
Clima de Indefinição 
Confinar ou não? Mercado vive incógnita em relação a 2010 

cional período de seca (ou de queda 
no volume de chuvas) que comumente 
antecede a entressafra no país. 

Os confinadores não estão mui
to animados, mas as empresas de su-
plementação apostam em um ano de 

tudo de corte, com relação ao tradi- alta demanda. Mas afinal de contas, 
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E xpectativas das mais varia
das e um clima de indefinição 
e incógnita tomam conta do 

mercado pecuário brasileiro, sobre-

haverá período seco ou não em 2010? 
Como o mercado vai se comportar? 
Qual a melhor recomendação: confi
nar, semiconfinar ou apostar em boas 
pastagens o ano todo? 

As dúvidas são geradas, sobretu
do, pelo atípico ano de 2009, quando 



as chuvas garantiram pasto vigoroso 

praticamente em todos os 12 meses 

nas principais regiões produtoras de 

carne bovina. 

Como entre agosto e setembro 

o volume de animais prontos para o 

abate não diminuiu, o preço também 

não se elevou. Com isso, a redução no 

volume de confinamentos no Brasi l foi 

sensível. Dentre os 50 pecuaristas in

tegrantes da Associação Nacional dos 

Confinadores (Assocon), o número de 

animais em criação intensiva despen

cou de 489 mil em 2008 para 383 mil 

em 2009, uma queda de 19,5%. 

Variáveis - Para 2010, a expec

tativa da associação, até o início da 

segunda quinzena de março, não era 

das melhores. 

" Po r enquanto trabalhamos com 

a possibilidade de repetir os números 

de 2009 ou até mesmo registrar me

nor volume de confinamento", revela 

o zootecnista e técnico da Assocon, 

Bruno de Jesus Andrade. 

No entanto, o pecuarista brasi

leiro deve atentar para algumas var i

áveis. Andrade aposta, inclusive, que 

o mercado vai influenciar mais do que 

a questão cl imatológica. 

Até março a relação de troca 

boi gordo - magro não era das me

lhores, mas por outro lado o custo 

de produção em algumas regiões era 

favorável ao produtor. 0 zootecnista 

citou o Mato Grosso como exemplo. 

" L á o excesso de milho derru

bou os preços do grão, que é ut i l iza

do como insumo em confinamentos. 

Quando a demanda por transporte de 

soja cair e reduzir o preço do frete 

para o Sudeste, este milho também 

pode favorecer confinadores de outras 

regiões". 

A Assocon calcula que o rebanho 

de seus associados represente 18% do 

total de bovinos confinados anualmen

te no Bras i l . 

Mesmo sem números oficiais, 

estima-se que o volume de bois con

finados no País não ultrapasse 2% do 

seu rebanho total, que hoje seria de 

aproximadamente 190 milhões de ca

beças. 

Suplementos - Um quadro mais 

claro sobre a demanda por confina

mento este ano somente deve aconte

cer nos primeiros dias de maio. Até 

lá, no entanto, algumas empresas de 

suplementação al imentar bovina tra-
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para o futuro da pecuária brasileira a 

não ser pr ior izar a criação intensiva. 

"A saída para o setor é o con-

finamento ; pois o pecuarista sofre 

pressões por todos os lados, sobretudo 

em bloqueios de expansão de área", 

af irma. 

Mesmo fornecendo seus aditivos 

para as indústrias e empresas de fa

bricação de rações e sais minerais, a 

Phibro trabalha em sua meta de ex

pansão através do investimento em 

geração de demanda nas fazendas. 

Rodenburg, da 
Ag ro San ta 

Bá rba ra : 
conf inamento 
para produz i r 

1 500 touros/ano 

- T E N D Ê N C I A 

Frigorífico aposta 
no confinamento 

Os grandes grupos de processamento de carne também não escapam do 

investimento próprio em confinamentos. A Marfrig, por exemplo, investiu 

recentemente R$ 6,4 milhões na aquisição de um sistema com capacidade 

para 22 mil cabeças, na Argentina. 

De acordo com o seu diretor de Compra de Gado, Raul Mendes, a opção 

é certa por várias situações. Uma delas, segundo ele, é a grande oferta de 

grãos no mercado. 

"Estamos com muito alimento disponível para abastecer os sitemas in

tensivos. No norte do Mato Grosso, por exemplo, o milho poderia ser adquiri

do em março por R$ 8,00 a saca", conta. 

Indagado sobre a insatisfação de produtores rurais quando se deparam 

com uma indústria confinando animais, Mendes ameniza. 

"Não queremos concorrer com os produtores, temos apenas 50 mil ani

mais confinados e isso é muito pouco", garante. 

0 diretor ainda nega que este investimento seja uma espécie de estoque 

regulador da Marfr ig. 

"E apenas um negócio a parte para atendimento de mercado", informa. 

Apesar de ser ainda incipiente no Brasil diante da pecuária extensiva, o 

confinamento será, segundo o diretor da Marfrig, a melhor alternativa para o 

país diante das próprias exigências de produção. 

"Impossibilitado de desmatar, o pecuarista não pode ampliar sua área 

de pasto na propriedade; além disso, a regulamentação do Sisbov é de difícil 

controle a pasto. Estas duas situações por si só já justificam o processo de 

criação intensiva, que possibilitará o atendimento aos mercados mais exigen

tes", analisa Mendes. 

" P a r a isso vamos intensificar 

visitas diretas ao produtor levando 

orientações para adoção de tecnolo

g i a " , explica Mihai lov. 

A empresa norte-americana pos

sui duas fábricas no Bras i l : uma em 

Guarulhos, SP , e outra em Bragança 

Paulista, SP. Na pr imeira - e maior -

a capacidade instalada é de 830 m 3 de 

fermentação, funcionando 24 horas, 

365 dias/ano. 

Touros - J á a Agro Santa Bár

bara, um conglomerado que reúne um 

dos maiores planteis de gado a pasto 

no mundo - com aproximadamente 

450 mil cabeças no sul do Pará e no 

Mato Grosso - tem o foco na criação 

extensiva, mas também confina para 

atuar em um mercado específico da 

pecuária. 

"Temos confinamento com si la

gem de milho para fazer touros para 

o mercado. Produzimos 1500 cabeças 

desta fo rma" , revela Carlos Roden

burg, diretor geral da empresa. 

Seu forte, entretanto é a criação 

no pasto. A Santa Bárbara conta hoje 

com seis conjuntos de produção ex

tensiva, cada um com 20 unidades de 

criação sendo que cada unidade abriga 

até cinco mil animais. A meta da em

presa é fazer o rebanho atingir mais de 

um milhão de cabeças até 2014. 
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