
Brasil tem o menor custo de produção bovina     
 
Entre as 14 nações da rede Agri Benchmarck, o Brasil é um dos países com menores custos de 
produção. Para vender 100 kg de carcaça, o pecuarista brasileiro desembolsa, no máximo, US$ 
180,00.     
    
Ainda que uma das fazendas que representa a China (“China - 300”) tenha o custo total de 
US$ 152,00/100 kg de carcaça vendida (CV), ou seja, inferior ao do Brasil, na média daquele 
país, produzir boi custa US$ 224,00/100 kg CV. 
 
Os maiores custos são observados na Áustria, onde os desembolsos chegam a US$ 
970,00/100 kg de carcaça vendida, e no Reino Unido, a US$ 843,00/100 CV. De modo geral, 
todos os países da Europa têm custos superiores aos do Brasil. Para pecuaristas europeus, a 
disputa limpa pelo consumidor, ou seja, sem o protecionismo do governo, é desleal na 
presença da carne brasileira.  
 
A competitividade da carne bovina em um novo mercado depende da capacidade do país 
exportar por um preço atraente, da quantidade e da qualidade do produto. A carne brasileira 
ganha vantagem frente a outros países, visto ter preço competitivo e volume necessário para 
abastecer os mercados interno e externo. Por outro lado, o Brasil ainda enfrenta problemas 
relacionados à questão sanitária. Embargos devido a focos de aftosa registrados no Mato 
Grosso do Sul em 2005, por exemplo, prejudicam a comercialização da carne brasileira até 
hoje. 
 
O fato de a pecuária de corte no Brasil ser responsável pela geração de muitos empregos, 
diretos e indiretos, torna o investimento em combates de doenças essencial para a 
manutenção do Brasil no cenário internacional. Essa responsabilidade é tanto do governo 
quanto dos pecuaristas, ambos prejudicados em caso de embargos. 
 
Além da sanidade, no Brasil, aspectos ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa e 
o desmatamento da Amazônia para o plantio de pastagens, também vêm sendo questionados 
nas negociações internacionais. É importante considerar, contudo, que, segundo estudos, a 
emissão de gases de efeito estufa é compensada pelo manejo das pastagens, que seqüestra 
carbono. Já em relação ao desmatamento da Amazônia, ainda que não haja penalização nos 
embarques, é necessário um maior controle. 
 
Custos garantem posição competitiva do brasil 
 
O menor custo de produção no Brasil é, de fato, resultado dos baixos gastos com a 
alimentação do rebanho e da mão-de-obra. Produzir boi no Brasil requer apenas pasto e 
suplementação mineral, ao passo que na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, a 
alimentação – que é confinada – custa caro, além da mão-de-obra, que é mais alta. 
 
O custo de oportunidade do capital investido também é um dos grandes diferenciais que 
garantem a posição competitiva da pecuária brasileira. Em relação à Áustria, por exemplo, 
esse item chega a custar 92% menos no Brasil.  
 
Se por esse ponto significa maior vantagem comercial, na posição do produtor, que tem o 
dinheiro na mão, nem tanto, pois as oportunidades fora da atividade são restritas ao 
pecuarista. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, a única alternativa de investimento é a 
própria atividade, ou muitas vezes, o arrendamento da terra para a própria pecuária. 
 
As depreciações também são reduzidas no Brasil. Atualmente, ter um equipamento novo nas 
fazendas brasileiras é coisa para poucos. Nos estudos a campo realizados pelo Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada) em parceria com a CNA desde 2003, observa-se 
que a receita da pecuária não é o suficiente para cobrir as depreciações dessas propriedades. 
Como conseqüência, a vida útil de equipamentos no Brasil é maior que nos países europeus, o 
que reduz os gastos para essa reserva.  
 



Aumentar a vida útil do maquinário, no entanto, não é vantagem para a fazenda, visto que um 
equipamento velho só aumenta os gastos com manutenção, diminuindo a eficiência 
operacional.   
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