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Só os confinamentos diminuíram em 500 mil cabeças com a redução de demanda 
 
A pecuária brasileira sentiu os efeitos da retração da economia mundial não apenas nos 
preços, mas também nos volumes de produção. De janeiro a novembro, os  frigoríficos com o 
selo de inspeção federal (SIF) abateram 10% menos bois do que no mesmo período de 2008, 
ou cerca de 2 milhões de animais a menos. Os confinamentos vão produzir meio milhão de 
bois a menos neste ano, uma queda de 20%, segundo levantamento divulgado ontem pela 
Associação Nacional dos Confinadores (Assocon). 
 
As vendas externas de carne bovina acumulam queda de 15% neste ano, e o preço médio das 
exportações em dólares caiu 16% sobre 2008, segundo dados da Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
 
Mas não foi apenas a queda de demanda e preços externos que prejudicou os confinadores. O 
alto volume de chuvas de 2009 fez os pastos crescerem mais rápido que o normal, colocando 
bois de pastagem no mercado em um período tradicionalmente seco, quando os confinamentos 
costumam vender gado por preços mais altos. As chuvas também prejudicam o 
desenvolvimento dos bois nos confinamentos. 
 
Diante de um cenário de preços pouco atraente e do prejuízo que tomaram com o primeiro 
turno de confinamento, os pecuaristas desistiram de fazer um segundo turno, diminuindo a 
oferta de bois, segundo o presidente da Assocon, Ricardo Merola, "O que nos assusta é que a 
oferta de bois gordos caiu, mas os preços da arroba não subiram", diz o pecuarista José Lemos 
Monteiro, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande. O número de abates com SIF no 
Mato Grosso do Sul, segundo Monteiro, cairá de 3,5 milhões de cabeças em 2007 para 2,8 
milhões neste ano. 
 
O que explica o descolamento entre a oferta e os preços é a queda de demanda no mercado 
externo, explica o pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea-USP), Sérgio De Zen. 
 
Monteiro, de Campo Grande, também credita as dificuldades à concentração dos frigoríficos. 
"Ainda é impossível medir o impacto, mas ele já existe", diz. O alento foi o crescimento do 
consumo interno. Com preços mais baixos, o mercado doméstico absorveu volumes que 
seriam exportados.  
 



 
 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 35. 


