
Frigoríficos reduzem prêmio para fazendas habilitadas 
 
Os frigoríficos estão reduzindo o prêmio pago aos animais oriundos das fazendas que 
conseguiram a habilitação para exportar para a União Européia. O ágio pela arroba desses 
animais, que variava de R$ 10 a R$ 12, foi reduzido em mais de 85% para, no máximo, R$ 2,4 
por arroba, já que, em alguns casos, as indústrias já não fazem mais nenhum tipo de distinção 
entre os animais certificados e os não.  
 
"Esse é um erro estratégico dos frigoríficos. Entendemos que, por causa da redução da 
demanda e das quedas nos preços internacionais, os frigoríficos estejam revisando seus 
custos. Se o pecuarista não permanecer motivado, ele vai perder o interesse por se manter 
nesse sistema", afirma Ricardo Merola, presidente da Associação Nacional de Confinadores 
(Assocon).  
 
Na avaliação da Assocon, o Brasil corre o risco de próximos meses ver reduzido o número de 
fazendas habilitadas para exportar para a Europa. "O pecuarista interessado em se manter na 
lista não pode cometer nenhum erro, dentro de uma série de exigências feitas pela Europa. Se 
não houver uma motivação financeira para fazer valer o sacrifício, ele passa a receber um 
pouco menos e vende no mercado interno, deixando de ter tanta preocupação", afirma Fábio 
Dias, diretor da Assocon.  
 
A lista de fazendas habilitadas foi atualizada ontem pela Comissão Européia. O Brasil 
conseguiu incluir mais 25 propriedades em relação à semana passada e conta agora com 633 
unidades certificadas, das quais 301 estão em Minas Gerais. O Estado de Goiás possui 129 
fazendas certificadas e o Mato Grosso, que teve três fazendas retiradas da lista na semana 
passada, incluiu 13 propriedades nesta semana e conta agora com 103.  
 
Além da falta de estímulo para habilitação de novas propriedades para exportar para a Europa, 
a Assocon alerta para a redução do estoque de animais disponíveis para abate nos próximos 
anos. Segundo Merola, há seis anos, a idade média de animais abatidos era de 48 meses. Com 
o forte crescimento dos embarques das indústrias a partir de 2003 e a redução da idade de 
abate para 24 meses, em média, o excedente de animais que existia já não está mais 
disponível.  
 
Rebanho 
 
"Se forem abertos mercados importantes como Japão e houver a retomada das exportações 
para a Europa, vamos demorar 10 anos para recompor o rebanho", afirma Merola, ao lembrar 
que o número de animais disponíveis para abate neste ano foi definido em 2004. Sobre o 
desempenho dos confinamentos dos criadores filiados à Assocon, Merola afirma que o ano 
deve terminar com um tímido crescimento de 1,3% sobre o resultado do ano passado. O 
número de cabeças confinadas em 2008 deverá ser de 549 mil, apenas 8 mil a mais do que as 
541,9 mil abatidas em 2007.  
 
"Iniciamos o ano com uma boa perspectiva de crescimento, mas os custos do confinamento, 
especialmente do boi magro, subiram muito acima do que estava previsto", afirma Merola. Na 
primeira pesquisa de intenção de confinamento feita pela entidade em março mostrava uma 
perspectiva de crescimento de 22,2%.  
 
Na pesquisa de junho o aumento da intenção foi reduzido para 20,6%, número que caiu para 
6,7% em agosto. No levantamento de outubro, os pecuaristas já sinalizaram que o 
crescimento seria de apenas 1,1%, número que foi atualizado para os atuais 1,3% em 
dezembro. "De agosto para cá os custos estão caindo e a estimativa dos confinamentos é de 
que essa tendência permaneça em 2009", afirma Merola.  
 
Pesquisa realizada pela Assocon mostra que para 53% dos entrevistados os preços dos 
insumos para nutrição dos animais confinados deverá recuar no ano que vem. Para 38% os 
preços desses insumos deverão ficar estáveis e apenas 8% consideram que haverá aumento. 
Para os valores do boi magro, insumo que representa 70% do custo de um confinamento, 38% 



dos entrevistados apostam na manutenção dos atuais níveis de preços, 30% acreditam que irá 
subir ainda mais e 32% projetam redução nas cotações.  
 
Para os valores do boi gordo, os pecuaristas se mostram animados, já que apenas 16% 
acreditam na retração dos preços, enquanto 23% esperam por aumento nas cotações e 61% 
acreditam na estabilidade. Diante desse cenário, as estimativas para a ampliação dos 
confinamentos em 2009 é de crescimento. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 dez. 2008, Seudinheiro, p. A-6. 


