20 142.311,32 179.625,62 229.420,20

307.420,20 222.423,13 339.923,13

1.414,20

3.074,20

1.423,11

1.796,26

2.294,20

2.224,23

3.399,23
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Valores-base utilizados: produtividade média das lavouras (2011-2015) no RS: soja = 41,80 sacas ha-1, trigo =
36,60 sacas ha-1, milho = 85 sacas ha-1 (Fonte: CONAB, 2016). Produtividade média de bovinos no RS: cenário
4 (pecuária-/pecuária+) = 240/480 kg de peso vivo ha-1, cenário 5 (pecuária-/pecuária+) = 240/480 kg de peso
vivo ha-1 (pastagem de inverno) e 520/960 kg de peso vivo ha-1 (pastagem anual de verão), (Fonte: Base de
dados SIA). Custo médio (desembolso) das lavouras (2011-2015) no RS: soja = 16 sacas ha-1, trigo = 39 sacas
ha-1, milho = 64 sacas ha-1 (Fonte: CONAB, 2016). Aveia/azevém cobertura = R$100,00 ha-1 (Fonte: Base de
dados SIA). Custo média (desembolso) para a implantação de pastos no RS: cenário 4 e 5 (pecuária/pecuária+) = R$300,00/600,00 ha-1 (pastagem de inverno). Cenário 5 (pecuária-/pecuária+) =
R$500,00/900,00 ha-1 (pastagem anual de verão) (Fonte: Base de dados SIA). Preço médio de comercialização
(2011-2015) no RS: soja R$ 58,69 saca-1, trigo R$ 29,29 saca-1, milho R$ 26,11 saca-1. (Fonte Agrolink, 2016).
Bovinos R$4,50/kg peso vivo (valor intermediário entre terneiros e novilhos de 2011 a 2015).
A primeira constatação a ser feita é de que os modelos de produção agrícola tendem a ganhar em
resultado global da operação à medida que a pecuária é inserida no contexto, mesmo aquela cuja lavoura é
conduzida em nível médio (Pecuária -). A segunda, não menos importante, é de que esse incremento é
expressivamente superior quando existe o foco na gestão dos processos que envolvem a lavoura de carne em
nível semelhante ao despendido para as culturas de grãos (Pecuária +). A isso estamos considerando desde o
nível de investimento no potencial de resposta das culturas forrageiras utilizadas para pastejo (semente, adubo,
ureia, etc) como no nível de manejo do pastoreio e da sanidade animal.
Obviamente que existe uma série de outras implicações a serem consideradas na discussão dos
cenários, sobretudo naqueles que compreendem o componente animal. O recurso necessário para aquisição de
animais, por exemplo, é um desses aspectos, e, nas simulações de resultado ora apresentadas, optamos por não
incluir, visto que é uma realidade presente para determinadas situações e outras não, como as de produtores
que já dispõem da produção de terneiros em seu negócio. Além disso, o valor investido na aquisição retorna na
comercialização, e neste caso o elemento a acrescentar na discussão deve ser o deságio ou ágio no valor de
compra e venda dos animais. De forma geral, observa-se um deságio de 10 a 20% na relação de preço do kg
vivo de terneiro para novilho gordo, ficando o novilho de 1 ano de idade com preço intermediário entre ambos.
Em nível mais minucioso de avaliação dos cenários, é pertinente comentar sobre a opção por
comercializar 50% dos terneiros ao final do pasto de inverno e ficar com 50% para comercialização no verão
seguinte (Figura 3).
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Figura 3. Esquema de evolução do peso vivo individual e ajuste do estoque animal total à capacidade de
suporte das áreas de pastagem no Cenário 5. Nesta situação a metade dos animais (terneiros mais leves) é
comercializada ao final do ciclo de pastejo de inverno e a outra metade permanece no sistema para utilizar os
25% da área onde será implantado o pasto de verão, sendo comercializados para abate entre janeiro e março do
ano seguinte.
Aqui, cria-se naturalmente uma infinidade de subcenários possíveis a partir desta situação proposta.
Podemos andar mais para um lado ou mais para outro, ou seja, ficar com maior percentual dos terneiros para a
fase seguinte, onde venderemos mais quilos e provavelmente por melhor preço, ou optar por comercializar
mais animais ao final do inverno. A simulação indica que, pelo contexto simples do resultado financeiro, seria
melhor ficar com todos os terneiros e recriá-los mais uma estação ou mesmo engorda-los. Entretanto, essa
opção implicaria na necessidade de mais área com pasto de verão e, consequentemente, menos área de soja.
Mesmo considerando que o resultado financeiro possa ser até melhor, essa escolha representa hoje um caminho
seguido pela minoria, por uma série de outros fatores, tais como: i) maior volume de crédito disponível para
agricultura de soja no agente financeiro em relação à pecuária; ii) o perfil “agricultor” predominante entre os
produtores de soja, com maior afeição e domínio da gestão de processos para lavoura de grãos em relação à
lavoura de carne.
Para facilitar a observação dos resultados globais da operação nos distintos cenários, transpomos todos
os números de cada atividade envolvida para equivalente-soja, os quais são apresentados na Figura 4. Os
resultados são contrastantes e, até certo ponto, impactantes. Não significa que inserir a lavoura de carne no
contexto das áreas de produção de grãos seja uma obrigação de cada produtor, porém fica evidente o potencial
de otimização de uso da terra possibilitado pela pecuária para aqueles que entenderem este como um caminho a
trilhar. Dentre os cenários propostos, observa-se ainda que a lavoura de carne de inverno incrementa
sobremaneira o resultado em relação ao obtido somente com soja mesmo quando conduzida em nível médio de
investimento e manejo, enquanto que a lavoura de carne de verão neste nível praticamente se equivale ao
resultado da soja nos 25% a que foi inserida. O resultado mais impactante, contudo, é de que o negócio como
um todo pode ter seu resultado financeiro mais do que duplicado quando da opção pela lavoura de carne na
composição do modelo de produção. E isso seria, muito provavelmente, bem mais interessante do que produzir
5-6 toneladas de soja por hectare a um custo bastante elevado e com todos os riscos inerentes ao fato de
“depositar todos os ovos numa mesma cesta”.

57

Equivalente!a!sacas!de!soja!haD1!anoD1!!
!

90!

Desembolso!

80!

Faturamento!bruto!

70!
Margem
média
global/ha/ano
60!

52

50!
40!
30!24

24

58

31

39

38

20!
10!
0!
Cenário!1!

Cenário!2!

Cenário!3!

Cenário!4! Cenário!4!
Pecuária!D! Pecuária!+!

Cenário!5! Cenário!5!
Pecuária!D! Pecuária!+!

Figura 4. Desembolso e faturamento bruto em valores equivalentes a sacas de soja por hectare por ano nos
diferentes cenários propostos.
3. Desafios e Soluções
Não necessariamente em uma ordem de importância, listamos a seguir o que entendemos sejam alguns dos
principais desafios, soluções ou ações convergentes a serem trabalhados e/ou superados na integração sojacarne.
♦ Saber fazer a ‘conta certa’ de qual modelo de produção rende mais em cada situação ou universo de recursos
disponíveis (solo, clima, capital, mão de obra, maquinaria, áreas, etc). Em nosso entender, a conta certa é
aquela que mostra o melhor resultado global da operação em determinada área ou conjunto de áreas de
produção que delimitam o contexto do negócio em análise. Junte-se a isso as análises de riscos e
oportunidades, variações de preços em insumos e produtos e outras análises de sensibilidade cabíveis, inclusive
nos níveis de produtividade das lavouras envolvidas.
♦ Saber ponderar qual modelo se ajusta mais ao risco e à oportunidade em cada situação de região, condição
climática, interesse pessoal ou familiar, condição societária e regimes de parceria agrícola, mercado vigente e
mercado futuro, remuneração das partes envolvidas, etc. Para tanto é preciso simular cenários, analisar
tendências e buscar entender como os principais desafios poderão ser superados. A decisão poderá variar em
função de aspectos externos ao ambiente técnico.
♦ Entender o mínimo necessário de fertilidade/conservação de solo e de adubação/manejo de pastagens para
que a adoção da tecnologia ILP não venha a fracassar pela falta de conhecimento para sua implementação e
consolidação. Em outras épocas, a pecuária já ocupou bem mais as terras altas de soja do Planalto Médio
Gaúcho, e não foi apenas o preço da soja que estimulou os produtores a focar de maneira quase extreme nesta
cultura, pois o preço do boi também experimentou grande valorização nesses últimos 10 anos. Ocorre que a
integração lavoura pecuária foi malconduzida, com pastagens sem adubação e superlotação, péssimo manejo,
prejudicando o solo e as produções de grãos subsequentes, e literalmente arrancando as cercas que delimitavam

58

as áreas de produção, como sinal evidente de contrariedade à pecuária como componente do modelo de
produção.
♦ Entender que as culturas de cobertura, apesar de cumprir excelente papel na fertilidade e conservação do
solo, na maioria das vezes não representam uma opção capaz de gerar riqueza direta, e que plantar trigo apenas
para “tirar o custeio" e ajudar a pagar contas ou trocar dinheiro pode não ser uma solução para médio e longo
prazo. Em termos de otimização do uso do capital ‘terra’ para geração de riqueza e agregação de
sustentabilidade ecológica e econômica aos sistemas agrícolas, não resta a menor dúvida: a LAVOURA DE
CARNE representa um grande aliado e merece ter sua inserção avaliada em cada caso, cada contexto de
agronegócio, em cada propriedade rural.
♦ Entender e aceitar que a oportunidade de produzir carne em áreas de soja no verão, abrindo mão de plantar
soja em parte da área, pode ser uma boa opção não apenas para o sistema pecuário em questão, mas também
para o negócio como um todo. A soja é uma commoditie incrível por sua versatilidade de uso no contexto
global direto e indireto da alimentação humana, e tem, portanto, seu espaço e relevância garantidos. Mas como
toda cultura agrícola, corre riscos. A carne, por sua vez, representa outra commoditie de longevidade em
demanda mundial e de características singulares na construção de sistemas de produção sustentáveis quando
trabalhadas com base em pastagens no Sul do Brasil. Nesta região em especial, apresenta baixíssimo risco de
frustração de safra, pois a colheita pode ser distribuída ao longo do ciclo produtivo de sua lavoura. O que
precisamos fazer é aprender a regular constantemente as colheitadeiras (animais).
♦ Buscar um mecanismo de acessar crédito ou recurso próprio que permita conduzir lavouras de carne em
mesmo nível de investimento e tecnologia do que lavouras de grãos. Um caminho seria a migração de parte do
recurso captado no agente financeiro da categoria de ‘custeio’ para a categoria ‘investimento’. Isso permitiria
ao agricultor investir na infraestrutura necessária e na aquisição de animais, para então produzir e pagar suas
dívidas com a própria produção. Os custeios pecuários também deveriam alcançar limites bem mais elevados
do que os atualmente observados, pois mesmo as operações passíveis de conclusão em curto prazo (um ciclo
de pastejo, por exemplo), requerem elevado aporte de recurso para implantação de boas pastagens e aquisição
de animais condizente com o suporte dessas áreas.
♦ Montar um bom plano de rotação e sucessão de culturas focado em investimento e retorno no curto e longo
prazo, considerando simultaneamente valores do ambiente de produção e dos objetivos financeiros. Nada se
faz da noite para o dia e nada dá certo por muito tempo sem planejamento. Os próprios cenários apresentados
neste artigo dão ideia do quanto a decisão de ocupação das áreas com esta ou aquela cultura em cada época do
ano pode estar influenciando, antecipadamente, o resultado previsto da operação, de maneira até mais
impactante do que as variações climáticas e de mercado.
♦ Imaginar como ficaria seu negócio se uma praga ou doença avassaladora inviabilizasse a soja ou a pecuária.
A ILP, ao propor uma diversificação da produção e renda, torna-se mais resiliente frente ao fracasso de uma
atividade em determinado ciclo. E existem evidências científicas do maior equilíbrio conferido às lavouras de
grãos no controle de pragas, doenças e plantas daninhas quando intercaladas com ciclos de pastagens.
♦ Consolidar o conceito de adubação de sistema e otimizar ainda mais o resultado global do modelo SOJABOI. Sendo importante o entendimento de que o que vale é a soma do desembolso e faturamento do hectare e
não de uma cultura ou outra. Mesmo em regimes de utilização compartilhada da terra, onde o usuário da
lavoura de grãos não é o mesmo da lavoura de carne, mesmo nessas situações o plano de uso deve ser pensado
pelo sistema e não por uma ou outra lavoura, pois isso é o que efetivamente será capaz de “abrir” a margem
das operações, reduzindo o custo por unidade produzida, ou em outras palavras, PRODUZINDO MAIS COM
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MENOS. Menos nutrientes, menos mão de obra, menos maquinaria, menos perdas, menos desembolso
financeiro, menos tudo por cada unidade produzida. Este ainda é um desafio para poucos, a maioria ainda tem
que aprender a construir o sistema, depois consolidar, para depois otimizar.
♦ Organizar a operacionalização da ILP (recursos humanos, infraestrutura, calendário, fluxo de caixa).
Estamos falando do planejamento do ano fechado, quem faz o quê e quando será feito. Nada de fazer lavoura
de carne “em cima da perna”, semear depois que a máquina parar da lavoura de grãos, colocar o adubo depois
que a planta está nascida, aplicar o N só quando os bichos raparem o pasto, isso não cabe! Não há espaço para
amadorismo na pecuária que dá dinheiro. Brincar de pecuária é uma coisa, e muitos gostam disso porque ela é
difícil dar prejuízo. Mas fazer lavoura de carne é algo bem mais sério, e de fato não é para qualquer um. Ainda
mais em sistema integrado à lavoura de soja, que também é coisa muito séria, é fácil de dar prejuízo.
Considerações
O uso do solo com arranjos em que a integração lavoura-pecuária seja utilizada ou não deve ser
programado e executado de forma otimizada e planejada para garantir a sustentação dos sistemas
agropecuários.
A integração lavoura-pecuária é entendida como um caminho de intensificação sustentável não apenas
para o Rio Grande do Sul, mas para a produção global de alimentos, segundo a FAO.
O modelo SOJA-BOI está presente em distintos arranjos no dia-a-dia das fazendas em que temos tido a
oportunidade de contribuir no planejamento do uso do solo e no monitoramento de ações e resultados. Não
existe uma receita pronta, mas certamente uma delas pode ser customizada à realidade de cada propriedade
rural.
O Rio Grande do Sul cultiva anualmente cerca de 5,5 milhões de hectares de soja, sendo apenas 0,5
milhão em terras baixas (rotação com arroz) e o restante em terras de coxilha. Desta área, aproximadamente 1
milhão de hectares é utilizado para cultura de trigo e outros cereais de inverno. Outro 1 milhão de hectares das
áreas de soja é utilizado com pastagens de inverno, sendo quase insignificantes as áreas trabalhadas como
níveis de adubação e manejo condizentes com o potencial das forrageiras envolvidas. Isso significa que é larga
a oportunidade de ampliação das áreas de lavoura de carne de inverno no estado. Ou seja, temos cerca de 3,0
milhões de hectares de oportunidade na coxilha para melhor aproveitamento com lavouras de carne. Sem
contar outros 2,0 milhões de hectares de terras baixas que oportunamente também comportam lavouras de
carne durante os pousios de arroz, os quais não são foco de abordagem neste artigo.
O Rio Grande do Sul pode produzir mais, gerar mais riqueza, reaquecer sua economia, saldar dívidas e
voltar a ser forte. Acreditamos nisso e no potencial de contribuição do agronegócio para que possamos chegar
lá. E acreditamos no potencial da integração lavoura pecuária, não apenas a do modelo soja-boi, mas a do
modelo arroz-boi; do modelo arroz-soja-boi; arroz-soja-milho-trigo-boi, e assim por diante. Acreditamos nos
SIPA - sistemas integrados de produção agropecuária. Mas é improvável que isso aconteça sem um plano
estadual de ordenamento territorial, com intensificação e otimização de áreas agricultadas, com conservação de
áreas com vegetação natural, com preservação de patrimônios naturais essenciais, com visão e planejamento
espaço-temporal do RS como quem planeja uma grande e riquíssima propriedade rural, como de fato é o nosso
Rio Grande. Precisamos, cada vez mais, da inteligência competitiva a serviço do agronegócio.
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1. INTRODUCTION
Both Brazil and China form part of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa), a new
wave of alliances between emerging blocks. Although bilateral trade agreements do not exist between the
countries, continues to intensify.
China experiences dietary changes (Kearney, 2010; Rask and Rask, 2011; Zhai et al., 2009) due to the
abolition of the food ration rules, the privatization of food marketing system (Fuller and Dong, 2007)and the
wider food availability. This gives an opportunity to Brazil, one of the largest cattle herd owners in the world:
exceeding 55 million head of cattle beef; (United States Department of Agriculture, 2016) and the most
relevant global exporters;1.399.259 tons in 2015; (Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio
Exterior, 2016) to increase their pasture based incomes trough beef export to the East Asian countries.
Brazil maximized on this opportunity to become one of the biggest beef exporting country to China.
Figure 1. Most relevant countries exporting frozen beef to Mainland China
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Source: Authors design based on UNcomtrade (Accessed on 12.08.2016 at http://comtrade.un.org/)
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After the lifted beef export ban on Brazil (June 2015), Brazil became in-between few months the
biggest supplier of the Chinese booming economy. Although in the first few months after the ban, only 8
Brazilian slaughterhouses where permitted to export frozen beef products to the East Asian country, the
volume handled was so extent that it overruled Australia, Canada, New Zealand’s, Costa Rica’s, Uruguay’s,
Argentina’s etc. trade figures.
Although Brazilian beef export to Asia is substantial enough to impact world beef price, the Latin
American industry knowledge of the Asian target market and its circumstances considered scarce. Thus, the
goal of this research is to introduce the background of the recent Chinese beef cattle production, processing,
logistics, retail, policies and consumption as well as to detect possibilities and threats the Chinese beef market
environment regarding the Brazil beef supply.

2. S HORT H ISTORY ON THE C HINESE B EEF C ATTLE INDUSTRY DEVELOPMENT
Before 1980 the communes owned China's cattle herd. Their primary use was in field work activities.
Their butchering was banned, unless in the case of sick and injured individuals (Waldron et al., 2015). During
the time of decollectivisation in the 1980s , land in China became highly segmented. This land reform led to an
equalitarian division between each family household in villages. Farmland since then is owned by the villages,
and farmers have the right to rent or subcontract it, but they can not acquire it. Currently, around 200 million
rural households are involved in food production , where an average house- hold’s landholding is
approximately 1 acre, split into an average of six to seven different plots (Wu 2009). Such fragmentation in
the primary production lead to the surge of several small traders, agents and brokers who are using unofficial
contracts, and wholesale markets to get food from remote areas to the cities. These tendencies of fragmentation
through the supply chains are relevant until today and are the origin of the current challenges related to
falsification and usage of unpermitting substances in the food industry (Gale and Hu, 2012). Furthermore, they
impede the scale production, desired by the recent country leadership.
To tackle the challenges of segmentation in the beef industry, the first major central governmental
subsidy targeting the primary sector, called the “Straw for Beef program” was launched in 1991. As a success
of the program, millions of farmers entered the cattle breeding industry. Due to the spontaneously increasing
beef production related to the subsidy program, overproduction and price stagnation became the new industry
challenges, leading to a drastic market surplus in the year 1996 and 1997. As a side effect, larger modern
abattoirs, and the “value-adding” of by-products became an increasingly popular practice (Waldron et al.,
2015) originating from that time on, and unfolding further throughout recent days.
During the period of the Chinese economic boom (year 2000) a substantial amount of farmers switched
from beef farming, to other activities with faster net returns (Waldron et al., 2015). This, led to a decline in the
farmers number and in return to an increase of rural labor salaries (by 15-20% annually). Although herd
number declined during that period, the above mentioned tendencies of intensification and value adding led to
decline of the proportion of “back yard” livestock production, and further increased specialized breeding and
processing facilities raise. Thus, recently the industry seems to shift slowly but surely from traditional localsourced feed “backyard production”, to a larger scale, capital-intensive farming style (Hansen and Gale, 2014).
Although small scale cattle breeding still dominates the industry, large scale beef farming (farms which are
able to produce at least 50 cattle for slaughter/year) is expanding leading to a proportion of 27.3% in 2013
(China Animal Husbandry Association, 2015).
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Figure 2.: Production trends and its impacts the Chinese beef industry, 1996-2014

Source: Authors elaboration based on Waldron et al. (2015) and the Chinese’s livestock
yearbook data readjusted
Additionally to the information’s mentioned above, Figure 2. shows a major break in the tendencies in
the year of 2006. Such is the result data re-adjusting of the Second National Agricultural Census of 2007,
following a period of data over- reporting from provincial levels (Waldron et al., 2015). Similar data readjustment happened already in the years of 1997, and area sign of the not fully harmonized data collection and
reporting methods in the official statistics.
Even with estimated data, Chinese beef is one biggest in the world, with almost 7 million tons in a year.

Table 1. Chinese industry indicators
Category

2014

bovine numbers (CH. Livestock Yearbook)

105.8 million

proportion of beef cattle (CH. Livestock Yearbook)

70, 4 million

beef production (tons)(CH. Livestock Yearbook)

6, 9 million

formal beef imports(tons) (USDA)

417 thousand

averages carcass weight domestic cattle (CH. Livestock Yearbook)

139 kg (2013)

64

Total consumption (USDA)

7,3 million

Source: China Livestock Yearbook and USDA data bases author’s elaboration
Although carcass weight is still under the international average, its improvement in the recent years was
noticeable as a result of the intensified effort in the distinguished provinces. Nevertheless, the recent trends of
increased beef consumption lead to permanent policy adjustments in the Chinese beef industry as well as
increases beef import tendencies.

3. THE RECENT BEEF INDUSTRY OUTLOOK AND THE MAIN PRODUCTION REGIONS
3.1. MOST RECENT SUBSIDIES AND THEIR IMPACT ON THE INDUSTRY
Policy changes and support mechanisms in the recent beef industry are still guided Deng Xiaoping
Theory and "Three Represents" philosophy, emphasizing domestic self-sufficiency policy (taoniu.com, 2013).
As one of the results, the Chinese Ministry of Agriculture jointly with the Chinese Ministry of Finance
launched a central financial arrangement for the development of animal breeding sector in the year of 2014.
This initiative, called Animal Husbandry Development Found (
), which contains a budget
of around 9.4 hundred million Yuan (China Animal Husbandry Association, 2015) for investments related to
the actual Five-Year-Plan, focused on the increase of the national beef cattle herd number. Consequently,
throughout the country 15 provinces were chosen to implement a beef cow’s herds growth of more than 30 000
head of cows. The support targeted mainly beef farms which have an animal number of more than 10 head/
household. Additionally, farmers associations composed of farmers who have 500 or more mother cows and
are specialized in intensified beef cattle breeding were founded, organized and additionally supported (China
Animal Husbandry Association, 2015). Subsidies include promotion of proper semen quality utilization,
determination of breeding periods, breeding standard determination, early weaning, shortening the calving
interval, promotion of prenatal and postpartum feeding, and the harmonization of heat and early weaning
(taoniu.com, 2013). Additionally subsidies related to the standardization in animal and grassland health
prevention, high-quality forage and crop straw utilization through technological development, where greatly
promoted (especially in the Western Pastoral areas of China). Furthermore, numerous dams, and greenhouses
where built to develop forage reserve facilities. In the southern region of the country heatstroke-cooling and
barn building systems are implemented in order to maximize the reproduction and fertility rates and minimize
the diseases and natural disaster related losses (taoniu.com, 2013).
Considering the regional forage resource endowment, production base, slaughter and processing and
location advantages and other conditions, the production of beef cattle is expected to further accelerate and get
more support in the regions of Northeast China (Hebei, Shandong and Henan) and in 8 Western Chinese
provinces and autonomous regions (taoniu.com, 2013)(See further information’s under the subtitle 2. 3).
As a result, bovine beef cattle herd slightly increased recently and reached around 70, 4 million
animals in 2014 and will estimated reach 7, 86 million tons until 2020 (taoniu.com, 2013).

3.2. EXPENSES IN THE CHINESE BEEF SECTOR
In the past, China has relied heavily on the market regulation in the beef sector, however the recent
restructuration of decrease market interventions has its impact now on the whole industry (China Animal
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Husbandry Association, 2015). One consequence is that the imported beef price, in several cases, is
significantly lower than the local beef cattle’s price. According to statistics in the year of 2014, China's
imported beef had an average price of US$4,32 / kg, (according to the 2014 RMB dollar average exchange
rate of 1 USD = 6.1428 Yuan), after adding the tariffs, and exchange it results in an average final wholesales
price of 26.54 yuan / kg. At the same time, China originated beef average price was 63.29 yuan /kg, being
about 2.4 times the price of imports (China Animal Husbandry Association, 2015). Also, regarding more
recent data comparison between the same cuts from China and Brazil, show a significant price difference
favoring the South Americas biggest producer.
Table 2. Payed prices beef different beef cuts with different origin and quality
Type of cut

Value of cut

Sirloin AAA (origin: China)

10US$/kg

Tenderloin (origin: China)

10549US$/ton

Tenderloin (origin Brazil)

6179US$/ton

Sirloin (origin: Brazil)

8439US$/ton

Source: authors organization based on meatunion.net (data of 16.08.2016) with an exchange rate of 1
US$=6.6356 RMB
This Chinese local beef price phenomenon emerged due to the cattle industries’ long time low level
operations and lack of proper working links between the breeding, fattening and meat processing sector. This
resulted in a tight supply of domestic cattle, and a high purchase and production price in the meat processing
industry. Additionally, low coverage rate and low yield result in weak production and processing indicators.
Thus, Chinese beef industry lately suffers from a high investment and low production (China Animal
Husbandry Association, 2015).
In some of the main beef production areas of China cattle raising and fattening price has increased.
The level of increase is province and region specific, but the greatest elevation of cost has happened in the
northwest region of the country. There, in 2014 the total cost of raising one head of beef cattle reached 5600
yuan, representing an increase of 253.1% in cost between 2000 until 2014 (with the major investment in feed
about 65%) (China Animal Husbandry Association, 2015).
Although Chinese policies continue to boost the beef industry with beneficial subsidies, in order to
decrease the gap between production and consumption (with the goal to reach a deficit of 60.000 tons by 2020)
(Waldron et al., 2015) expectations are that domestic meat cattle production profit margins will continue to
squeeze. In addition to the above mentioned trends, rapidly increasing beef consumption will stabilize (see
further information ate heading 6) and raising quantity of import, and the proliferation of smuggling will
continue to further lower the primary product sectors profitability.

2.3 REGIONAL PARTICULARITIES OF THE CHINESE BEEF SECTOR
As mentioned previously Chinese beef cattle production is mainly concentrated in the 8 western
provinces (Inner Mongolia, Sichuan, Yunnan, Tibet, Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang) as well in Hebei,
Shandong and Henan provinces in the Northeast China. In both the west and the Northeast, up-scaling is the
latest tendency, but governmental and provincial strategies diverge from region to region. In the 8 Western
provinces’ farms, the output of at least 100-slaughter cattle/farm in extensive systems are the objective whereas
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in the 3 Northeastern Provinces farms production between 200 -1000 slaughter cattle/ year in an intensive
systems are the desired goal of the central government (with a budget for investment of 1 billion 300 million
yuan)(taoniu.com, 2013).

Figure 3: Beef cattle distribution in the different provinces in China (1 dote equals 200 000 cattle)

Source: (Waldron et al., 2015)
The 3 provinces, Hebei, Shandong and Henan are the major producing areas since 2000. These 3
provinces account for 30% of the national cattle production. These regions are rich in resources. The most
relevant cattle’s here are the Luxi cattle, Nanyang Cattle, Landraces and China Westgate towers Niu Er,
Xianan breeds. The biggest consumer markets for this meat are located close to Beijing, Tianjin, and the
Yangtze River Delta. Slaughter and processing enterprises in these regions have high degree of modernization.
However, they are under capacities due the quick decrease of breeding cows and the low forage resources use
efficiency in the region. The main task of the 3 provinces, as defined by the central government, is to develop
standardized scale farming. This includes also development of breed adaptation to the new technology. With it
the promotion of artificial insemination technology is becomes a common practice. In these regions the
strengthening of the silage and feed storage facilities are prioritized and utilization of crop straw is becoming
the norm in the feedlots. The plan is to consolidate the traditional advantages and reverse the breeding cows’
population decline to achieve a steadily boost beef production with focus on quality improvement. The final
governmental goal in these regions investment is to be able to supply the surrounding region’s beef quantity
and quality demands in the large and medium cities (taoniu.com, 2013).
The 8 provinces in Western China are the main traditional beef cattle producing areas. Important
breeds in these provinces are the Qinchuan cattle, Tibet cattle, Maiwa Yak, the Qinghai Plateau Yak and
Chinese Simmental, Xinjiang brown cattle, Sanhe and Datong yak breeds (taoniu.com, 2013). The greatest
problems in these provinces are overgrazing and low cattle breeding indicators including low production
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efficiency and low fertility in a semi nomad breeding systems. Pastoral extensive breeding structure and crop
straw dominates the area, but fattening lags behind the development of the regional slaughter and processing
level needs. Due to the already exiting pastoral areas, the central governmental incentives further crop straw
resources use combined with expansion of artificial grassland. Thus, the original extensive grazing profile of
this areas is existent but semi-pastoral systems and cow-calf systems are taking over the dominant profile
(counting for around 24% of the Chinese cattle herd) (Waldron and Brown, 2014a). Fattening in these regions
is limitedly promoted, due to environmental restrictions.

4. LOGISTICS AND FOOD SAFETY IN CHINA
Although safety requirements on the quality of beef products improved substantially after China joined
the WTO in 2001 , in general, Chinese beef products have low quality and are associated with health and safety
risks. The main challenges remain in the areas of controlling and eliminating infectious diseases, drug residues,
and meat product quality standard levels (Tian et al., 2013) resulting from the highly fragmented farming
profile in the country (see in heading 2).
The Chinese beef industry could be considered immature due to its low level of organization
throughout the sector (Tian et al., 2013). However, strongly promoted policies of the Chinese central
government was focused on modern abattoirs with primary supply contract (Waldron et al., 2015). However,
the original objective of the support did not reach its goal, as a result supply contracts are still rare between the
Chinese supply chain segments (Gale and Hu, 2012). Consequently, the great segmentation (Zhang and
Aramyan, 2009) still poses a big challenge in the industry, causing extra transaction cost on several levels of
the supply chain. The majority of these small-scale breeders do not form part of a centralized organization.
They enter the market mostly alone, making them extremely vulnerable and at the same time slow down
innovation and costumer response time tremendously, making their whole beef supply chain weaker in the
market competition (Tian et al., 2013).
Due to the growing public display of food safety issues emanating from low-end China originated
beef, and foreign originated smuggled beef (see at subheading 7.2), health risks concerns related to such
products gets more and more attention from the general public. Although the Chinese beef supply chains health
and sanitary oriented attributes improved through food safety standards (e.g. Agricultural Products Quality and
Safety Law, Non Public Hazard (wugonghai) Foods, Green Food and Organic Food certification schemes)
(Waldron et al., 2015), and rapid improvement its laboratory technology, it is often missing on organizational
improvement when it comes to logistical related issues on food (Gale and Hu, 2012).
From these organizational problems the supermarkets benefiting which focus their marketing
overwhelmingly on their company own food safety and tractability systems (Gale and Hu, 2012). Especial
Chinese companies which are export oriented gain higher credibility through their adaptation of international
food safety standards (Wang, Zhou, and Gong (2009). As a result, branding, and brand reputation gets a
special focus in the eye of the Chinese consumer. This tendency is expressed in China even more than it is in
several other developed or developing countries.
5. CHINESE BEEF PRICE
Beef price increased steadily since 2007, due to several reasons. Additionally to the problems in the
production sector (see in headings 2 and 3) and the diversification of diet, improved living standards comes
hand in hand with consumers’ willingness and the ability to pay higher prices. Although price increase is
relatively steady over the years, wintertime represents a special peak (See Figure 4) with the holidays of
Chinese Spring Festival. Also called the Chinese New Year, this period of the year beef will be consumed in
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greater quantities, and with it, a price peak appears. Thus, noted in 2014 average beef prices reached up to 64
Yuan/kg (China Animal Husbandry Association, 2015) which is in other times of the year around 55-60
yuan/kg.
Figure 4. Changes of beef price throughout the different years

Source: based on US. Meat Export Federations press release (data originating from Global Trade Atlas)
https://www.usmef.org/chinas-beef-prices-still-soaring/

Although still increasing consumption, China's recent slowdown in economy seems to affect the beef
consumption. Higher- and middle-income Chinese costumers will continue to seek quality beef products,
however the consumption of low value added beef will possibly drop. This will possibly be shown in the
statistics figures as a slowdown of the increasing beef consumption and will feasibly result in stable price in
the next years as discussed by RadoBank Group analists (Sherrard et al., 2016).
6. CONSUMPTION TRENDS
Although annual growth rate of the Chinese economy slow down, it still represents 6, 9% GDP
increase in 2015 (The World Bank, 2015) combined with a population of nearly 1.3 billion people even the
slightest changes in consumption pattern has an impact on the global economy, and the international food
trade. In the specific case of the Chinese beef consumption an annual 1.28% growth was measured between
2010 and 2015. According to the national population estimate, between 2010 till 2015 they expect an increased
demand of 680 thousand tons, reaching in 2015 the consumption of 7.2 million tons. The same study estimates
that by 2020 Chinese national per capita beef consumption will reach 5.49 kg corresponding to an increase of
0.3 kg/annually since 2015.
Although, approximating the most realistic Chinese beef consumption data is complicated, due to the
unreliability of the province based data collection (Waldron et al., 2015), and great differences between
Chinese National Statistics and international organizations estimates are all over the industry indicators, a self-
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introduces independent research shows significant difference between urban and rural beef consumption
(Figure 5).

Beef consumption (kgs/capita/year)

Figure 5. Differences between rural and urban consumption patterns
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Although all data are approximations, it is well known that beef consumption is predominantly
happening in the major cities. Waldron and Brown, (2014a) estimate only 2, 53 kg/capital/year, however the
trade balance method applied shows a consumption of 4, 6 kg/person/capita in 2010. Even higher numbers are
estimated by Bai et al., (2012) showing that major cities have a consumption between 4, 5 and 7,7kg, and inhome consumption in the same area corresponds to a bit over 30% . According to the China Animal
Hunsbandary Association (2015) in 2013 China's per capita beef consumption was 5.15 kg / person. When
withdrawing our attention from the search of the right number, and compare the existing ones on a historical
base, we might not tell the exact figures but we can assume a realistic range of a 5 kg, person /year
consumption, and we detect the annual growth tendency of all data sets (Figure 6).
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Figure 6. Consumption estimates from 3 different sources throughout time.
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As the Chinese Han ethnic group (over 90% of Chinas population), predominantly consume pork,
chicken and fish, beef consumption the China Muslim minorities are associated with beef products. There are
an estimated 23 million Muslims in the country, related mostly to 55 recognized minority groups (Junqing,
2013). Even if maybe not all of them are strict believers, but one thing they kept all in common, which is their
habit not to consume pork. Instead, they focus their animal protein diet on ruminant products.
On the Figure 7. the traditional cuts of China are displayed.
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Figure 7. Traditional Chinese beef cuts

Source:

publication 2016-07-05

The Muslim religions dominance in the beef sector led to a predominantly halal slaughter method all
over China. Until today Muslim families play the major role in the beef production, processing and distribution
sector leading to an estimate of 90% in halal meat in the retail sector, irrelevantly if it is an international
supermarket, a small corner wet market or the catering sector.
The traditional cuts are still frequent, and play an important role in kebab, hotpot and various other
ethnic cuisines, which are becoming more and more popular as part of the food diversification of a young
public ( age between 18-30) (Hansen and Gale, 2014). Most used cuts are beef shoulder steak, flank, bottom
round (based on conversation with specialist (Brown et al., 2013). The beef used for such dishes are small
sized pieces, spiced and used as a mix with sauce or vegetables. Juiciness, color, texture and marbling of such
beef cuts are not considered relevant (Longworth, John W.; Brown, Colin G.; Waldron, 2001).
Also, recent tendencies of food diversification give raise to new kind of beef preparations standards
matching foreign barbecue stereotypes from countries like Korea, USA and Australia. Such trends create the
need for new beef evaluation systems and quality standards and with it creates the necessity of the
development of a new grading system, adapted to the Chinese dynamic beef market and consumption habits
(Waldron and Brown, 2014b).
Due to the Chinese working style, beef consumption is mostly happening outside of home, and only an
estimated 20 % of beef is cooked in home. Another rapidly increasing beef purchase tendency is happening
online. China online purchasing focuses not only on processed, but also semi processed products. The online
purchase is manly done via smart-phones and mobile application by the technology-oriented generation
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between the ages of 18-30. Such online purchases have already become more relevant that in other western
countries and create new dynamics in the branding and pricing sectors. Nevertheless, the industry branch is
still new and inexperienced in beef’s wide distribution. Thus, concern and skepticism are raised by some
industry representatives in relation to consumer satisfaction (receiving the same marbling, and meat color like
shown and promoted in the homepage is impossible), and through the cold chain handling and its capabilities
(especially at the logistical switch points such as wholesales market to road transportation etc.). Consequently,
online sales of beef create a new trend wave of purchasing but constant market analysis is needed in order to
succeed in this retail sector.
Chinese customers become more and more aware of the food healthy standards, thus low fat animal
proteins become increasingly popular, favoring with-it the beef consumption. Yet, scandals such as injection of
water into beef at slaughter and retail (to increase weight and juiciness) and growth promoters (e.g. Clenbuterol
Hydrochloride) were headlines of the news, and are relevant and contemporary problems of the industry.
Furthermore, practices of diverse meat origins re-labeled as beef and sales of expired meat are known cases in
the consumers eyes (Edwards, 2016). Still, beef is considered a relatively safe product in China due to the
greater scandals of pork and poultry (Frederick and Li, 2015; Longworth, John W.; Brown, Colin G.; Waldron,
2001)
7. BEEF IMPORTS AND ILLEGAL TRADE
7.1 IMPORTS
As Chinese beef production and logistic struggle to increase herd number and beef output, China's
newly revised environmental protection law, and the “water pollution prevention action plan" (Jane Called
"water") will make farmers less and less interested in the beef sector. Thus, to attend the consumer demands
import of beef to China will rise constantly (Hansen and Gale, 2014).
China's beef production and import volume shows increases on year by year bases. In 2015, China's
total imports of beef reached 663 000 tons ( with the expectation to further increase until 825000 tones until
the end of 2016), that shows an increase of over 35% from the previous year. In 2015 China’s main importers
are Brazil, Australia, New Zealand, Uruguay, Canada, Argentina and Costa Rica. Other great volume beef
exporters are still negotiating their market access to mainland China and this include the USA (since BSE case
in 2003), India (recent positive Food and Mouth Disease Status), as well as other traditional beef producing
countries in Europe (Ireland, England, France, Germany etc.).
Figure 8. Chinese beef import tendencies since the countries entrance to the WTO.
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Due to the latest trends of breed adaptation for feedlots systems, the increase of breeding animals and
sperm need have increased making the United States, Canada, France, Sweden, Germany, Romania, Holland,
New Zealand and Australia the most relevant genetics’ exporters to China, while Australia, New Zealand and
Uruguay are the main breeding animal shippers.
According to Edwards (2016),brisket, shin/shank, silverside/outside have been the most popular cuts
by total volume but strip loins and cuts such as ribs, rump, tenderloin, thin flank, chuck etc. have increased
substantially in the recent years. Edward’s results are in accordance with the authors interviews with several
Chinese importers during the Anuga Beijing Exposition and Trade Show (November 18-20, 2015). During
the interviews, the outside flat, the bald Ribset, Spencerroll, and Cube Roll were mentioned as desired import
cuts. According to Edwards’s research, diversification towards smaller cuts might imply a more selective
import order which aim to attend for specific markets and greater value addition, showing new possibly
emerging trends of further diversifying meat consumption. Furthermore, Edwards assumes that strip loin,
tenderloin and others cuts similar in nature could show the further increasing ‘mid-value’ market. Through his
thesis, working on the dynamics of the Australian beef export to China, Edwards (2016) also experience the
increase of half carcass exports tendencies to the mainland. Half carcass is lower value-added products that
require further processing within China. Such import tendencies could be supported with the knowledge in
slaughterhouse capacity under-utilization due to Chinese native cattle supply and their willingness to live up to
their capacity, and prepare further processed beef products well fit the consumer’s taste.
As mentioned before, imports are expected to grow, and further diversification of cuts might be a
possible tendency, but the exact prediction of the Chinese market in relation to imports is challenging due to
the rapidly changing consumer trends and the (for foreigners) unpredictable policy adjustments (Hansen and
Gale, 2014).
7.2 UNOFFICIAL BEEF TRADE OF CHINA
The great difference between the domestic and foreign beef price attracted a substantial amount of
beef smuggling; around 2 million tons a year (China Animal Hunsbandary Association, 2015; Guo and
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Liang, 2014). The foreign beef mostly enters via the port of Hong Kong and Vietnam and can originate from
several accredited and non-accredited countries for mainland China.
Figure 9. Mainland China’s most important illegal trade entrances and areas

Source: Authors elaboration based on China Animal Hunsbandary Association (2015) description.
From the port of entry, common routes continue through the Pingxiang and Dongxing until Guangxi.
From Guangxi they are distributed to Hubei, Hunan and some other close by regions. Another relevant rout
goes to Guangdong, where it enters the local market or is sold to the northern regions of China. According to
Chinese Media reports the bracket smuggled from India has a price of 15-20 yuan/kg, which was sold in
mainland China for a retail price of 30-33 yuan/kg (China Animal Hunsbandary Association, 2015). In
relation with Indian meat, additional rumors exist that buffalo and cattle are walked to Bangladesh and
processed there to export to China (Waldron et al., 2015; Whitehead, 2014)
The problem with illegal meat in general is not only its impossible tractability, but also its careless
handling during their transportation and storage. In 2015, in one specific case, around $500 million worth of
aged, thawed and rotting meat including beef was smuggled through the port of Vietnam, making the quantity
and danger of illegal meat trade visible in the eye of the public (Edwards, 2016).
As part of the Chinese Central Government’s anti-corruption policy measures, the combat of beef
smuggling became prioritized in the latest years by dedicating 8 different ministries to the issue, and actively
supporting the work of the of the Anti-Smuggling Department of the Administration of Customs office. As
part of such actions, 27 criminal groups were captured and arrested, and large amount of meat confiscated and
destroyed in the first few months of 2015 (Import & Export Food Safety Bureau of AQSIC, 2015)
8. THE SPECIAL CASE OF BRAZIL
Brazil is already one of the greatest beef suppliers to mainland China with 16 plants accredited (until
15 of May 2016) in several states of the country. Based on the accredited plants performance, governmental
officers’ comments, and interviews with key actors of the Brazilian Cattle production, Beef processing,
Trading industry and further comments from Chinese traders we constructed Table 3, highlighting the
strength, weaknesses, opportunities and threats of the Sino-Brazilian beef trade.
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Table3,. SWOT analysis of Sino-Brazilian beef trade
Strength
• Brazilian scale beef production and
supply
• Brazilian natural beef, production
environment
• Brazilian beef non-additive policy
• Favorable exchange rates
• Export oriented Brazilian Gov. policy
• China’s beef import dependency
• Fair international price payed by
China

Weakness
• Missing and unreliable information
between every supply chain segment
• Governmental relations between
Brazil and China still young
• Brazil and China cultural differences
strongly impact private and public
sectors
• Brazilian beefs limited marketing
investment in China
• Limited adaptation to consumer
requirements
• Purely price oriented transactions
• Low mutual trust of countries in each
other policy
• Beef Smuggle trough Hong Kong
• Missing clear guidelines of standards

Opportunities
• China’s
challenge
of
selfsustainability with beef
• Chinese consumers openness for new
food trends
• Existing general trust in imported
beef
• Branding
• Online sales platforms merge
• Brazilians beef image incorporation
in supply demands of Chinese traders
• Direct contact and supply between
Brazilian export and Chinese
restaurants and supermarkets
• US and India beef are still not
accredited for mainland China
• Middle and premium markets both
relevant
• Genetic material export for primary
industry
• Mutual visits of high ranking
governmental officials

Threats
• Australian free trade agreement
• Fragile and non-resilient supply
chain
• Radical changes in international
diplomacy and national governmental
decisions
• Disease outbreak
• Meat quality impact and bad
marketing trough weak product
handling

Source: Authors elaboration based on research data
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Brazil’s natural beef production environment is a well appreciated fact by the Chinese private and
public sector. The produce scale by the industry becomes a favorable asset for Chinese traders, which through
the great volume are able to focus their trade on few business partners. China’s beef demand, and the difficulty
to supply it based on national sources was probably one strong reason to finally open up the 3 years long beef
import ban from Brazil in June 2015. The general supply demand and increasing appreciation of food safety,
together with the economic growth of the country, come hand in hand with fair beef prices, giving Brazilian
traders and slaughterhouses the possibility of good economic margins from their Asian trade activities.
Although there seems to be a preference for great volume supply, small and medium sized companies, both on
Brazilian and Chinese side have a great opportunity to handle more niche market products and premium
quality, with a higher flexibility and adaptation on each other specific and unique needs.
Weaknesses of trade are several, mainly related to the missing routine of food trade between the two
countries (especially in comparison with other countries of Europe, North American, and Latin American
countries). There is substantial amount of difficulty of communication between the Chinese and Brazilian
parties due to language and cultural impacts. This, influence goes beyond commercial reasons, leading to
costly misunderstandings for both countries public offices. As stated by Andrea Curiacos Bertolini, Brazilian
Agriculture Attaché in China (interview made 22.03.2016, Brazilian Embassy Beijing) there are even cultural
difference based misunderstanding when it comes to the Brazilian Federal Inspection System: “ When there is
a visit from the Federal Inspection Services, it can happen that the host has 3-4 or more Federal inspectors at
his production site. Additionally, distinct visits will mostly have distinct officers due to factors such as
holidays, illness or other reasons. So the rotation of inspectors visiting processing plants or the farms is high,
where any of the around 600 Federal Inspectors has the right to inspect and sign official protocols and
statements regarding the site visit. This is normal and is legal in Brazil. As a result, China receives several
documents with different signatures from Brazilian side. That creates a permanent question: “why Brazil is
sending several different signatures from ports, and why they are changing all the time?” There is a
pronounced lack of understanding from the Chinese side on this matter. The Chinese authorities are working
with excessive worries when they see different signatures every time on the official documents. This originates
from the fact that in China the system works totally different. The Chinese system is extremely hierarchically
organized, where only one person takes the responsibility for certain issues and topics, instead of several
people responsible for one issue” Mrs. Bertolini said. As a result, Chinese parties think that the Brazilian
process is confusing and unreliable. On the Brazilian side, this issue of Chinese questioning the well working
inspection system creates frustration, irritation and delays on bureaucratic levels impacting every segment of
the supply chain.
The length of slaughter plant and country accreditation handled by the Chinese governmental agencies
poses also a great impact on Brazilian exports. The accreditation of a abattoirs can take between 3-5 years or
more, and regions ban lifting after a previous market closure can take several years ( see example of USA).
The length of being on the waiting list is defined by many aspects, one of them is related to the particularity of
the Chinese bureaucratic systems. Also, China’s prioritized food safety, following countless animal protein
scandals, make the approval processes of foreign countries and plants export to China a long lasting process. In
addition, the economic development in China and its opening up to international trade with several countries
worldwide developed global interest in the East Asian market. This is also relevant in the meat industry. As a
result, it is important to consider that processing accreditation applications from different countries and its
several slaughterhouses might create logistical challenges in the Chinese Governmental Offices and delay
accreditations in general. An additional impacting factor is stated by Mrs. Bertolini: “We observed that China
has a tendency in advancing in negotiation with countries in certain issues much faster, when there is a
diplomatic visit delegation, or high-ranking leadership reunion scheduled.” This means, that diplomatic
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relations and their consistence and frequency seemingly has an additional effect in the speed of plant and
countries approval.
Information availability and sharing become a relevant issues too, leading to missing trust between
chain segments, lacking knowledge on mutual beef production and consumption tendencies and trends, and
with it leading to almost only purely transaction based negotiations. Therefore, at the moment beef price is a
dominant trade factor, leading to an unsustainable and low-resilience business environment. To promote such,
one of the most important task is to upgrade Brazilian Beefs visibility and marketing in the Chinese market,
which is at the moment completely lack . As Cesar Yu, Director of ApexBrasil China (Interview done
13.04.2016 at Office ApexBrasil, Beijing) states: “At the moment there is really limited marketing here in
China of the Brazilian beef products”. Such creates not only problems in the consumer perception, but also in
business trade levels between Brazilian and Chinese enterprises. As Mrs. Bertolini states: “Look at Australia,
their production sector invest a lot in their Australian beef marketing in China. Everyone can work much better
and easier with the brand name of Australian beef than with the Brazilian beef.” Improving visibility of
Brazilian beef can happen through online advertisements, restaurants and recognized supermarkets which are
promoting and offering good quality beef with the geographic indication of its origin, online sales platforms
etc. Chinese media and consumption patterns offers a thorough possibility for well positioned an applied
branding, helping already the success of countries such as Uruguay, Argentina and Canada.
One of the main treats imposed on the trade is the instability of the supply chain, and their possible
total collapse and slow recovery from sanitary issues caused in Brazil, during transport or logistics in China.
Government and with it the local media increased their vigor of justice on food scandals. As such, failures in
the supply health risk status become under the recent conditions of trade, an issue with possible fatal
consequences. Increasing such risk factor is the illegal trade of beef between the two countries. As mentioned
before (in heading 7.2) the gray channels of beef work through logistics, which might impact negatively the
meat quality and safety, risking not only the business of private and individual trading groups and
organizations, but with it the whole countries trade status.

9. CONCLUDING REMARKS
Brazil has great possibilities through the supply of beef to China. China is a big market with constant
need of high value animal protein supply. With it offers a steady, long-term, economical business opportunity
for the private sector, and also supports countries relation and the economic balance through such trade.
However, threats imposed through cultural differences in public and private sectors, limit information flow
between each and every chain segment, and illegal activities pose a threat on such. Thus we urge the increase
of Brazilian professionals and political representatives in and focused on China, in order to build up mutual
trust and confidence between Brazil and China, one of biggest general trading partner.
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1. Introdução
Informação georreferenciada se refere a informação que apresenta uma correspondência com
um espaço geográfico qualquer, ou seja, pode ser representada em uma escala espacial qualquer.
Consideramos como referências as abordagens no estudo de processos da ecologia de
paisagem (FARINA,2006), e o sensoriamento remoto (NOVO,2010; PONZONI; SHIMABUKURO;
KUPLICH,2012). Propomos aqui a utilização desta abordagem como uma referência auxiliar a tomada
de decisão nas questões relativas a gestão das práticas de manejo. Pois estas interferirão nas
estratégias de uso da terra e por conseguinte no funcionamento e no estado de funções
ecossistêmicas importantes dos sistema naturais. Onde a Agropecuária pode ser considerada como
um importante serviço ambiental e, portanto, intrinsicamente relacionada com um amplo conjunto de
serviços e/ou funções ecossistêmicas (ASSESSMENT,2011)
Este documento é parte da estratégia para o “(re) conhecimento” da distribuição e contexto de
ocorrência das formações vegetais campestres e sua importância para a conservação dos campos e
funções ecossistêmicas, bem com suas relações com práticas de manejo.
As representações que apresentamos são feitas com a intenção de destacar aspectos ou
padrões de resposta importantes que muitas vezes não temos a oportunidade de perceber e que podem
ser decisivos para os sistemas naturais presentes ou oportunidades desperdiçadas. Modelos que
apresentamos com base em uma proposta de interpretação de processos já ocorridos. Como uma
estratégia de valorização do processo de aprendizado e de exercício de planejamento e projeção
futura para o desenho de sistemas mais sustentáveis e duráveis. Oportunidade para analisarmos o
impacto de ações/práticas dando atenção a práticas mais importantes valorizando-as.
Discutir modificações e correções com base no conhecimento e funcionamento a partir da
interpretação dos impactos em diferentes escalas. Uma análise da parcela do sistema de produção
passando pelo impacto na paisagem até a região.
A partir de imagens obtidas dos satélites Landsat, estamos trabalhando uma análise
exploratória de padrões de classes de uso da terra em três escalas de estudo para as regiões da
Campanha, Fronteira Oeste e Missões do Rio Grande do Sul. Neste texto, apresentamos apenas a
escala definida pelos limites de região com amostragens das décadas de 1970 e 1980 e em 2015.
Esperamos que ao caracterizarmos a evolução dos elementos que têm composto a paisagem rural
da Campanha, Fronteira Oeste e Missões possamos coletar evidências que nos ajudem a entender a
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dinâmica entre a conservação e a supressão de áreas de vegetação natural e potencial efeito em boas
práticas de manejo para a conservação e sirva de referência para o processo de tomada de decisão
nas mais distintas escalas. Propomos com este manuscrito recuperar do sensoriamento remoto,
geoprocessamento e ecologia de paisagem a abordagem de descrição e estudo de padrões e
processos tendo como referência a escala espacial, tendo como referência a descrição da dinâmica de
uso da terra nas escalas de grupos de classes de solo e municípios em três regiões do estado do Rio
Grande do Sul: Campanha, Fronteira Oeste e Missões.

2. Área de Estudo
O trabalho foi conduzido em três regiões do Rio Grande do Sul: Campanha, Fronteira Oeste e
Missões (Figura 1). O limite das regiões foi definido pelos municípios que integram os Conselhos
Regionais de Desenvolvimento (Coredes) Campanha, Fronteira Oeste e Missões tendo como
referência o ano base de 2013 (FEE,2016). Ou seja, consideramos todos os dados geopolíticos
tendo como referência o ano de 2013 definido pela FEE(2016). Nestas regiões ocorreram alterações na
superfície dos municípios, principalmente da década de 1990, onde vários municípios conquistaram
independência política e passaram a constituir novas unidades administrativas, consideramos,
contudo, a referência atual a divisão política administrativa.
Estas regiões são historicamente importantes pela diversidade de tipos de formações
campestres, ambiente e de níveis de antropização, fato este que motivou a consideração das mesmas
para a caracterização espacial, através de imagens de satélites, dos processos de antropização e
preservação da vegetação campestre natural.
A região da Campanha possui 18.241,5 km² e é composto pelos seguintes municípios:
Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul. A Fronteira Oeste
destaca-se por ser a região com os maiores municípios do estudo e totaliza uma área de 46.237,1 km². É
composta pelos seguintes municípios: Alegrete, Barra do Quaraí, Itacurubi, Itaqui, Maçambará, Manoel
Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São
Gabriel e Uruguaiana. Já a região das Missões é a que possui os menores municípios das regiões de
referência a este estudo, ele possui uma área total de 12.855,5 km² e é composto pelos seguintes
municípios: Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, Entre-ijuís, Eugênio de Castro,
Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto Xavier, Rolador, Roque
Gonzales, Salvador das Missões, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga, São
Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de Setembro,
Ubiretama e Vitória das Missões.
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Figura 1 – Limites e localização das Regiões de estudo: Campanha, Fronteria Oeste e Missões do Rio
Grande do Sul. Fonte: FEE-RS

3. Sensoriamento remoto no estudo de vegetação
A potencial aplicação das ferramentas do Sensoriamento Remoto no estudo de processos
relacionados a vegetação está assentado nas relações existentes entre sensores remotos (como
aqueles alocados em satélites que encontram-se na órbita terrestre e aqueles em Veículos Aéreos
Não Tripulados) e alvos ou elementos de paisagem que compõem o espaço agrário, notavelmente a
vegetação.
O termo sensoriamento remoto passou a ser empregado na literatura científica por volta da
década de 1960 e significava simplesmente a aquisição de informações sem contato físico com os
objetos.
Consideraremos aqui a definição de sensoriamento remoto como aquela definida por
Novo(2010) o qual considera como aspecto chave da definição o processo que considera o uso
de sensores de radiação eletromagnética para inferir sobre as propriedades de objetos na
superfície das regiões de estudo.
No Brasil, os primeiros estudos em Sensoriamento Remoto iniciaram no final dos anos de 1960
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no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Na década seguinte, os estudos foram direcionados para a
captação das imagens através da série de satélites Landsat, porém, não existiam tecnologias para
reproduzir as feições da superfície da terra, o que atualmente é possível graças aos softwares que
criam mapas temáticos, como os mapas de vegetação, recursos hídricos, curvas de nível, etc.
Nesta mesma época teve início o Projeto Radar na Amazônia (RADAM) que permitiu o
levantamento de 8,5 milhões de Km2 do território nacional até o fim da década de 80. Esse
levantamento foi feito pelo sistema GEMS (Goodyear Eletronic Mapping System) operando na
banda X (TREVETT,1986).
Em meados da década de 80, com o lançamento do sensor Thematic Mapper (TM) a bordo do
satélite Landsat 4 e posteriormente do Landsat 5, uma nova fase do sensoriamento remoto teve inicio.
Com uma resolução espacial mais fina e o maior número de faixas espectrais exploradas, em
relação a seu antecessor MSS, o TM possibilitou novas aplicações das técnicas de sensoriamento
remoto, incluindo não somente os mapeamentos temáticos como também, os estudos visando à
quantificação de parâmetros biofísicos (por exemplo: biomassa florestal) mediante o uso dos dados
radiométricos derivados das imagens geradas (VENTURIERI,2007).
Em função das novas possibilidades do uso de dados oriundos de sensores com resoluções
espaciais cada vez mais finas e que estão possibilitando a realização de serviços considerados
impossíveis de serem viabilizados através do uso dos sensores até então disponíveis como o MSS e
TM. É o caso do sensor colocado a bordo do satélite WorldView-3 que tem como objetivo gerar
imagens que possibilitem a identificação de objetos de dimensões em torno de 30 cm, em faixas
espectrais que vão do visível ao infravermelho próximo.
Atualmente o sensoriamento remoto se tornou uma ferramenta vital nos estudos da
vegetação pois as imagens provenientes dos diferentes sensores orbitais permitem obter em uma
ampla região com as mesmas condições de iluminação, as características essenciais para o estudo
e análise de imagens.
A principal motivação dos estudos em vegetação envolvendo a aplicação das técnicas de
sensoriamento remoto fundamenta-se na compreensão da “aparência” que uma dada cobertura vegetal
assume em um determinado produto de sensoriamento remoto, a qual é fruto de um processo
complexo que envolve muitos parâmetros e fatores ambientais.
O acompanhamento da vegetação em diferentes épocas indica a mudança, sua direção e
velocidade ao longo do tempo, permitindo construir cenários atuais e até reconstruir cenários
passados.
Trata-se de uma forma de encontrar soluções relativas à conservação de ecossistemas naturais
ou à recuperação da cobertura vegetal (SANTOS,2004).
O mapeamento da vegetação brasileira foi elaborado pela primeira vez de forma contínua
pelo IBGE, através do Projeto Radambrasil, numa escala correspondente a 1:5.000.000. A revisão e
atualização deste mapa (IBGE,2004), possibilitou a elaboração do mapa de cobertura vegetal dos
Biomas brasileiros na mesma escala (IBGE,2004).
O mapeamento dos remanescentes da vegetação de todo o Bioma Pampa foi realizada no
Projeto Probio-MMA, que consistiu em mapear a cobertura vegetal de cada bioma brasileiro:
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Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, e Pampa, na escala 1:250.000 (HASENACK,2007).
Os campos sofreram acentuada descaracterização, principalmente pela forte expansão agrícola
ocorrida na década de 1970 e, recentemente, pela conversão de áreas campestres em
monoculturas de Pinus sp., Acacia spp. e Eucalytus spp. (Berreta, 2009), bem como pelo excesso de
lotação empregado na exploração pecuária (CARVALHO et al.,2006).

4. Dinâmica do Uso da Terra na Campanha, Fronteira Oeste e Missões do Rio Grande do Sul
Pode-se observar na Tabela 1 e nas Figuras 2, 3 e 4 que as regiões da Campanha,
Fronteira Oeste e Missões do Rio Grande do Sul têm sofrido uma gradual transformação em suas
paisagens desde a década de 1970. Corroborando com o destacado para o Estado do Rio
Grande do Sul (OVERBECK et al.,2007).
Em 2015, a Fronteira Oeste destaca-se por ser a região que possui, em termos absolutos, a
maior cobertura vegetal campestre, seguida pela região da Campanha e Missões. Entre 1980 e
2015, a Fronteira Oeste conservou a superfície campestre, enquanto que as Missões mantiveram a
mesma taxa de substituição do período entre as décadas de 1970 e 1980. Por outro lado, a
Campanha teve a maior taxa de substituição no período compreendido entre 1980 e 2015, em
valores absolutos, enquanto que a Missões teve a maior substituição relativa.

Da superfície total da região da Campanha (18.241,4 km²), no Outono de 2015 entre os meses
de Março e Maio, observamos que os campos representavam 45,95% da superfície da Região, florestas
naturais ocupavam 17,37%, fontes d’água 0,89% e os 35,79% restantes representavam áreas
antrópicas (agrícolas e urbanas). Destacamos, as áreas de campo nos municípios de Dom Pedrito, com
a maior superfície campestre da Região, 2.864,37 km² seguido por Bagé 1.902,94 km², Lavras do Sul
1.362,54 km² e Caçapava do Sul 1.164,94 km². Pode-se perceber grandes extensões de campo na
porção Noroeste de Dom Pedrito e Sul de Lavras do Sul.
A Fronteira Oeste é uma região de aproximadamente 46.237 km² onde podemos observar no
Outono de 2015 que os campos ocupavam 54,88%, florestas naturais 10,39%, fontes d’água 2,21%
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áreas antrópicas 32,52%. Considerando as maiores superfícies de campo destacamos Santana do
Livramento, Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel e Uruguaiana com 5498,46 km², 4328,88 km²,
2811,84 km², 2717,37 km² e 2604,69 km², respectivamente.
Nas Missões, uma região de 12.855,3 km² onde no Outono de 2015 campos ocupavam
20,61% da superfície da região, floresta natural 22,10%, fontes d’água 1,42% e antrópicas 55,86%.
Considerando-se a vegetação campestre destacam-se os municípios de Santo Antônio das Missões e
Bossoroca. Municípios que concentram a maior cobertura campestre da Região com 686,07 km² e 541,81
km², respectivamente.
Mapa de Uso da Terra da Campanha, Fronteira Oeste e Missões nos mostra que no Outono de
2015 as áreas antrópicas estavam concentradas principalmente na Região das Missões, na Bacia do
Rio Santa Maria e ao Sul da Campanha, ao longo da Bacia do Rio Uruguai até o centro da Fronteira
Oeste. Os campos, por outro lado, restritos a porção Oeste da Fronteira Oeste e a porção central
da Campanha e a manchas formando mosaico com áreas antrópicas e ao Norte da Campanha
com Florestas. Essencialmente sobre solos rasos e/ou com limitações físicas para o desenvolvimento
de atividades agrícolas.

Figura 2 – Uso da terra na Campanha, Fronteira Oeste e Missões do Rio Grande do Sul na década de
1970.
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Figura 3 – Uso da terra na Campanha, Fronteira Oeste e Missões do Rio Grande do Sul na década de
1980.

Figura 4 – Uso da terra na Campanha, Fronteira Oeste e Missões do Rio Grande do Sul no Outono de
2015.
5. Conclusões
A informação com correspondência geográfica, definida através do estudo de padrões de uso
da terra, através do sensoriamento remoto na avaliação da dinâmica temporal possibilita a
identificação e o entendimento do padrão de modificação do uso da terra nas regiões estudadas,
inclusive em distintas escalas.
Pode-se perceber que os mecanismos responsáveis pelas alterações de padrões nos processos
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estudados são distintos entre e dentro de regiões, mas com alguns processos similares, como as
limitações impostas pelo solo.
Isto nos permite revelar quais mecanismos são potencialmente responsáveis pela evolução dos
elementos que têm composto a paisagem rural da Campanha, Fronteira Oeste e Missões, com
evidências que nos ajudam a entender a dinâmica entre a conservação e a supressão de áreas de
vegetação natural e potencial efeito em boas práticas de manejo para a conservação e sirva de
referência para o processo de tomada de decisão nas mais distintas escalas.
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Resumo: Inicialmente este artigo apresenta uma discussão sobre a contextualização, a governança, as
estratégias e a competitividade dos relacionamentos interorganizacionais. Num segundo momento esses
relacionamentos são caracterizados e analisados na bovinocultura de corte no RS. Observa-se, por fim, que as
relações na bovinocultura de corte gaúcha que possuem uma certa coordenação, tornam-se capazes de
desenvolver estratégias coletivas, gerando resultados mais atrativos aos agentes.
Palavras-chave: relacionamentos interorganizacionais, bovinocultura de corte, competitividade sistêmica.
1. Introdução
As mudanças no cenário competitivo mundial têm dificultado a sobrevivência das empresas, obrigando
as mesmas a estabelecerem relações cooperativas para obter os fatores de produção necessários à sua
manutenção e sobrevivência nos mercados. Nesse contexto, percebe-se uma mudança de foco em termos de
gestão, onde novas formas emergem em detrimento de outras. A visão isolada da unidade produtiva
competitiva perde espaço para uma visão mais abrangente de grupos de empresas competitivas. Percebe-se,
dessa forma, que os relacionamentos interorganizacionais abrem um enorme espaço para avançar-se em
estudos sobre a abordagem sistêmica e interdisciplinar.
No caso dos agronegócios existe um conjunto de especificidades que resultam na definição de um
espaço sistêmico de análise da cadeia produtiva agroindustrial. Em grandes linhas, pode-se afirmar que a falta
de entendimento do conceito de cadeia produtiva não permite sintonizar as organizações no seu ambiente
competitivo, como ocorre com a bovinocultura de corte. Observa-se que este setor vem enfrentando constantes
dificuldades econômicas, culturais e de norteamento do setor como um todo, de forma mais sistêmica
(MALAFAIA et al., 2003). Neste sentido, o conhecimento da realidade estrutural e dos fatores que
condicionam a governança, a competitividade e as estratégias, assume papel decisivo no encadeamento de
ações específicas para exploração da bovinocultura.
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Sendo assim, buscando entender a dinâmica do setor da carne bovina no Estado do Rio Grande do Sul
(RS), o presente trabalho tem como objetivo analisar os relacionamentos interorganizacionais encontrados no
mesmo e seus efeitos sobre a competitividade deste arranjo produtivo.

2. Método
Tendo esse estudo uma função de caráter descritivo e exploratório de um fenômeno que não é
suficientemente conhecido, no caso a forma de organização dos agentes dentro de uma cadeia produtiva e seu
desempenho competitivo, a pesquisa caracteriza-se como exploratória. A presente pesquisa utilizou o estudo de
caso, procedimento justificável pelo caráter exploratório da pesquisa. De acordo com Yin (1994), a opção de
estudo de caso como estratégia de pesquisa se justifica quando o estudo focaliza o âmbito das decisões, isto é,
tentam esclarecer o motivo pelo qual as decisões foram tomadas, como foram implementadas e quais os
resultados encontrados. Será realizado um estudo multicasos, haja vista existirem casos diferenciados a serem
estudados.
Quanto aos procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, em função da necessidade de
um aprofundamento teórico sobre essa temática, bem como a aplicação de entrevistas estruturadas com agentes
representativos da cadeia da carne bovina no Rio Grande do Sul, a fim de identificar o atual estado da arte.
Foram entrevistados 10 produtores rurais, 02 gerentes de duas indústrias frigoríficas, 01 representande de uma
Associação de Raças, 01 pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, e um professor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dados utilizados foram de origem primária, quais sejam, as
bibliografias consultadas e referenciadas no final do trabalho, bem como as entrevistas aplicadas nos agentes
da referida cadeia.
Sendo assim, o artigo está estruturado em quatro partes, quais sejam: a) discussão sobre
contextualização, governança, estratégias e competitividade dos relacionamentos interorganizacionais; b)
caracterização dos relacionamentos interorganizacionais na bovinocultura de corte no RS; c) análise dos
relacionamentos interorganizacionais na bovinocultura de corte do RS; d) considerações finais.

3. Contextualização,
Interorganizacionais

Governança,

Estratégias

e

Competitividade

dos

Relacionamentos

A articulação progressiva entre as várias fases do processo de produção envolvendo desde os insumos
básicos, a produção, a distribuição, a comercialização e a colocação do produto final junto ao consumidor,
constituindo elos de uma corrente, pode ser entendida por cadeia produtiva (MALAFAIA et al., 2003). O
conceito de cadeia produtiva tem origem no conceito de Filière da escola francesa de economia industrial.
Segundo Morvan (1984), para ser considerada uma cadeia produtiva, alguns elementos devem estar
implicitamente relacionados a essa visão. Sendo assim, a cadeia produtiva pode ser considerada como sendo
uma seqüência de operações que determinam a produção de bens, cujas inter-relações são largamente
influenciadas pelas possibilidades tecnológicas, definidas pelas estratégias dos elos, e governadas pelas forças
hierárquicas da cadeia. De acordo com Batalha (1997), o encadeamento das operações de uma cadeia produtiva
ocorre sempre de jusante para montante, em outras palavras, do produto final no sentido da matéria-prima de
base. Na visão de Ferreira (2003), a análise de cadeias produtivas pode servir como um mecanismo de
descrição técnico-produtivo, em que as operações são descritas na seqüência na qual ocorrem, analisando-se o
fluxo tecnológico. Pode-se ainda entender, através desse conceito, a estratégia individual da firma, bem como
suas inter-relações com os demais elos da cadeia. Neves & Jank (1994), consideram uma cadeia de produção
agroalimentar como sendo constituída pelo segmento de produção agropecuária; o segmento de transformação

90

das matérias-primas; e o segmento de distribuição dos produtos agroalimentares. Para Zilbersztanjn (2000), a
cadeia de produção poderá ter um recorte dentro de um universo maior de um sistema. Dessa forma,
dependendo dos objetivos do estudo, poderão ser ou não incluídos outros segmentos à montante da produção
primária, sendo que o importante é estudar aqueles que de fato são determinantes da analise principal. Sendo
assim, o conceito de cadeias, segundo Batalha (2001), pode ser situado no espaço analítico delimitado pelos
contornos externos da cadeia produtiva, buscando identificar eventuais disfunções que comprometam o
funcionamento eficiente da mesma, bem como ser situado como ferramenta de gestão nas organizações.
Um enfoque para a análise da formação de cadeias produtivas envolve as questões de poder. Essa
dimensão surge como prioritária em abordagens como a de Gereffi (1994, 1998) ao discutir a formação de
cadeias produtivas globais. A idéia central é a de que as cadeias de produção têm estruturas de comando
(governance), em que uma ou mais empresas coordenam e controlam atividades econômicas geograficamente
dispersas. A racionalidade econômica na cadeia produtiva decorre do fato de que a(s) empresa(s) que
comanda(m) a cadeia procura(m) dominar as atividades que são estratégicas e que agregam mais valor. Por
outro lado, com a governança as empresas podem se organizar em relações horizontais, na qual há uma
simetria de poder, com o desenvolvimento de acordos de interesse mútuo estabelecendo alianças estratégicas,
nas quais há o compartilhamento de informações e de recursos para atingir objetivos de interesse comum.
Gereffi (1994) propõe a existência de dois tipos de cadeias produtivas globais: aquelas que são
comandadas por produtores (producer-driven commodity chains) e as lideradas pelos compradores (buyerdriven commodity chains). Gereffi (1994) observa que as cadeias globais de produção têm as seguintes
dimensões:
i) estrutura de input-output, isto é um conjunto de produtos e serviços ligados numa seqüência de atividades,
que adicionam valor econômico;
ii) territorialidade, isto é a dispersão ou concentração espacial da produção e de redes de marketing,
compreendendo empresas de diferentes tamanhos e tipos;
iii) estrutura de comando, isto é as relações de poder e autoridade que determinam como os recursos
financeiros, materiais e humanos são alocados num fluxo dentro de uma cadeia.
iv) ambientes institucionais, que podem ser locais, nacionais, regionais ou globais.
Storper e Harrison (1991), por sua vez definem quatro tipos de estruturas de governança. O primeiro
denominado all ring no core, onde não existe sistemática ou rotativamente uma firma líder em cada projeto,
não existindo, em conseqüência, uma hierarquia entre as empresas. Neste caso o acúmulo de capital social é
que garantiria a governança dos distintos projetos de alocação de produção. Este tipo de estrutura de
governança é o mesmo que existe nos distritos industriais clássicos. Os outros três tipos de estruturas de
governança apresentam hierarquias de poder que decorrem da divisão social do trabalho entre as empresas: (i)
podem se apresentar em um tipo de hierarquia entre firmas coordenadoras e subordinadas, bastante
interdependente entre elas (core ring, with coordinating firm), que resulta em alguma hierarquia entre as
empresas; (ii) entre uma empresa líder que é, entretanto, bastante independente das firmas subordinadas (core
ring, with lead firm) e, portanto, a relação de hierarquia sobre as empresas é mais forte; ou, (iii) de uma
integração vertical completa (all core, no ring) onde a hierarquia é completa devido à coincidência da
propriedade de capital.
No que se refere às estratégias das cadeias produtivas, o enfoque tradicional da estratégia baseada no
foco individual das empresas não é adequado para a mesma. Há necessidade de adoção de estratégias
coletivas, que por sua vez está baseada no grau de simetria dos comportamentos dos integrantes. Essa simetria
está diretamente relacionada com a governança estabelecida nos arranjos (Peck & Juttner, 2000).
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Nesse contexto, Oliver (1990) aborda que as estratégias adotadas nos arranjos produtivos são
dependentes das relações interorganizacionais, que por sua vez, dependem de fatores críticos, que podem atuar
conjunta ou individualmente sobre estas relações. Esses fatores críticos podem ser assim identificados:
necessidade, assimetria, reciprocidade, eficiência, estabilidade e legitimidade.
Segundo Bechtel & Jayaram (1997), o foco central da estratégia dos arranjos produtivos deve ser o de
atender os requisitos do consumidor final da cadeia, da forma mais eficiente possível, atendendo requisitos de
qualidade, minimização de perdas, desperdícios e custos, em prazos mínimos. Para isto devem ser utilizadas
técnicas como BPR- Business Process Reengineering, TQM- Total Quality Management, análise de custos e
pensamento sistêmico.
Para Lummus et al (1998), o gerenciamento do arranjo requer uma perspectiva estratégica para o
atingimento da vantagem competitiva. Há necessidade de um processo de planejamento estratégico
progressivamente desdobrado até atingir o nível da logística interna das empresas da cadeia. O autor propõe
etapas a serem desenvolvidas no planejamento estratégico coletivo, quais sejam: desenvolvimento do plano
estratégico da cadeia; priorizar as oportunidades de melhoria; definir os objetivos estratégicos e os indicadores
de desempenho; desenvolver planos de trabalho detalhados; analisar periodicamente o desempenho da cadeia;
executar os planos e monitorar o progresso dos resultados. Na visão de Fiegenbaum et al (1996), a formulação
de estratégias deve considerar as referências internas (aspectos estratégicos internos) e as referências externas
(foco na concorrência) e o tempo (evolução do desempenho).
Por outro lado, segundo Bresser (1988), as empresas das cadeias devem utilizar tanto estratégias
competitivas como estratégias coletivas para gerenciar suas interdependências. O autor considera dois tipos de
estratégias: estratégias competitivas (preço, marketing e inovação de produtos) e estratégias coletivas (estão na
dependência dos mecanismos de coordenação utilizados). A questão fundamental para implantação efetiva de
estratégias competitivas é analisar a compatibilidade entre as estratégias competitivas e os mecanismos de
coordenação das estratégias coletivas. Quando as organizações utilizam simultâneamente os dois tipos de
estratégias, estratégias competitivas em uma área de negócios e estratégias coletivas em outras, o potencial de
atividades contraditórias e conflitos crescem porque a vantagem em uma área pode representar desvantagem
em outra.
Nesse sentido, o mesmo autor acima citado chama atenção para os conflitos que podem surgir a partir
do uso dos dois tipos de estratégias simultaneamente, quais sejam: competição no preço versus regulação na
inovação; competição no preço versus inovação com diretorias inter-relacionadas; competição no preço versus
marketing através de associações comerciais.
Pelo exposto, percebe-se que a formulação das estratégias das cadeias produtivas deve considerar tanto
o posicionamento da mesma no mercado consumidor como as competências internas das empresas da cadeia.
No que se refere à competitividade, essa pode ser vista como uma medida de desempenho de uma
firma individual ou de um produto. No entanto, este desempenho depende de relações sistêmicas, já que as
estratégias empresariais podem modificar a competitividade global da cadeia (Farina, 1999; Ferraz et al. 1996).
Na ótica de Kennedy (1998) o principal indicador de competitividade, nessa contextualização, estaria
ligado à participação de um produto ou firma individual em um determinado mercado. A utilização da
participação do mercado (market share) como medida de competitividade é a contribuição mais difundida da
economia neoclássica para os estudos de competitividade.
Ferraz et al. (1996), enfocam a competitividade como eficiência das ações estratégicas adotadas pelos
agentes econômicos face às restrições do ambiente organizacional. Segundo essa ótica, existiria uma relação
causal entre as estratégias adotadas pela firma e o seu desempenho eficiente, o que leva diretamente ao modelo
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teórico da organização industrial, qual seja, estrutura – conduta – desempenho. As concepções dos autores
acima citados são complementares e importantes para o entendimento da análise da competitividade.
Entretanto, suas abordagens negligenciam a capacidade de coordenação da cadeia produtiva em que as
empresas desenvolvem suas estratégias.
Na visão de Farina (1999), para que as estratégias competitivas sejam bem sucedidas é necessária a
existência de estruturas de coordenação apropriadas. A capacidade de articulação interna das cadeias
representa um fator de competitividade, sendo que aquelas que possuem uma melhor articulação são mais
eficientes em manter uma posição competitiva em mercados incertos e instáveis. Assim, para o estudo de
competitividade em cadeias produtivas, é necessário focalizar o universo das relações existentes entre os
diversos atores (MATUELLA et al., 1995).
Para Hansen (2004a), as estruturas de coordenação, bem como a confiança, o grau de negociação, a
reputação dos atores, as relações interorganizacionais, entre outras, irão influenciar as estratégias das cadeias
produtivas e de suas respectivas unidades produtivas. Nessa ótica, Coutinho e Ferraz (1995) propõem o
entendimento de competitividade sistêmica, onde varáveis exógenas às empresas, também são responsáveis
pelo desempenho empresarial.
Para entender a competitividade sistêmica, Hansen (2004a) cita que inúmeros trabalhos têm abordado
essa temática. Entre os principais trabalhos destacam-se Porter (1990), Coutinho & Ferraz (1995), Casaroto
Filho e Pires (1998) Lambert (1998) e Fleury e Fleury (2000). Esses trabalhos identificam a necessidade de
consideração do nível meso-analítico representado pelas relações interorganizacionais, quando se busca
analisar a competitividade de cadeias produtivas. Segundo Hansen (2004a), a definição da abordagem mesoanalítica de avaliação da competitividade sistêmica é essencial para a definição das variáveis a serem medidas,
bem como a forma de medi-las. O mesmo autor enfatiza que a caracterização da cadeia produtiva, através de
suas formas de governança e das estratégias relacionadas, constitui um aspecto básico para o desenvolvimento
da medição de desempenho. A preocupação de entender e caracterizar o espaço meso-analítico através das
inter-relações existentes entre os agentes, é uma das funções dos estudos em cadeias produtivas (PEDROZO
et.al., 1999).

4. Caracterização dos Relacionamentos Interorganizacionais na Pecuária do RS
Nesse tópico, inicialmente, será caracterizada a cadeia produtiva da carne bovina no Rio Grande do
Sul. Num segundo momento serão apresentados um caso de Gestão de Cadeias de Suprimentos e,
posteriormente, um caso de Aliança Mercadológica.
4.1. A Cadeia Produtiva
Na ótica de Bliska e Gonçalves (1998), a cadeia produtiva de carne bovina pode ser conceituada como
um conjunto de componentes interativos, tais como diferentes sistemas produtivos, fornecedores de serviços e
insumos, indústrias de processamento e transformação, distribuição e comercialização de produtos e
subprodutos, e seus respectivos consumidores finais.
Segundo Malafaia et al. (2003), o processo tem seu início no setor de insumos, que representa as
empresas de bens e serviços na área de nutrição, manejo, genética e sanidade. Após tem-se os setores
produtivos, que reúnem as unidades produtoras que fornecem matérias-primas inicias para que outras empresas
avancem no processo produtivo do bem final. Os frigoríficos são as empresas que são responsáveis pelo
avanço do produto final em direção ao consumidor, transformando a matéria–prima em produto acabado e
distribuindo para o segmento de varejo, que possui a missão de colocar o produto carne bovina à disposição do
consumidor. Para que este sistema funcione perfeitamente, existem alguns elementos de apoio que são
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essenciais, pois são responsáveis pelo fluxo financeiro e de informações do sistema, conforme pode ser
observado na figura 1.

Figura 1: Estrutura da cadeia produtiva da carne bovina
Fonte: adaptado de IEL, SEBRAE, CNA, 2000
O setor de insumos fornece elementos necessários à eficiência da produção, como a base genética,
alimentação, medicamentos, serviços, entre outros. O desempenho das unidades produtivas está diretamente
correlacionado ao desenvolvimento da pesquisa científica e, em especial, aos trabalhos zootécnicos, biológicos,
socioeconômicos e de difusão, realizados, principalmente, pelas Universidades, pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), pela Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) e pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER).
Também se inserem nesse elo, as indústrias de produtos veterinários, que são responsáveis pela
fabricação de vacinas, medicamentos e complementos nutricionais. Por último, também fazem parte deste elo,
as empresas de sementes e forrageiras, de equipamentos, as fornecedoras de sêmem e embriões, bem como os
serviços decorrentes da atuação desses agentes. O mercado de insumos agropecuários é dominado por um
conjunto de empresas, na sua maioria multinacionais, que realizam extensão rural como estratégia de venda,
ocupando dessa forma o espaço deixado pelo setor público.
O sistema de produção predominante é o extensivo, em regime de pastoreio, com pastagens naturais e
/ou cultivadas, e possui três fases de produção distintas: cria; recria e engorda. A cria engloba os terneiros até o
desmame ou até um ano de idade e os touros, vacas e novilhas em idade de produção. A recria inicia-se com
um ano e termina quando as fêmeas atingirem o peso ideal de reprodução, e os machos atingem o
desenvolvimento necessário para engorda. A engorda consiste na fase final de preparo para o abate.
Ferreira (2003), cita que a taxa de desfrute de 17, 8% é considerada baixa quando comparada com os
Estados Unidos (35%) e Argentina (22%). Existe no setor de produção uma forte sazonalidade do produto, em
face da sensibilidade do pasto nativo a temperaturas baixas. Nesse sentido, existe o que se chama de safra
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(aumento da oferta), nos meses de primavera/verão e entressafra (escassez da oferta) nos meses de
outono/inverno. Os principais problemas detectados no sistema de produção são os baixos índices de
produtividade, a diversidade de raças, a deficiência na qualidade da mão-de-obra, os diferentes níveis de
capitalização dos produtores e a falta de sanidade. No que se refere à produtividade, diversas tecnologias estão
à disposição dos produtores, como a transferência de embriões, a inseminação artificial, entre outras.
Entretanto, o baixo nível de capitalização dos produtores e o custo elevado destas tecnologias, fazem
com que praticamente seja inviabilizado o uso das mesmas. Novas práticas de manejo em termos alimentares e
de maior eficiência na ocupação do espaço também são bastante difundidas. O confinamento apresenta-se
como uma forma alternativa para resolver o problema de sazonalidade do produto. Entretanto, sua viabilidade
econômica fica prejudicada diante do alto custo e da pequena diferença de preço que o produtor recebe. Muitos
produtores optam pelo semiconfinamento, onde os animais são criados no campo, mas possuem sua
alimentação suplementada com ração.
Quanto à sanidade, é preciso uma maior conscientização por parte dos produtores de que o controle
sanitário é primordial para aumentar as exportações do setor e, conseqüentemente, os preços pagos ao
produtor. A comercialização dos produtos é intermediada, basicamente, por corretores de gado, que podem ser
funcionários do frigorífico ou autônomos. Esses corretores compram ou intermedeiam o negócio para os
frigoríficos. O preço é determinado pelo mercado, onde na safra o preço é baixo e na entressafra o preço
aumenta.
Entre os frigoríficos existe uma heterogeneidade quanto às formas de gestão e ao desenvolvimento
tecnológico. Encontra-se uma grande diversidade nos tamanho das plantas frigoríficas. Um fator que
caracteriza a maioria dos frigoríficos é ociosidade dos mesmos, causada pela sazonalidade produtiva, bem
como a antiguidade das plantas frigoríficas, que possuem um superdimensionamento da capacidade instalada,
incompatíveis com a realidade atual. Os frigoríficos consideram a baixa qualidade da matéria-prima e a
sazonalidade do produto como um dos grandes problemas da cadeia, entretanto, não diferenciam o pagamento
pela qualidade do produto, nem remuneram por rendimento de carcaça. Soma-se a estes problemas, os baixos
níveis de higiene e sanidade, e o abate clandestino, que geram como conseqüências a falta de investimentos em
inovações e inibem a entrada de novas empresas no Mercado. Além dos relacionamentos conflituosos com os
produtores, os frigoríficos têm uma grande dificuldade de comercialização da carne. Observa-se que existe
uma concentração maior no setor à jusante que faz com que seu poder de barganha prevaleça nas negociações,
determinando o preço de venda. A carne produzida destina-se ao mercado interno, que é menos exigente e à
exportação, que tem um perfil mais exigente. A maioria da comercialização é in natura, sendo que a menor
parte industrializada é exportada. A indústria voltada à exportação possui um grande diferencial tecnológico
contrastando com os demais frigoríficos.
A distribuição de carne bovina é realizada por quatro canais genéricos: super/hipermercados, açougues,
boutiques e feiras livres. Os fatores que diferenciam esses canais são os modelos de gestão e o posicionamento
no mercado. Os super/hipermercados detêm 80% da distribuição do produto, possuem alto poder de barganha,
determinando preço e quantidade do produto. Exercem um papel necessário, qual seja agregar valor a um
produto que chega em forma de carcaça e necessita ser transformado em cortes para serem comercializados ao
consumidor. Os supermercados trabalham com uma margem de lucro de até 50%, o que gera uma constante
reclamação de produtores e frigoríficos, devido à margem desses últimos que é, em média, de 2% (Ferreira,
2003).
O consumo de carne bovina é influenciado por vários fatores. Entre eles destacam-se as rendas, o preço
da carne bovina e das carnes substitutas. Nesse contexto, o consumo de carne bovina aumentou na ultima
década de 30 Kg/per capita/ano para 36Kg/per capita/ano (IEL, CNA, SEBRAE, 2000).
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No que se refere à coordenação da cadeia da carne bovina, esta praticamente não existe, uma vez que
as relações entre os agentes se dão comumente via mercado. A realidade brasileira é caracterizada pela
presença de baixos níveis de integração contratual, onde a comercialização é um sistema defasado e ineficiente,
repleto de oportunismo, assimetria de informações e falta de estabilidade de preços. Entretanto, quando se
busca ofertar carnes de qualidade (“descomoditizadas”), com marca e certificação, essas formas de
comercialização se alteram, passando a existir variadas formas de governança
As estratégias utilizadas pela cadeia da carne bovina não se dão de forma coletiva, ou seja, os agentes
estabelecem suas estratégias individualmente, com uma visão imediatista de curto prazo (Ferreira e Barcellos,
2004). Mesmo quando são estabelecidos arranjos produtivos, não se percebe um estabelecimento conjunto de
estratégias de longo prazo, principalmente pelo ciclo de vida curto dos mesmos. As formas de avaliação de
desempenho da cadeia, também se dão de forma individual, não ocorrendo de forma sistêmica. Mesmo quando
são estabelecidos arranjos produtivos, as avaliações meso-analíticas são difíceis de se verificarem. Discute-se a
seguir dois tipos de relações inteorganizacionais encontrados na bovinocultura de corte do RS.
4.2 A Gestão da Cadeia de Suprimentos pela Indústria Frigorífica
Segundo Lambert (2001), a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) pode ser entendida como a
integração dos processos-chave do negócio desde o usuário final até os fornecedores iniciais de produtos,
serviços e informações que agregam valor para os clientes e outros stakeholders. O caso em questão aborda a
GCS pela industria frigorífica, a qual é uma organização que possui uma tradição de mais de trinta anos no
mercado de carnes do RS e tem como principais atividades, a compra, o abate e a distribuição de carne bovina
in natura. Possui uma estrutura industrial avançada em termos tecnológicos, onde grande parte das operações é
automatizada.
Buscando se posicionar de forma estratégica, a empresa optou por diferenciar seus produtos no
mercado. Para tanto, foi criada a marca best beef, cuja carne é oriunda de animais precoces. A empresa
desossa, faz cortes especiais e embala a carne à vácuo. Devido à diferenciação, seu preço é superior em relação
aos produtos comumente encontrados no mercado. Seu principal mercado é o pequeno varejo.
A empresa vem realizando esforços no sentido de consolidar a sua marca no mercado. Para isso, o
estreitamento das relações tanto à montante como à jusante torna-se fundamental para o êxito da iniciativa. As
principais iniciativas são o estabelecimento de relações mais próximas com as condições que criam valor ao
produto (sistema de produção, abate, posicionamento no varejo). A figura 2 mostra como esta estruturada a
cadeia de suprimentos da Indústria Frigorífica.

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: Universidade Federal de Santa Maria, Banco do Brasil, SICREDI, BANRISUL,
MINISTERIO DA AGRICULTURA
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Figura 2. Cadeia de Suprimentos da Industria Frigorífica estudada.
Fonte: adaptado de Arbage, 2004.
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Os membros - chave dessa cadeia de suprimentos são os produtores, a empresa focal e os varejistas. A
indústria frigorífica para suprir-se de matéria-prima usa a figura do comprador especializado em 70% dos
casos, sendo os outros 30% executados através do contato direto a partir do produtor. Esta é a forma de
suprimento utilizada pela empresa para competir no mercado de carnes nobres.
A negociação com o varejo se dá principalmente com os pequenos lojistas, haja vista a dificuldade de
negociar com as grandes redes, em face de exigência dos mesmos em barganhar preços. Como a empresa busca
a diferenciar o seu produto, precisa ter preços atrativos. Esse é o principal entrave na relação. Existe uma única
relação atualmente com uma grande rede varejista dos gaúchos. Não existem ações conjuntas, nem um
planejamento conjunto nessa cadeia de suprimentos.
Percebe-se que a empresa possui uma visão de longo prazo da cadeia. Entretanto os movimentos ainda
são bem incipientes. Os mecanismos de coordenação nesse arranjo limitam-se ao sistema de incentivos e
medidas de orientação e assistência técnica. O Sistema de incentivo é baseado no pagamento diferenciado por
qualidade do produto. O mecanismo de orientação e assistência técnica se dá mediante parceria com a
Universidade Federal de Santa Maria, onde os produtores são orientados sobre sistemas de produção.
Existe uma relação de confiança, onde os produtores são fornecedores qualificados. Os contratos são
informais. A estrutura de governança é uma estrutura híbrida, e muito próxima da governança de redes, sendo
o diferencial a confiança entre as partes. Percebe-se que não existe um sistema de informação efetivo nessa
cadeia de suprimentos. Não existe uma política de divisão de resultados nessa cadeia, o que possibilita o
comportamento oportunístico dos agentes. Os riscos e lucros são de natureza específica dos agentes.
Entretanto, a empresa busca premiar a qualidade e estabelecer uma relação de relativa confiança e
reciprocidade.
4.3 A Aliança Mercadológica: O Programa Carne Certificada
Outra forma de arranjo empresarial encontrada na cadeia produtiva da carne bovina no RS são as
Alianças Mercadológicas, que são arranjos cooperativos entre duas ou mais empresas para melhorar as suas
posições competitivas e seus desempenhos, através do compartilhamento dos recursos (Hitt, Dacin,
Levitas,Arregle & Borza, 2000).
A aliança em questão é denominada “Programa Carne Certificada”, estabelecida entre um frigorífico,
uma Associação Brasileira de Criadores de determinada raça e uma rede de supermercados gaúcha (Figura 3).
Nessa Aliança, o objetivo é a produção de carne de alta qualidade “Premium” e a valorização da raça.

Associação de Raça

Industria Frigorífica

Rede Varejista

Figura 3. Estrutura da Aliança Mercadológica.
Fonte: Dados da pesquisa.
Os objetivos dos agentes envolvidos nessa aliança são os seguintes: proporcionar aos produtores uma
remuneração diferenciada, bem como possibilitar o acesso ao mercado interno e externo de um produto com a
sua marca. Os objetivos da indústria são um pouco mais amplos, como, por exemplo, garantir a produção de
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um produto valorizado pelo mercado consumidor e reduzir a sazonalidade e a variabilidade da matéria-prima.
No que se refere ao varejo, a aliança possibilitará possuir um produto premium na categoria de carne bovina,
atendendo nichos de mercado crescentes com garantia de qualidade e regularidade.
As estratégias do programa são definidas em conjunto entre os participantes, onde a Associação de
Raça exerce a função de articulação na Aliança, realizando a organização da oferta da matéria-prima junto aos
produtores, fazendo as prospecções de demanda no mercado, acompanhando o processo de certificação no
abate, contratando profissionais para atuarem em segmentos específicos, fazendo divulgação e promoção do
programa.
O Frigorífico realiza pagamento diferenciado pela qualidade da carcaça e trabalha com programa de
bonificação, que prevê benefícios financeiros aos produtores que planejam suas escalas de abate (denomina de
compra qualificada, pagando 2% a mais de bonificação por cumprimento de metas e R$ 0,5 por Kg de
carcaça). As características de diferenciação do produto: padrão do animal (idade, raça, acabamento de
gordura), certificação de origem, fornecimento de informações relevantes ao consumidor (informações
nutricionais, data de validade, etc.). O frigorífico além de remunerar o produtor de forma diferenciada,
proporciona também o financiamento de reprodutores da raça para os produtores.
O varejo é o responsável por fazer com que o produto esteja à disposição do consumidor, colocando-o
em posição de destaque na gôndola. Entretanto, a escala de abate em torno de 3.000 animais mês é considerada
pequena, uma vez que atende apenas seis lojas da rede varejista. Nesse sentido, o varejo tem que se adequar à
escala de abate do frigorífico.

5. Análise dos Relacionamentos Interorganizacionais na Pecuária do RS
Após caracterizar o ambiente organizacional da bovinocultura de corte do Rio Grande do Sul, onde se
procurou descrever o cenário atual dos arranjos produtivos, bem como identificar e descrever as características
dos seus elos, a seguir serão identificadas às formas de governança e as estratégias praticadas nesses arranjos.
Sendo assim, no que se refere à cadeia produtiva da carne bovina, percebe-se que a falta de
coordenação é um sério problema dentro da mesma. Existe uma predominância de relações via mercado, o que
faz com que a cadeia não consiga uma maior capacidade de adaptação às exigências dos diferentes segmentos
de consumidores presentes nos mercados nacional e internacional. A incapacidade de interpretar os sinais do
mercado e organizar-se no sentido de atendê-lo é um fator crucial para perda de competitividade em um
mercado altamente acirrado. Para sobreviver e manter-se competitivo nesse mercado é necessário que haja uma
estrutura eficiente que organize a produção. Baseado na visão de Storper e Harrison (1991), pode-se inferir que
a cadeia da carne bovina no Rio Grande do Sul não possui uma estrutura de governança clara. Uma explicação
para esse fato reside na falta de uma filosofia de cooperação vertical e horizontal entre os elos da referida
cadeia, trazendo inúmeros prejuízos para o setor. Como no Rio Grande do Sul existe uma forte concentração da
indústria frigorífica, fazendo com que o seu poder de negociação (exigências de padrões, determinação de
preço) seja imposto nas transações com os produtores, pode-se caracterizar essa cadeia como buyer-driven
commodity chains, ou seja, liderada pela indústria (Gereffi, 1994).
No que se refere às estratégias, a cultura organizacional dos agentes da cadeia, refletida na visão
imediatista e oportunista, dificulta que se tenha um comportamento de cooperação, algo essencial em arranjos
produtivos, fazendo com que não se consiga uma situação de vantagem competitiva. Como não existe uma
relação de governança, as estratégias tornam-se exclusivamente individuais. Segundo Bresser (1988), a
formulação das estratégias das cadeias produtivas deve considerar tanto o posicionamento da mesma no
mercado consumidor, oriundo de uma estrutura de governança bem definida, como as competências internas
das empresas da cadeia.
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No caso da Gestão da Cadeia de Suprimentos da Indústria Frigorífica, nota-se que existe um objetivo
bem definido, qual seja, produzir carne de qualidade oriunda de animais precoces, a fim de atender um nicho
de mercado mais exigente. A estrutura de governança utilizada pode ser definida, segundo Storper e Harrison
(1994), como core ring, with lead firm, ou seja, existe uma empresa líder que é bastante independente das
firmas subordinadas e, portanto, a relação de hierarquia sobre os demais elos da cadeia é mais forte. Nessa
cadeia de suprimentos não existem contratos formais, ficando as relações estabelecidas mediante a confiança
entre as partes. Isto pode ser considerado um grande risco, haja vista ser comumente conhecida a falta de
confiança e o comportamento oportunístico dos agentes da cadeia da carne (FERREIRA e BARCELLOS,
2004). Por outro lado, não existe uma política de divisão de resultados nessa cadeia, o que reforça a
possibilidade de ocorrência de comportamento oportunístico dos agentes.
No que se refere às estratégias estabelecidas, Bresser (1988) enfatiza que as empresas das cadeias
devem utilizar tanto estratégias competitivas como estratégias coletivas para gerenciar suas interdependências.
Nesse sentido, percebe-se que a estratégia competitiva (principalmente, preço e inovação de produtos) é
predominante na relação dessa cadeia de suprimentos. As estratégias coletivas são muito incipientes,
limitando-se ao estabelecimento de um sistema de incentivo baseado no pagamento diferenciado por qualidade
do produto e na orientação aos produtores sobre sistemas de produção.
Em linhas gerais, percebe-se que os principais resultados obtidos nessa cadeia de suprimentos são os
seguintes: obtenção de um produto competitivo no mercado de carnes nobres; conquista de um preço premium
pelo produto ofertado; projeção da marca no mercado nacional.
Na Aliança Mercadológica estudada, percebe-se, também, a existência de um objetivo bem definido, o
de produzir um produto “descomoditizado”, oriundo de animais jovens e com atributos de qualidade. Para
tanto, a estrutura de governança utilizada na Aliança pode ser caracterizada, segundo Storper e Harrison
(1991), como core ring, with coordinating firm, uma vez que o acordo de parceria foi proposto pela
Associação de Raça. As relações comerciais entre os membros participantes da aliança não se verificam por
meio de contratos formais. O que existe, apenas, é um termo de parceria estabelecendo as funções de cada
agente na aliança, onde a exclusividade das transações é um dos pontos de referência.
As estratégias nessa aliança avançam um pouco mais na direção do coletivo, haja vista o envolvimento
de todos os membros na formulação das mesmas. Entretanto, não parece claro à existência de um roteiro
metodológico definido na elaboração das estratégias coletivas. Lummus et al (1998), considera fundamental
para o sucesso de um arranjo uma perspectiva estratégica (auto-desenvolvimento do plano estratégico da
cadeia; oportunidades de melhoria; a definição dos objetivos estratégicos e dos indicadores de desempenho; o
desenvolvimento dos planos de trabalho detalhados; a análise periódica do desempenho da cadeia; a execução
dos planos; a monitoração do progresso dos resultados) para o atendimento da vantagem competitiva. Nesse
sentido, o que se percebe na aliança é uma preocupação maior com as estratégias competitivas que, segundo
Bresser (1988), materializam-se em preço (busca de preço diferenciado), marketing (projeção da raça e da
marca da aliança) e inovação de produtos/serviços (alta qualidade do produto ofertado; diferenciação da
distribuição ao consumidor).
Por ser um arranjo recente, percebe-se uma limitação na capacidade de avaliar os resultados de
desempenho. Entretanto, pode-se inferir que o produto esta conseguindo um desempenho satisfatório,
considerando-se o aumento crescente do abate de animais no programa “carne certificada”. O pagamento
diferenciado aos produtores é outro ponto a ser destacado. Entretanto merece ser analisado mais
profundamente, principalmente no que se refere à viabilidade do sistema de produção utilizado para produzir
um produto com atributos diferenciáveis. A regularidade e a padronização do abastecimento pode ser visto
como um resultado positivo da aliança. Isto faz com que a oferta de carne certificada e de qualidade percebida
seja linear e constante ao mercado consumidor.
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6. Conclusões
A visão isolada da unidade produtiva competitiva perde espaço para uma visão mais abrangente de
grupos de empresas competitivas. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo delinear as relações
interorganizacionais encontradas na bovinocultura de corte do RS. Para tanto, inicialmente, foram realizadas
discussões teóricas sobre os conceitos de arranjos produtivos, governança, competitividade/estratégia. Num
segundo momento, estes conceitos foram contextualizados bovinocultura de corte do RS.
Notou-se ao longo do trabalho que os relacionamentos interorganizacionais são importantes na medida
em que possibilitam ofertar um produto diferenciado ao mercado e, conseqüentemente, sinalizam uma
remuneração melhor para os participantes. Entretanto, o sucesso desses relacionamentos passa necessariamente
pela mudança de postura dos agentes. Enquanto houver a predominância da visão isolada e imediatista dos
agentes, o setor continuará deficitário em termos de competitividade.
Percebe-se que a falta de coordenação é um grande entrave para a cadeia produtiva da carne bovina,
fazendo com que seja impossível estabelecer estratégias coletivas e, conseqüentemente, ofertar um produto
diferenciado. As relações via mercado possibilitam apenas a oferta de uma carne comoditizada, sem atributos
de qualidade, direcionada a um mercado que possui uma alta elasticidade preço-demanda. O consumidor dessa
carne considera o preço da carne como atributo principal na hora de comprar, sem se preocupar tanto com
qualidade.
No que se refere à Cadeia de Suprimentos, percebe-se claramente a intenção da indústria frigorífica de
descomoditizar a carne bovina, através da criação de uma marca própria, onde o produto ofertado é
diferenciado pela qualidade, possuindo um preço mais elevado. Entretanto, a estrutura de governança adotada
(muito próxima da governança via mercado) não parece ser a mais adequada, haja vista a necessidade da
freqüência e da especificidade nas transações, bem como a presença do conhecido comportamento
oportunístico dos agentes. A dificuldade de se estabelecer estratégias coletivas é um reflexo da estrutura de
governança estabelecida nessa cadeia de suprimentos, onde a autonomia dos agentes predomina. No longo
prazo, a estrutura de governança e as estratégias utilizadas pela industria frigorífica pode não oferecer
sustentabilidade ao sistema, fazendo com que ocorra perda de competitividade.
Na Aliança Mercadológica, o produto é diferenciado pela certificação e qualidade, sendo direcionado
para um publico que vê na qualidade da carne o principal atributo. Para esse público consumidor, a elasticidade
preço-demanda é baixa, apesar de ainda predominar a falta de percepção dos consumidores quanto à carne de
qualidade. No que se
refere aos mecanismos de governança, percebe-se uma tentativa de se estabelecer uma relação de confiança,
haja vista não existirem contratos formais de transações. Isso pode ser considerado um avanço, ao se tratar da
pecuária de corte, historicamente cercada por imediatismos e comportamentos oportunísticos. Entretanto, há
um risco grande de descontinuidade das operações. As estratégias deveriam abordar mais questões coletivas do
que individuais, passando por uma sistematização do processo estratégico. Essa sistematização é fundamental
para que ocorra sintonia nas operações, refletindo numa manutenção da competitividade no mercado de carnes
nobres.
Nessa lógica, pode-se concluir que o estabelecimento de arranjos empresariais é fundamental para que
se consiga manter a eficiência dos processos, pois minimiza as deficiências que as empresas possuem, fazendo
com que o resultado final seja o aumento da competitividade coletiva. Como foi visto anteriormente, percebese que ainda é muito incipiente a ação de coordenação na bovinocultura de corte do RS, limitada a poucas
iniciativas.
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Sendo assim, espera-se com esse estudo ter contribuído com a discussão sobre a sustentabilidade da
bovinocultura de corte no RS, chamando a atenção para a importância dos relacionamentos
interorganizacionais. Quanto à discussão teórica, espera-se ter contribuído com as discussões sobre abordagens
meso-analíticas, fundamentais para as análises da competitividade sistêmica.
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Modelos de recria de novilhas
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AGROPECUÁRIA LTDA.
Na atividade pecuária de corte, o ciclo de produção pecuário (cria-recria-engorda) - o qual
compreendemos na forma de diferentes Sistemas de Produção – é de tal complexidade que necessitamos
seccionar as etapas para que possamos compreendê-las e, por consequência, compreender o sistema como um
todo. A recria da novilha, por exemplo, compreende a etapa de recria, mas também envolve a preparação de
uma matriz que servirá como reposição de outra fêmea descartada do rebanho, afetando o rebanho de cria e sua
eficiência.
No ano de 2004, quando ingressei na Iniciação Científica durante a graduação, orientado pelo Prof.
Carlos Santos Gottschall, tive como desafio compreender o funcionamento dos sistemas de produção na teoria
e na prática. Minha primeira grande “descoberta” foi o livro Manejo nutritivo de los rodeos de cria em
pastoreo, de Jaime Rovira, o qual considero até hoje o mais didático livro sobre pecuária de corte para
condições de cria a pasto.
Nessa época, um dos principais temas estudados por nós era justamente a “redução da idade ao
acasalamento da novilha”. Fui “apresentado”, então, a alguns autores fundamentais para compreender este
tema: Williams, Patterson, Lamb, Lynch, Funston, entre tantos outros, tratavam de demonstrar os limites
biológicos das fêmeas bovinas em termos de precocidade sexual, procurando a máxima eficiência biológica.
Além da necessidade de entender os complexos fisiológicos e endócrinos que envolvem o aparecimento
da puberdade na novilha, fui conduzido a revisar trabalhos conduzidos pelo Prof. José F. Piva Lobato e seus
alunos, e pelo meu então futuro orientador Júlio O. J. Barcellos e seus alunos aplicando modelos de recria em
condições nacionais/sulinas.
Posteriormente, já durante o mestrado com o Prof. Júlio, desenvolvemos minha dissertação abordando
sistemas de recria de novilhas para acasalamento aos 18 meses no outono. Durante o doutorado, em 2013,
participei, juntamente com colegas do NESPRO, escrevendo dois capítulos do livro Manejo de Sistemas de
Cria em Pecuária de Corte. O Capítulo 5 deste livro, intitulado Recria de Fêmeas e Idade ao Primeiro
Acasalamento, apresenta, em linguagem simples, um resumo dos aspectos mais importantes na recria de
novilhas e alguns modelos de recria de fêmeas, e está transcrito neste texto.
Passados doze anos estudando o tema, vivenciando situações reais e aplicando o conhecimento
adquirido em propriedades rurais, é possível elencar alguns pontos fundamentais a serem observados para
estabelecer modelos viáveis para recria de fêmeas bovinas, visando o primeiro acasalamento integrado com o
sistema de produção:
1.

Apesar de avanços no manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, a recria das fêmeas ainda é
negligenciada por um grande número de produtores. Novilhas ainda são recriadas sem categorização,
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

sem um plano de alimentação e sem metas de peso a serem alcançadas. A ausência de manejo, que
conduz ao acasalamento aos 36-38 meses, ainda é uma realidade;
O acasalamento aos 24-26 meses é o mais utilizado. Com o uso exclusivo do campo nativo bem
manejado é possível alcançar bons índices de prenhez. Contudo, estratégias de suplementação e
pastagens cultivadas são alternativas para assegurar resultados mais estáveis;
O acasalamento aos 14-16 meses é viável em casos específicos. Diversos produtores optam pela cria
em situações com vasta oferta de pastagens de alta qualidade (como os sistemas cria-soja, por
exemplo). Nessas circunstâncias, a temporada reprodutiva pode ser antecipada para o início da
primavera (setembro/outubro) com nascimentos no inverno, permitindo um status nutricional elevado
nos momentos de maior demanda dos animais;
O acasalamento aos 18-20 meses no final do verão/início do outono é possível com baixo custo e gera
uma nova curva de demanda por alimentação ao longo do ano, o que pode ser benéfico para
determinados tipos de sistema. Favorece principalmente a manutenção de altas taxas de prenhez em
matrizes jovens (primípara é acasalada sem estar amamentando). O uso de pastagens cultivadas e/ou
suplementação pode ser necessário para evitar uma excessiva perda de peso no pós-parto;
Embora seja possível assegurar altos índices de prenhez ao primeiro acasalamento quando a novilha
atinge 60-65% do peso da vaca adulta, é desejável que seja atingido um percentual maior (70-75%),
sobretudo no acasalamento aos 24-26 meses. Com o aumento do percentual de pastagens cultivadas em
alguns sistemas, cresce esse conceito, que consiste em formar uma “novilha com estrutura de vaca”.
Esse manejo tem se mostrado eficiente pois melhora as chances de repetição de cria no segundo
acasalamento sem maiores custos (desmame precoce, pastagem etc.);
Independentemente da idade ao acasalamento, a perda de peso no primeiro inverno deve ser evitada.
Ganhos de peso abaixo de 0,200 kg/dia por longos períodos podem comprometer o desenvolvimento
da terneira, podendo gerar atrasos permanentes no desenvolvimento estrutural da mesma;
A recria da novilha deve, obrigatoriamente, ser pensada em conjunto com o manejo da primípara e da
secundípara. Estas categorias, salvo em momentos de exceção, devem ser manejadas de forma
separada no rebanho;
Dentro do conceito de Sistema de Produção, torna-se cada vez mais importante um manejo voltado
para a repetição de cria da primípara nos primeiros dias da segunda estação reprodutiva. Isso só é
possível com uma ótima nutrição da primípara, o que ocorre por meio de medidas preventivas (alto
peso e condição corporal ao primeiro acasalamento e/ou pastagens cultivadas no pós-parto) e não por
meio de medidas corretivas (desmame precoce). O atraso na repetição de cria na primípara gerará
atrasos na nova concepção da secundípara, podendo levar a um descarte precoce de uma matriz jovem;
Com os avanços nos protocolos de IATF, o emprego desta tecnologia na primípara torna-se um
investimento viável, auxiliando na antecipação da prenhez, desde que a mesma atenda as condições
mínimas necessárias (condição corporal e época de parto);
A época e duração da estação reprodutiva deve ser planejada de forma conjunta com o acasalamento
das demais matrizes. É importante antecipar em torno de 15-20 dias o entoure das novilhas em relação
às demais fêmeas. Para novilhas bem recriadas não existe razão para um acasalamento com duração
maior de 60 dias;
Por fim, existem inúmeros modelos de recria que podem ser aplicados em sistemas de produção
pecuários, os quais devem estar integrados com o manejo do restante das categorias de matrizes e
adequados às especificidades de cada sistema de produção. Conforme a idade ao acasalamento existe
maior flexibilidade nas metas de ganho de peso, permitindo períodos de leve restrição e posterior
recuperação.
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Recria de fêmeas e idade ao primeiro acasalamento*
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1. Importância da novilha para o sistema de cria
A pecuária de corte é uma atividade dividida em etapas, sendo que o conjunto dessas etapas forma o que
denominamos ciclo produtivo. A cria é o alicerce de todo esse ciclo, seguida pela recria e pela
terminação/engorda, que precede a venda dos animais para o abate. Dentro de uma visão sistêmica da produção
de bovinos de corte, os rebanhos devem apresentar uma estrutura bem definida, na qual os animais são
divididos conforme os objetivos de produção e conforme a demanda nutricional de cada categoria.
Nesse contexto, a recria da fêmea constitui uma importante etapa do ciclo produtivo, pois conforme a
idade ao primeiro acasalamento haverá modificações estruturais e econômicas. Quanto mais precoce for o
acasalamento mais eficiente será o sistema sob o ponto de vista biológico, no entanto, maiores serão os custos.
Na pecuária extensiva tradicional, as fêmeas bovinas são submetidas pela primeira vez à reprodução aos
36 meses de idade. Entretanto, nas últimas duas décadas, por meio da difusão de tecnologias e da seleção de
animais adaptados, ocorreu uma redução dessa idade para 24-26 meses, o que colaborou para o aumento da
eficiência na cria.
Nos anos 1990, estudos comprovaram a viabilidade biológica do acasalamento da novilha aos 14 meses
no Brasil, o que já era uma realidade em países mais desenvolvidos, como os EUA. No entanto, o elevado
custo de produção torna a utilização dessa idade de acasalamento discutível sob o ponto de vista econômico
para a maioria dos produtores da atualidade. Nesse tipo de sistema, além do intensivo manejo nutricional do
desmame ao acasalamento aos 14 meses, há necessidade de alimentação especial após o primeiro parto, pois se
trata de uma fêmea muito jovem e que, além das necessidades de lactação, deve cumprir funções de
crescimento e de retomada da atividade cíclica para conceber novamente.
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1.1.

Impacto na estrutura do rebanho

Tabela 1. Estrutura do rebanho de cria conforme o sistema de acasalamento
Categoria
Sistema tradicional
Sistema um ano
(Idade ao parto = 4 anos;
(Idade ao parto = 2 anos;
Natalidade = 50%)
Natalidade = 90%)
Vacas prenhas (%)
33
81
Vacas vazias (%)
18
0
Novilhas de reposição (%)
47
16
Touros (%)
2
3
Fonte: Adaptado de Beretta et al. (2001).
1.2.

Impacto na produção/ha

Tabela 2. Taxa de natalidade (%) para produtividade máxima (quilos de bezerro desmamado por hectare
- kg BD/ha) dos diferentes sistemas de acasalamento.
Sistema de acasalamento

Idade ao primeiro
parto
Sistema “um ano”
2 anos
Sistema “melhorado”
3 anos
Sistema “tradicional”
4 anos
Fonte: Adaptado de Beretta et al. (2001).

Taxa de natalidade (%)

Produtividade (kg BD/ha)

82,5
92,3
90,0

83,9
77,9
59,6

2.

Condições mínimas para o acasalamento de novilhas – Parâmetros

2.1.

Seleção e descarte

O número de fêmeas a serem retidas no rebanho para reposição se dá em função da quantidade de vacas
a serem descartadas do rebanho de cria. Em rebanhos equilibrados, que já atingiram o número desejado de
matrizes, a retenção de fêmeas deve suprir o número de vacas vazias e vacas velhas a serem descartadas. Por
outro lado, nos rebanhos em crescimento, os quais necessitam do aumento do número de matrizes,
normalmente todas as fêmeas são retidas para serem acasaladas e se incorporarem ao rebanho de cria. O
mesmo ocorre em rebanhos com baixa natalidade, os quais muitas vezes necessitam, além da retenção de todas
as bezerras, a manutenção de vacas vazias na cria por mais um ano para manter o número de matrizes.
O momento mais indicado para a seleção de fêmeas de reposição é o desmame. Com isso, é possível
direcionar o manejo da alimentação em função do peso alvo ao acasalamento, priorizando somente as bezerras
que serão as futuras matrizes. Muitos produtores questionam a seleção no desmame, preferindo manter todas as
bezerras no rebanho e selecioná-las ao sobreano ou até mesmo aos dois anos, no intuito de engordar essas
fêmeas e vendê-las como novilhas gordas. No entanto, este manejo na maioria das vezes prejudica o sistema de
produção, pois para abater uma novilha aos 18 ou 24 meses é necessário um manejo mais intensivo do que para
acasalar a novilha de mesma idade.

106

De uma maneira geral, a seleção ocorre por peso e padrão racial ou de cruzamento, sendo descartadas as
novilhas mais leves e aquelas fora do padrão desejado. Uma ressalva a ser feita com relação ao peso é a idade
das bezerras, sendo que as mais jovens normalmente são mais leves, correndo-se o risco de descartar matrizes
de boa qualidade com base na avaliação do peso tão somente. Outras informações tais como data e peso de
nascimento e histórico de crias da mãe, podem servir como critérios adicionais para a seleção da bezerra.
Após a seleção, é indicado que as bezerras de descarte sejam vendidas, constituindo uma receita
adicional ao sistema. Este tema é de difícil compreensão por parte de alguns produtores, pois as bezerras –
normalmente animais muito leves – resultam em uma receita por cabeça reduzida. No entanto, poucos sistemas
estão aptos a manter esses animais no rebanho sem prejudicar outras categorias do sistema. Contudo, em casos
particulares, o manejo da bezerra para venda de novilhas gordas ou até mesmo o acasalamento e venda como
novilhas prenhes são alternativas que podem ser consideradas, desde que previamente avaliadas dentro do
contexto do sistema de produção.

2.2.

Puberdade e peso ao acasalamento

A taxa de prenhez da novilha ao primeiro acasalamento depende basicamente da ocorrência prévia da
puberdade nessas fêmeas. Esse evento, por sua vez, necessita da combinação de valores mínimos para duas
variáveis inter-relacionadas: idade e peso. Embora o peso vivo seja a principal variável relacionada com a
puberdade, a idade cronológica também é um requisito importante, sendo necessário que as novilhas atinjam
10-12 meses (raças britânicas) e 12-15 meses (raças zebuínas) para que ocorra o primeiro cio fértil.
De uma maneira geral, fêmeas que atingem, antes do primeiro acasalamento, 60-65% do peso adulto
estimado para seu grupo racial tendem a apresentar taxas de prenhez elevadas. Cabe ressaltar que existe uma
pequena variação entre raças taurinas e zebuínas, sendo que as taurinas atingem a puberdade com um
percentual mais baixo (56 a 65%), enquanto as zebuínas e suas cruzas com um peso relativo mais alto (65 a
72%). Com esses percentuais do peso vivo, a taxa média de prenhez esperada é de 85-95%.
Um fato importante para que se obtenha uma taxa de prenhez elevada é que o primeiro cio ocorra
previamente ao acasalamento, preferencialmente 30-60 dias antes. Isso ocorre porque a fertilidade aumenta
consideravelmente após o terceiro cio da novilha. Caso contrário, muitas novilhas estarão atingindo o terceiro
cio durante a estação reprodutiva, o que pode prejudicar a taxa final de prenhez e/ou aumentar a ocorrência de
partos tardios na estação de nascimentos subsequente.

3.

Manejo da recria conforme a idade ao primeiro acasalamento

3.1.

Acasalamento aos 36 meses

A recria para o acasalamento aos 36 meses depende muito pouco do manejo adotado. Normalmente o
acasalamento aos três anos ocorre em sistemas extensivos, onde as novilhas são manejadas exclusivamente em
campo nativo ou pastagens tropicais sem o ajuste da carga animal tão pouco a adoção de estratégias de
alimentação para o período de déficit forrageiro (outono/inverno). Com o conhecimento disponível atualmente
no que se refere às estratégias alimentares para a recria de novilhas, somente em ambientes com sérias
limitações ambientais ou a utilização de animais de genética pouco adaptada ao meio é admissível manter esta
idade de acasalamento como a idade padrão em um sistema de produção pecuário.
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Em algumas regiões, onde a produção de forragem é comprometida com frequência por eventos
climáticos como secas e temperaturas muito baixas, o acasalamento aos 36 meses deve ser utilizado somente
nas novilhas mais leves, as quais não atingem o peso mínimo ao primeiro acasalamento, enquanto as demais
devem ser acasaladas aos dois anos.
Aos 36 meses, mesmo que a alimentação tenha sido escassa e que tenham ocorrido perdas de peso nos
períodos críticos, é viável a obtenção de índices de prenhez acima de 80%, pois as perdas de peso normalmente
ocorridas no inverno são parcialmente compensadas pelos ganhos ocorridos na primavera-verão.

3.2.

Acasalamento aos 30 meses

O acasalamento aos 30 meses deve ser considerado como uma etapa para evoluir do dos 36 para os 24
meses. Nesse caso, as novilhas são acasaladas no final do verão/outono, o que favorece a prenhez, pois nesta
época os animais normalmente estão em bom estado e peso, resultado da alta disponibilidade de alimentação
que ocorre durante o verão.
Por ser um acasalamento de outono, a exemplo do entoure aos 18 meses, esse sistema requer um manejo
diferenciado para os ventres, pois a parição ocorre fora da época convencional (primavera) e passa a ocorrer
nos meses de verão. O manejo da alimentação é praticamente o mesmo que ocorre no acasalamento aos 36
meses, sendo necessário um ganho de peso um pouco superior.
3.3.

Acasalamento aos 24 meses

O acasalamento da novilha aos 24 meses pode ser considerado “sistema-padrão” para fazendas
comerciais na pecuária de corte brasileira. Sob o ponto de vista de eficiência produtiva este é o primeiro ajuste
a ser realizado em sistemas de produção que estão produzindo pouco.
A obtenção de uma alta taxa de prenhez na novilha aos dois anos de idade é uma tarefa relativamente
simples. Existe grande flexibilidade para ganhar peso no período desmame-acasalamento, sendo possível
distribuir esse ganho ao longo da recria. Além disso, considerando as principais raças e cruzamentos utilizados
atualmente, não existe restrição genética que impeça uma novilha de atingir a puberdade e emprenhar aos dois
anos de idade, desde que haja peso suficiente para atingir a puberdade previamente ao início do acasalamento.
De uma maneira geral, é possível chegar ao peso-alvo aos 24 meses se eliminarmos a perda de peso
durante os dois períodos de outono-inverno da recria da novilha, sendo que os ganhos obtidos durante a
primeira primavera-verão e parte da segunda primavera (pré-acasalamento) normalmente são suficientes para
obter o peso mínimo.
Em muitos sistemas de produção que acasalam aos dois anos as novilhas são mantidas exclusivamente a
pasto. Nesse caso, os animais são manejados em campos diferidos (diferimento ou vedação de potreiros no
verão) ou em potreiros com baixa carga animal (150-200 kg de peso vivo/ha), evitando a perda de peso
corporal ou realizando um ganho de peso restrito durante o período crítico. O uso de algum tipo de
suplementação alimentar é indicado, sobretudo no primeiro inverno, para assegurar um melhor
desenvolvimento das novilhas nos primeiros meses pós-desmama.
As Figuras 1 e 2 representam sequências de ganho de peso e exemplos de sistemas de alimentação que
podem ser utilizados para o acasalamento aos dois anos. Como foi comentado anteriormente, existe uma
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grande flexibilidade na montagem desses sistemas, sendo estes apenas dois exemplos dentre tantos possíveis.
Na Figura 1 observa-se um sistema com suplementação no primeiro inverno, sendo que no restante do tempo
os animais são mantidos a pasto manejado de acordo com a época do ano, assegurando boa parte do ganho de
peso na fase inicial da recria, o que traz segurança para o restante do período até o acasalamento. Na Figura 2
está apresentado um sistema onde os animais são manejados a pasto no primeiro inverno, com a necessidade de
maiores ganhos na primavera-verão, seguidos de manutenção de peso no segundo inverno e utilização de
suplementos e/ou pastagens cultivadas (qualidade superior) no período pré-acasalamento. Este sistema pode ser
utilizado como contingência para uma situação adversa, onde não foi possível acumular peso suficiente durante
a recria, sendo necessária uma alta taxa de ganho em um curto espaço de tempo. Esse manejo pode apresentar
uma vantagem, pois ocorre o chamado flushing alimentar, potencializando o desenvolvimento do trato
reprodutivo no período pré-acasalamento, podendo ocorrer um aumento moderado na taxa de prenhez.

Figura 1 – Exemplo da evolução de peso e sequência de alimentação para novilhas acasaladas aos 24
meses utilizando suplementação no primeiro inverno.
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Figura 2 – Exemplo da evolução de peso e sequência de alimentação para novilhas acasaladas aos 24
meses utilizando suplementação ou pasto de alta qualidade no período pré-acasalamento.

3.4.

Acasalamento aos 18 meses

O acasalamento aos 18 meses no outono é uma alternativa para melhorar a taxa de prenhez do rebanho.
Para o melhor entendimento, este sistema deve ser sempre analisado de forma comparativa ao sistema de
acasalamento aos 24 meses. O princípio básico é antecipar seis meses o acasalamento da novilha e,
posteriormente, atrasar seis meses o segundo acasalamento, entourando, ao invés de uma primípara lactante,
uma vaca solteira.
A recria para o acasalamento aos 18 meses pode ser dividida em três fases: outono-inverno, primavera e
verão. O ganho de peso poderá ser variável durante a recria, sendo que a perda de peso é contraindicada
durante qualquer período. A forma mais segura para acasalar novilhas aos 18 meses é garantir um ganho de
peso de aproximadamente 0,400 kg/dia no primeiro outono-inverno. Na primavera e verão subsequentes,
normalmente é possível manter os animais a pasto, com ajuste da carga animal, e atingir o peso mínimo ao
acasalamento.
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Figura 3 – Exemplo da evolução de peso e sequência de alimentação para novilhas acasaladas aos 18
meses no outono utilizando suplementação no primeiro outono-inverno.
3.5.

Acasalamento aos 14 meses

O acasalamento aos 14 meses representa a máxima eficiência biológica no manejo da novilha de corte.
No Brasil esse sistema deve ser utilizado somente em casos específicos, pois há necessidade de um alto
investimento na recria da novilha e no período pré e/ou pós-parto da primípara. Dentre os diversos cuidados a
serem tomados com relação ao sistema de acasalamento aos 14 meses destacam-se o uso de raças precoces –
puras ou cruzadas – e o alto peso ao desmame.
Normalmente os melhores resultados são obtidos com novilhas britânicas (Angus, Hereford, Devon) e
suas cruzas com sangue zebuíno ou continental. Quanto maior o grau de sangue zebuíno maior deve ser o
percentual do peso vivo da novilha em relação ao peso da vaca adulta para assegurar uma alta taxa de prenhez.
Com relação ao peso de desmame, é indicado que a novilha pese pelo menos 180-200 kg aos seis meses,
sendo que pesos abaixo deste podem estrangular a recria, havendo a necessidade de um alto ganho de peso,
onerando ainda mais o sistema.
Considerando um peso ao desmame de 180 kg e um peso ao início do acasalamento de 310 kg, o ganho
de peso médio do desmame ao acasalamento é de 0,620 kg/dia. Na Figura 4 pode-se observar um sistema com
ganho relativamente constante, o que pode ser obtido com suplementação alimentar a pasto durante todo o
período. Na Figura 5, observa-se um sistema que utiliza suplementação a pasto por 60 dias no período
imediatamente ao desmame, seguido do uso de pastos cultivados ou suplementação de alta qualidade durante
150 dias no período inverno-primavera.
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Figura 4 – Exemplo da evolução de peso e sequência de alimentação para novilhas acasaladas aos 14
meses utilizando pasto e suplementação durante todo o período da recria.

Figura 5 – Exemplo da evolução de peso e sequência de alimentação para novilhas acasaladas aos 14
meses utilizando pasto e suplementação no outono e suplementação ou pasto de alta no inverno-primavera.
4.

Considerações finais

O acasalamento das novilhas é um dos principais fatores que interferem na eficiência do sistema de
produção. Para obter e manter indicadores produtivos razoáveis é fundamental que o primeiro acasalamento
ocorra até os dois anos de idade. A redução para os 18 meses (outono) é uma alternativa aos 24 meses e tem
como objetivo atingir uma taxa de prenhez superior na primípara. O acasalamento aos 14 meses representa o
nível máximo de intensificação, sendo necessária uma avaliação muito criteriosa antes de decidir pela
utilização deste sistema. Independentemente da idade de acasalamento, é essencial o estabelecimento de
sistemas de recria com alimentação e ganho de peso programados de acordo com o peso ao desmame e o pesoalvo ao primeiro acasalamento.
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Resumo
A pecuária representa 13% do PIB Brasileiro, é um setor com alto índice de produtividade e ocupa 174 milhões
de hectares ao longo de todo o país, apesar disso ainda é intitulada vilã no quesito mudanças climáticas,
sustentando a culpa pelo aumento das emissões de Gases do Efeito Estufa em virtude das emissões de metano
decorrentes da fermentação entérica bovina. Além disso, o crescente consumo alimentar de proteína,
principalmente de origem animal, propicia a busca por melhorias em sistemas produtivos visando a diminuição
da emissão de metano bem como a diminuição dos riscos financeiros incutidos nestas mudanças. Uma maneira
de aperfeiçoar este sistema é com a utilização do manejo dos sistemas produtivos de maneira correta tornando
possível atingir grandes reduções nestas emissões concomitantes à riscos econômicos reduzidos.
Com o objetivo de analisar a bovinocultura de corte do Rio Grande do Sul, sob a ótica da ACV ambiental
foram avaliados os três sistemas de produção mais utilizados no bioma Pampa: Pastagem Nativa (PN),
Pastagem Nativa Melhorada (PNM) e Pastagem Nativa Adubada (PNA), considerando a variação de peso final
do animal para cada sistema variando de 440Kg a 460Kg. A avaliação do desempenho econômico destes
sistemas também foi realizada considerando os custos de implantação e lucratividade.
A interpolação entre o sistema PN ao PNA ou PNM mostrou que mudanças em seu manejo geram uma
redução de 29% de CO2 equivalente por kg de peso vivo animal.
Os custos de estabelecimento de um sistema modificaram conforme o grau tecnológico aplicado variando entre
R$ 21.666.971,40 até R$ 22.322.716,15, revelando que o sistema com menor investimento inicial se
apresentou desvantajoso à longo prazo.
Palavras chave: Avaliação do Ciclo de vida, Análise de investimento, Bioma Pampa
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Abstract
Livestock accounts for 13% of the Brazilian GDP being a sector with high productivity index, and occupying
174 million hectares throughout the country. Nevertheless, livestock is still entitled villain for climate change,
being responsible for the increasing Greenhouse gas emissions due to cattle’s enteric fermentation and its
methane emissions. Furthermore, the increase in protein food consumption, especially from animal origin,
encourages the search for improvements in production systems in order to decrease methane emission, as well
as reducing the financial risk of these changes. One possibility to improve this system is the correct
management of production systems, making it possible to achieve great reduction of emissions and economic
risks. Aiming to analyze Rio Grande do Sul’s beef cattle, using the environmental LCA perspective, the three
most commonly used production systems were evaluated in the biome Pampa: Natural Pasture (PN), Improved
Natural Pasture (PNM) and Fertilized Natural Pasture (PNM). The final weight of the animals for each system
ranged from 440 to 460kg. The economic performance evaluation of these systems was made considering cost
deployment and profitability. The interpolation between the PN system with PNA or PNM systems showed
that changes in its management can generate a 29% reduction on CO2 equivalent per kg of livestock. Cost
analysis showed that cost changes as the technological level applied changes, varying from R$ 21,666,971.40
to R$ 22,322,716.15. It revealed that the system with lower initial investment presented itself to be
disadvantageous in the long term.
Keywords: Life cycle assessment, financial analysis, Pampa Biome
1. Introdução
A bovinocultura brasileira ocupa lugar de destaque no setor de agronegócios. Com cerca de 196
milhões de cabeças, distribuídas em 174 milhões de hectares de terra (ANUALPEC, 2016), o Brasil possui o
segundo maior rebanho bovino efetivo do mundo e desde o ano de 2004, lidera as exportações do produto com
vendas em mais de 180 países (MAPA, 2015). Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás,
localizados na região Centro Oeste possuem os maiores rebanhos com 71 milhões de cabeças produzidas em
41,8 milhões de hectares (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2006, 2014).
O Bioma Pampa com dimensão de aproximadamente 700 mil km², produz cerca de 13,9 milhões de
cabeças de gado e apresenta ampla biodiversidade que inclui, principalmente, ecossistemas florestais, Mata
Atlântica, Florestas com Araucária e Florestas Estacionárias (BEHLING et al., 2009) com predomínio em
algumas áreas da região sul, situada nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A formação campestre com grande variedade de espécies herbáceas e vigoroso estrato gramináceo,
confere ao Bioma Pampa vocação natural para a criação de gado, entretanto, a preservação dessa
biodiversidade é de extrema importância. A crescente demanda por proteína de origem animal induz a uma
reflexão em como atender o necessário volume de alimentos destinados à alimentação humana. Isto gera uma
busca incessante por sistemas produtivos que permitam minimizar os impactos gerados ao meio ambiente,
principalmente no que se refere a fase inicial dos processos como cultivo de grãos ou pastos.
Há ainda a necessidade de ponderar os principais impactos ambientais vinculados à produção de carne
bovina como a emissão de gases de efeito estufa e a contribuição para o aquecimento global. Portanto, estudos
que analisem a contribuição de uma tecnologia para a sustentabilidade e avaliem seus impactos ambientais são
de extrema importância para a melhor produtividade da cadeia com a mínima degradação do meio ambiente.
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Desta forma, a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) ou Life Cycle Assessment (LCA),
surge como importante ferramenta de avaliação tanto do impacto ambiental, como econômico e social de
produtos, processos e atividades. A ACV abrange desde a extração da matéria-prima até a destinação final,
passando pelas etapas de produção, distribuição e consumo, permitindo a identificação e avaliação de
oportunidades de melhoria da performance do processo ou atividade em pontos distintos, difíceis de serem
identificados sem a utilização de uma avaliação aprofundada.
Regido pelas normas das NBR ISO 14040 e NBR ISO 14044 (ABNT, 2009a, 2009b), a utilização no
Brasil da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida na agricultura e pecuária ainda é recente e sua aplicação
relativamente nova. Através de estudos utilizando a ACV na cadeia produtiva da carne bovina há a
possibilidade de fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas relacionadas à redução de emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE), por intermédio de abordagens interdisciplinares que possibilitem a escolha
de sistemas produtivos que maximizem a rentabilidade ao produtor e minimizem o impacto ambiental.
Diante do contexto exposto, este estudo analisou o impacto ambiental de diferentes práticas de manejo
do sistema produtivo de carne bovina no bioma Pampa, através da utilização da metodologia de Avaliação de
Ciclo de Vida (ACV) do ponto de vista ambiental e econômico. Como objetivos específicos foram
determinadas as emissões dos gases de efeito estufa nas diferentes práticas de manejo do sistema produtivo e
avaliado o desempenho econômico entre os três sistemas mais utilizados no bioma Pampa: Pastagem Nativa
(PN), Pastagem Nativa Melhorada (PNM) e Pastagem Nativa Adubada (PNA).
2. Referencial Teórico

2.1 Bioma Pampa
No Rio Grande do Sul, a predominância da alimentação da pecuária de corte é a pastagem natural,
descrito por Boldrini (1997) como uma vegetação campestre, com relevo de planície, e por vegetação mais
densa, arbustiva e arbórea, sendo definido como bioma Pampa, campos sulinos ou campos nativos.
O bioma Pampa ocupa, aproximadamente, uma área de 700 mil km² entre a Argentina, Brasil e
Uruguai, com uma composição de espécies subtropicais de ciclo estival; no período da primavera até metade
do verão, os campos apresentam sua potencialidade máxima de desenvolvimento, com alta taxa de crescimento
e qualidade, podendo promover ganhos de peso de até 1 kg por animal dia, no entanto, nas épocas em que as
temperaturas são mais amenas, o ganho de peso começa a diminuir (HASENACK; CORDEIRO; COSTA,
2007; FERREIRA et al., 2011). Estas características tornam o bioma Pampa de extrema importância para
pecuária do Rio Grande do Sul, a qual representou 3,67% do total de rebanho brasileiro em 2015
(ANUALPEC, 2016).
Nos últimos anos, houveram perdas quantitativas significativas na área do bioma, como por exemplo,
no período de 1970 até 2006 em que ocorreu uma diminuição de aproximadamente 1/3 da área total da
pastagem natural do Sul do Brasil (IBGE, 2012). Estas diminuições de áreas também têm ocorrido em outras
regiões brasileiras em razão da substituição para o plantio de culturas agrícolas ou por inserção de outras
espécies de pastos para melhorar a velocidade do ganho de peso do animal que, supostamente, apresentam
maior retorno econômico. Porém, isso se deve à baixa produtividade obtida pelo manejo inadequado dos
pastos naturais que, se bem manejados, permitem uma expressiva produção e um satisfatório desempenho
animal (FERREIRA et al., 2011).
De maneira indireta, o grau e intensidade do adequado uso dos pastos refletem em diferentes ganhos de
peso, no tempo necessário para a terminação dos animais e na quantidade de gases de efeito estufa (dióxido de
carbono, metano e óxido nitroso) emitidos no meio ambiente. Levar em consideração essas questões é
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pertinente, principalmente, em um momento no qual a sociedade demonstra sua preocupação por consumir
alimentos ou produtos que prejudiquem menos o meio ambiente.
2.2 Emissões de Gases de Efeito Estufa
A emissão de gases de efeito estufa decorrentes das atividades antrópicas, segundo o
Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), interferem nas alterações climáticas. A bovinocultura,
principalmente a de corte, considerada uma fonte de emissão substancial, ocupa uma grande área do território
brasileiro, desta forma, as ações exercidas pelo homem neste setor, tem reflexos significativos no meio
ambiente.
O IPCC afirma que as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e
óxido nitroso (N2O) aumentaram em torno de 40% desde 1750 devido as atividades humanas. As grandes
concentrações de CH4, N2O e CO2 excedem subistancialmente as mais altas concentrações registradas no gelo
durante os últimos 800.000 anos (IPCC, 2013).
Conforme o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2014), as emissões em 2012
foram de 1.488 MtCO2, onde 29,7% provinham do setor agropecuário, afirmando ainda que em 22 anos
ocorreu um crescimento de cerca 45% (Figura 4), ademais, as emissões cresceram paralelamente à expansão
agrícola e ao aumento da produtividade.

Figura 4 -Gráfico da evolução das emissões brutas de CO2 equivalente no Brasil
Fonte: SEEG (2014)
O Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial das emissões no setor agrícola, onde são
consideradas as emissões de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, óxido de nitrogênio e, o
metano oriundo da fermentação entérica sendo o mais representativo (SEEG, 2014) (Tabela1).
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Tabela 1 - Emissões da agropecuária brasileira por subsetores e fontes emissoras - 2012
Fermentação
Entérica

Setor
Bovinos de corte
Bovinos de leite
Suínos
Aves
Outros animais
Fertilizantes
Solos Orgânicos
Resíduos agrícolas
Cana
Arroz

37,91%
7,26%
1,85%
1,19%
1,98%
3,83%
0,53%
1,72%
-

Solos
Agrícolas
24,37%
4,67%
1,19%
0,76%
1,27%
2,46%
0,34%
1,10%
-

Manejo
Dejetos
3,38%
0,65%
0,17%
0,11%
0,18%
0,34%
0,05%
0,15%
-

de

Queima de
Resíduos
1%
-

Cultivo
de
arroz
2%

Fonte: SEEG, (2014), adaptada pelo autor.

Em termos de potencial de aquecimento global, o CH4 é um gás importante no efeito estufa, pois capta
25 vezes mais calor quando comparado ao CO2, enquanto o N2O absorve 265 vezes mais calor do que este
último (IPCC, 2007, 2013).
A emissão de GEE, em especial as emissões de CH4, reduz à medida que se utiliza tecnologias para
melhorar o desempenho animal. A adubação de pastagens, introdução de novas espécies de plantas, manejo e o
melhoramento genético dos animais podem ser introduzidos e avaliados do ponto de vista do balanço de gases
de efeito estufa (GEE) na produção de carne (BERNDT, 2010).
2.3 Avaliação econômica do ciclo de vida
A busca por eficiência produtiva é um dos rumos para se alcançar os níveis satisfatórios de
competitividade. Para a pecuária, a necessidade de se aumentar a produtividade vem em paralelo com a
obtenção de lucro, isto muitas vezes ocorre sem planejamento apenas aumentando o rebanho. Mas a
reestruturação baseada em eficiência produtiva tem que se relacionar diretamente com a eficiência econômica
dos sistemas de produção (SIMÕES; MOURA; ROCHA, 2006).
A fim de preencher as lacunas entre os sistemas de informação financeiras e gerencias, a contabilidade
de custos surgem para este auxilio com destaque a fundamentação instrumental para a contribuição em
possíveis tomadas de decisões durante a execução das atividades (MARION, 2014).
Com a pecuária não é diferente, sendo necessário toda a mensuração dos seus resultados, onde o
método de custeio é acrescentado aos ativos, bem como acrescentando o custo de produção do produto a ser
comercializado (MARTINS; ROCHA, 2006).
Verificar os custos da produção adotada em uma empresa rural é muito importante para a boa
administração, pois através do estudo sistemático dos custos ocorridos na produção do gado de corte, o
produtor considera os gastos que podem ser minimizados, possibilitando a sobrevivência do sistema de
produção de gado de corte (ARAÚJO et al., 2012).
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Os grandes desafios da pecuária são, como em qualquer negócio, minimizar os custos de produção,
reduzir a utilização de matérias-primas e insumos básicos e obter o máximo de produtividade com retorno
compensador.
O custo monetário é um conceito usual para um indivíduo ou uma organização que busca fazer uma
compra ou investimento. A análise econômica do ciclo de vida (AECV) é um conceito relativamente novo,
embora baseada nos fundamentos das técnicas analíticas para custeio e avaliação econômica que já existem há
algum tempo, e tem como objetivo principal auxiliar a tomada de decisões de investimento de capital
(BOUSSABAINE; KIRKHAM, 2008).
A estimativa econômica são consideradas para a avaliação sustentável, assim como na avaliação
ambiental com seu caráter comparativo e sistêmico, visando a tomada de decisão no contexto de
sustentabilidade e atrelado com as práticas de contabilidade de custos detalhada ou de gestão de custos
tradicionais (HUNKELER; LICHTENVORT; REBITZER, 2006).
Ainda, conforme Hunkeler (2006) em geral, a AECV propõe comparar os custos do ciclo de vida dos
cenários propostos, detectar condutores de custos diretos e indiretos, estimar melhorias de alterações, incluindo
mudanças no processo dentro de um ciclo de vida, ou inovações de produto e identificar os trade-offs.
3. Metodologia
A metodologia utilizada para a avaliação dos sistemas de produção da pecuária de corte foi a ACV, se
fez uso de dados primários coletados diretamente na propriedade estudada, onde considerou-se as entradas
(insumos) e saídas (emissões) associadas com as fases de produção de cada sistema alimentar no ambiente.
3.1 Definição do sistema produtivo
Analisou-se a bovinocultura de corte de ciclo completo no Rio Grande do Sul (Figura 2), composta
pelas fases de Gestação, Cria, Recria e Terminação. O Estado do RS possui aproximadamente 13.956.953
cabeças de gado, e representa 7% da produção total brasileira (IBGE, 2012).
A produção pecuária do Rio Grande do Sul (RS) se caracteriza pelo uso dos pastos naturais do Bioma
Pampa. Para elevar a carga animal e a produtividade por área, foram implantadas espécies como trevos e
avezem. Ainda, por meio do uso de fertilizantes, foi possível elevar a capacidade de suporte dos pastos
naturais, bem como, aumentar a qualidade dos pastos pela introdução de outras gramíneas e/ou leguminosas
(SEBRAE/FARSUL/SENAR, 2005; GENRO et al., 2015a; RUVIARO et al., 2015).

118

Figura 2 - Localização do Rio Grande do Sul
Fonte: GoogleMaps (2016)
Foram utilizados animais, predominantemente, das raças Hereford e Angus, ainda, fez-se uso dos
dados de Ruviaro et al. (2015) para as fases de gestação e cria e de Genro et al. (2015b) para as fases de recria
e terminação. Os sistemas produtivos avaliados foram: Pastagem Nativa (PN), Pastagem Nativa Adubada
(PNA) e Pastagem Nativa Melhorada (PNM), pois são representativos da região. Elaborou-se uma
combinação entre PN com diferentes níveis de interação com PNA e PNM (Tabela 2) para possibilitar a análise
de diversos cenários.
Tabela 2 - Combinação de Cenários utilizados para calcular a emissão de GEE
Cenário Sistema produtivo
1
Pastagem Nativa (PN)
2
Pastagem Nativa Adubada (PNA)
3
Pastagem Nativa Melhorada (PNM)
4
Pastagem Nativa 80% - Pastagem Nativa Adubada 20% (PN 80% - PNA 20%)
5
Pastagem Nativa 60% - Pastagem Nativa Adubada 40% (PN 60% - PNA 40%)
6
Pastagem Nativa 40% - Pastagem Nativa Adubada 60% (PN 40% - PNA 60%)
7
Pastagem Nativa 20% - Pastagem Nativa Adubada 80% (PN 20% - PNA 80%)
8
Pastagem Nativa 80% - Pastagem Nativa Melhorada 20% (PN 80% - PNM 20%)
9
Pastagem Nativa 60% - Pastagem Nativa Melhorada 40% (PN 60% - PNM 40%)
10
Pastagem Nativa 40% - Pastagem Nativa Melhorada 60% (PN 40% - PNM 60%)
11
Pastagem Nativa 20% - Pastagem Nativa Melhorada 80% (PN 20% - PNM 80%)
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Para o sistema de custeio, o ganho de peso é um fator de extrema importância pois influencia no tempo
de permanência do animal no pasto (1265, 759 e 667 dias para PN, PNA e PNM, respectivamente), bem como,
o peso final em cada cenário (460 kg, 450 kg e 440 kg para PN, PNA e PNM respectivamente) e, ainda, a carga
suportada em cada sistema de produção (0,950; 1,389 e 1,383 UA por hectare, respectivamente para PN, PNA
e PNM).
Em todos os sistemas a fase de gestação foi padronizada, com peso médio corpóreo de 210 kg,
utilizou-se a monta natural como forma de reprodução. Nessa fase, os animais permaneceram em pastagens
nativas com suplementação mineral por um período de 281 dias e o peso médio dos bezerros ao nascer foi de
32 kg.
A fase de cria teve duração de seis meses em todos os sistemas, mas apresentou uma diferenciação
conforme a pastagem e o sistema utilizado, assim, houve uma variação quanto ao peso final do bezerro sendo
de 165 kg em PN, 180 kg em PNA e 190 kg em PNM. Na recria, o tempo de permanência foi de dezessete
meses variando o peso do animal em função do pasto alocado, 255 kg para PN, 334 kg para PNA e 360 kg para
PNM.
3.2 Fronteira do Sistema
A fronteira desse estudo foi caracterizada como do “berço ao portão da fazenda”. A unidade funcional
(UF) foi definida como sendo “1 kg de peso vivo no portão da fazenda” para poder padronizar o parâmetro de
utilização dos dados. As noções de custos referem-se ao valor expresso em reais (R$) para produção da UF.
Os custos utilizados abrangem a implantação e utilização de pastagens, ração, suplementação mineral,
fertilizantes, combustíveis, transporte, energia elétrica, mão-de-obra e remuneração sobre o uso da terra.
A análise de investimento foi realizada por UF, utilizando diferentes ferramentas de análise, como Valor
Presente Líquido (VPL), Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), Valor Anual Uniformemente
Equivalente (VAUE). Optou-se por esses três métodos devido a variação na decomposição dos custos dos
sistemas que pode sofrer distorções de acordo com a forma de análise. O indicador Valor Presente Líquido,
também chamado de VPL, é utilizado para determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a
uma taxa apropriada. O cálculo do VPL foi efetuado considerando uma taxa de desconto de 20% ao ano
calculado pelo método CMPC para as receitas e despesas futuras.
3.3 Categorias de Impacto
Este estudo selecionou a categoria de impacto caracterizada pelo potencial de aquecimento global,
onde todos os GEE foram considerados durante o ciclo de vida do animal, utilizando a conversão para kg de
CO2 equivalente em relação à unidade funcional definida. O fator de equivalência dos GEE aplicado refere-se
ao preconizado no International Panel of Climate Change (IPCC) de 2013 para 100 anos. Utilizando o
software SimaPro 7.3 (PRé Consultants) os impactos ambientais foram explorados e mensurados. O período de
avaliação utilizado compreende o tempo fundamental para que o animal obtenha o peso final para abate, esse
valor variou entre 460 Kg para PN, 450 Kg para PNA e 440 Kg de peso vivo para PNM. Foram consideradas,
ainda, as fontes de emissão de CH4 da fermentação entérica dos animais e dejetos, as emissões de N2O
derivada das fezes e urina e emissões provenientes do uso de fertilizantes.
4. Resultados
A pecuária é uma atividade tradicional no RS e por essa razão existe uma preocupação constante na
busca por sistemas de produção que apresentem maior eficiência produtiva e maior vantagem econômica
(SEBRAE/FARSUL/SENAR, 2005). Em derivação dos problemas ocasionados pela emissão de gases como
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CO2, N2O, CH4, entre outros, e concomitante ao efeito estufa, intensificam-se os estudos sobre o
comportamento das emissões de CO2 nas diversas áreas.
A velocidade em que os animais adquirem peso é influenciada pela qualidade e disponibilidade do
pasto, assim, o peso final em cada cenário é diferente, 460, 450 e 440 kg de peso vivo para o sistema 1 (PN), 2
(PNA) e 3 (PNM) respectivamente (
Tabela 3).
Assim como há uma diferenciação no ganho de peso final de cada cenário, ocorre uma variação quanto
ao tempo de permanência dos animais no pasto. No caso do cenário 1, o animal com 1265 dias de pastejo
apresenta um maior ganho de peso final (460 kg), antagonicamente está o cenário 3, que apresenta um menor
de peso vivo final (440 kg) em 667 dias de pastejo.
Tabela 3 - Caracterização dos sistemas, dias de pastejo, ganho de peso vivo e peso suportado por ha
1
1265
165
255
133

2
759
180
334
148

3
667
190
360
158

4
1164
168
271
136

5
1063
171
287
139

6
961
174
302
142

7
860
177
318
145

8
1145
170
276
138

9
1026
175
297
143

10
906
180
318
148

11
787
185
339
153

Cria
Recria
Terminaçã
o
Total

133
90
205

148
154
116

158
170
81

136
103
188

139
116
170

142
128
152

145
141
134

138
106
180

143
122
155

148
138
131

153
154
106

428

418

408

426

424

422

420

424

420

416

412

Cria

0,97
0
0,94
0
0,94
0
0,95
0

1,57
5
1,29
6
1,29
6
1,38
9

1,35
7
1,39
6
1,39
6
1,38
3

1,09
1
1,01
1
1,01
1
1,03
8

1,21
2
1,08
2
1,08
2
1,12
5

1,33
3
1,15
3
1,15
3
1,21
3

1,45
4
1,22
4
1,22
4
1,30
1

1,04
7
1,03
1
1,03
1
1,03
7

1,12
5
1,12
2
1,12
2
1,12
3

1,20
2
1,21
3
1,21
3
1,21
0

1,27
9
1,30
4
1,30
4
1,29
6

Dias de pastejo
Cria
Peso final, Recria
kg
Terminaçã
o

Ganho de
peso, kg

Peso vivo
suportado,
UA/ha

Recria
Terminaçã
o
Média

Segundo Nabinger (2006), a pastagem natural possui uma maior representatividade para a produção de
bovinos de corte no RS, onde apenas 8% desse recurso natural é melhorado através da utilização de fertilização
e/ou semeadura de espécies cultivadas durante o período de inverno. Há, ainda, uma predominância por uso de
sistema de pastejo contínuo que tem como característica a permanência do gado até atingir o peso ideal. Não
obstante, alguns produtores utilizam o sistema de pastejo rotativo, no qual o gado é manejado de forma a
alternar os piquetes a fim de possibilitar um melhor desempenho de ganho de peso
(SEBRAE/FARSUL/SENAR, 2005).
Ademais, de acordo com o cenário ocorre uma oscilação entre as emissões de CH4 e de N2O em
relação a emissão total de CO2 equivalente em decorrência da elevação da digestibilidade do pasto. No cenário
1, o metano representa 95% desta emissão, já nos sistemas onde há uma melhoria da pastagem por meio da
adubação ou adição de outras espécies forrageiras, há uma redução na emissão de metano podendo atingindo
um valor de 76% de emissão ( Tabela 4).
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Tabela 4 - Emissões de CH4 e N2O nos diferentes sistemas alimentares
Kg CO2 eq. por kg peso vivo

-1

CH4 (Fermentação entérica e dejetos)
(%)
N2O (Fertilizantes e dejetos) (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14,1

10,4

10,0

13,4

12,6

11,9

11,2

13,3

12,5

11,7

10,8

95

76

79

92

89

85

81

93

90

87

83

5

24

21

8

11

15

19

7

10

13

17

Fonte: Resultados da pesquisa
As emissões de GEE no Bioma Pampa são apresentadas na Figura 3, em que procurou-se verificar a
redução nas emissões ocasionada pela mudança de sistema alimentar, de PN para uma PNA ou PNM e, para
este fim, aplicou-se uma regressão linear simples.
Para o sistema PN-PNA temos α sendo igual a 14,114 e β -0,037 com uma equação para a reta
representada por y = 14,114 -0,037x e para o conjunto PN-PNM o valor de α é 14,114 e β é -0,041 com uma
equação da reta expressa por y = 14,114 -0,041x.
Utilizando as equações reveladas constata-se que a redução de 30% de PN acarretará em uma
diminuição nas emissões de 7,8% para PNA e 8,7% para PNM. Quanto maior for a redução de PN maior será a
redução chegando a 26,1% e 29% para PNA e PNM, respectivamente.

Figura 3 – Variação nas emissões de CO2 eq. nas diferentes combinações de sistemas de alimentação.
Quando se compara os diversos sistemas produtivos, tanto no Brasil como em outros países da
América Latina, com biomas semelhantes e também diferentes, pode-se constatar que empregando apenas a
adequação no manejo produtivo já é possível a obtenção de redução nas emissões de GEE (Tabela 5).
Tabela 5 - Comparação de sistemas produtivos comparando a pegada carbono (kg CO2 eq. kg peso vivo-1) na
pecuária de corte a partir de vários estudos
Sistema de produção Alimentação
Emissões
País
Referência
de kg de
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Ciclo completo
Ciclo completo
Gestação e cria
Ciclo completo
Ciclo completo

Pastagem Nativa
Pastagem Nativa Melhorada
Pastagem Nativa Adubada
Pastagem Nativa
Pastagem Nativa Melhorada
Pastagem Nativa e Melhorada
Pastagem Nativa
Pastagem Nativa Melhorada
Pastagem Nativa
Pastagem Nativa Melhorada

CO2
14,1
10,4
10,0
16,7
9,5
20,8
8,40
6,63
22,5
9,16

Brasil

Presente estudo

Uruguai Modernel et al. (2013)
Uruguai Becoña et al. (2014)
Brasil

Ruviaro et al. (2015)

Brasil

Dick et al. (2015)

Por outro lado, ao considerar-se as questões econômicas da atividade, a escolha do sistema de
produção pelos produtores baseia-se, em sua maioria, em optar pela utilização apenas de pasto nativa pois
consideram, primordialmente, somente a aquisição da terra e dos animais para iniciar o processo produtivo,
sem a necessidade de maiores investimentos em tecnificação.
Os custos de aquisição da terra para todos os sistemas foram padronizados em torno de R$
20.680.008,00 para 2400 hectares e, para os animais, o custo foi de R$ 995.400,00 sendo 552 novilhas e 28
touros, o valor de maquinário, tais como trator, semeadeira/adubadeira e grade aradora para os cenários de
PNA e PNM, foram de R$ 200.500,00 e 220.080,00, respectivamente.
O custo de produção por sistema sofre interferência do tempo de permanência dos animais no pasto, no
sistema PN o valor atinge em torno de R$ 675,67 por animal/ciclo, para o PNA R$ 625,69 por animal/ciclo e
no PNM R$ 718,23 animal/ciclo.
O processo de elaboração dos custos é apresentado na Error! Reference source not found., onde
inicialmente é determinado o tempo de permanência dos animais no pasto em relação ao ganho de peso diário,
assim, determinou-se para a fase gestacional um custo de reprodução de, aproximadamente, R$ 288,88 por
animal nos três cenários. Em relação a suplementação mineral, o custo está relacionado ao valor do quilo do
produto e a quantidade média consumida ao longo do tempo. Para o custo da pastagem no cenário 2 e 3,
incluiu-se os custos de formação, adubação e/ou adição de outras gramíneas ou leguminosas.
Para o custo de produção por animal determinou-se qual seria o custo de produção para todo o sistema,
considerando-se 552 animais pois está é a capacidade máxima, visto que há uma capacidade de 0,920 unidade
animal por ha, isto para o período gestacional. O fluxo de caixa para cada sistema foi determinado levando-se
em conta todos os custos e os investimentos iniciais pertinentes a cada sistema.
Ao calcular-se o Valor Presente para as saídas temos R$ -10.210.714,42; R$ -13.394.402,78 e R$ 14.149.268,14 para os sistemas PN, PNA e PNM, respectivamente. Aplicou-se uma taxa de juros de 20% ao
ano, considerando-se a variação de tempo de cada sistema, o que resultou em Valores Presentes diferentes.
Como a capitalização ocorre de maneiras diferentes e os tempos são variados, optou-se por utilizar o
cálculo pelo método VAUE que apresenta o fluxo de caixa anual de maneira uniforme. Sendo assim os valores
arrecadados com o rebanho para cada sistema, no período de 15 anos, com capitalização anual, atingiu R$
390.432,35 para o PN, R$ 557.846,42 para o PNA e R$ 645.476,61 para o PNM.
5. Considerações Finais
Os resultados deste estudo apontam para algumas possíveis ações que propiciem a mitigação dos
principais gases de efeito estufa oriundos da produção pecuária no bioma Pampa. Desta forma, alguns gases de
efeito estufa como o CH4, podem ser mitigados por meio da melhoria ou da devida adequação do manejo em
diferentes sistemas produtivos ou alimentares. Ademais, essas adequações de manejo contribuem para a
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preservação das características do bioma Pampa, para o desenvolvimento de uma pecuária mais técnica, para a
redução do tempo de permanência dos animais no pasto até as condições de peso para abate e, por
consequência, uma redução dos GEE.
Assim, estes resultados fornecem informações relevantes sobre os efeitos do adequado manejo dos
animais em sistemas de produção, além de uma relação direta com as emissões de GEE, contribuindo para o
desenvolvimento de estratégias que permitam que a pecuária de corte desenvolvida em outros Estados da
federação, possa também contribuir e alcançar os objetivos de reduzir as emissões de GEE.
Ao analisar-se os aspectos econômicos, o PNM apresentou o menor peso para o abate, o menor tempo
de permanência no pasto e o maior custo de produção, no entanto, destacou-se pelo método VAUE como sendo
o melhor entre os três sistemas analisados. Isso, porém, não significa que os outros sistemas de pastejo não
sejam economicamente atraentes pois, ter opções de sistemas de produção, possibilita que o produtor não fique
no método de tentativa e erro, podendo optar por qual o melhor sistema em função dos recursos financeiros
disponíveis.
Contudo, investimentos em melhoria das pastagens através de fertilização ou inclusão de forrageiras,
possibilitariam uma maior carga animal por hectare e melhor ganho de peso médio diário, refletindo maior
lucratividade entre os sistemas avaliados. Dessa forma, investimentos em pastagens com maior produtividade e
suplementação estratégica, permitindo maior ganho de peso diário no período de estiagem, consistem em
estratégias que podem fornecer melhorias significativas para questões econômicas para a pecuária
desenvolvida no bioma Pampa brasileiro.
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