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Última edição do ano, já com cara de 
Natal, rs.

Gabriel Zylberlicht fez uma análise de 
mercado muito completa sobre 2021, 
respondendo à pergunta “2021 foi o ano 
mais desafiador para a pecuária?”.

Convidamos o Prof. Weber Amaral 
para nossa coluna Com a palavra, os 
especialistas, trazendo à tona os Desafios 
de inovação para sistemas de produção de 
alimentos, proteínas e fibras: gerar valor 
para o cliente e para o planeta.

O Informa Nutri é preparado pela equipe 
da Nutricorp e seus parceiros para seguir 
com o nosso propósito de CONHECER, 
INOVAR e INSPIRAR.

Esperamos que gostem. Ótimas festas!

Mari Zylberlicht

Oi, gente. 
  Tudo bem?

MARIANA ZYLBERLICHT
MARKETING & OPERAÇÕES

 (19) 98167.8823
 (19) 3551.2244 
 www.nutricorp.com.br
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Mercado 
por Gabriel Zylberlicht

2021 foi o ano mais desafiador para a 
pecuária?

Pois é, mais um ano terminou. Será que 2021 será 
marcado como um ano desafiador? Será que esse ano 
que já passou será marcado como um ano repleto de 
mudanças, quebra de paradigmas, quebra de safras, 
oscilações profundas de preços? Buscando responder 
essas questões vamos recapitular e entender o que 
aconteceu no mercado. 

Voltando lá para o primeiro trimestre de 2021, quando 
o boi gordo era cotado em valores nunca vistos 
anteriormente, acima do patamar de 300 reais/@, 
o sentimento do pecuarista era de muita cautela 
em relação ao planejamento do ano por conta das 
incertezas na venda do boi gordo, e se este valor seria 
uma realidade ou algo prestes a cair. Na ponta da 
compra, a incerteza se deu pela dificuldade na compra 
dos dois principais insumos para a produção de carne, 
bezerro e milho. 

Falando sobre o mercado de reposição precisamos, 
primeiramente, entender em qual patamar do ciclo 
pecuários estamos no momento. Ao longo do ano 
de 2021, recebemos boletins que demonstraram 
uma redução significativa no abate de fêmeas 
caracterizando que estamos passando pelo ano de 
alta. Essa estratégia de manter as vacas na fazenda 
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ocorre visando aproveitar a escassez de oferta de 
animais jovens o que, consequentemente, reduz 
o número de animais ofertados para o frigorífico, 
encarecendo a carne. No outro lado da moeda, essa 
redução no abate de fêmeas aumenta o número de 
animais jovens ofertados ao mercado o que gerando 
uma pressão baixista nas cotações. 

No ano de 2021, o resultado da maior oferta de 
animais no mercado só foi sentido em meados de 
abril-maio. Os meses próximos a essa virada foram 
marcados por uma grande dificuldade em compra de 
animais para a composição e reposição do rebanho. 
O gráfico abaixo ilustra o comportamento do preço do 
bezerro segundo o indicador ESALQ/BM&FBOVESPA 
– MS nos últimos 5 anos.

Fonte: Embrapa Gado de Corte, 2020 
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Além do desafio de baixa oferta de animais, o pecuarista passou por 
outra forte dificuldade: a manutenção de caixa na fazenda. Como 
observado no gráfico, o preço do bezerro, que não passava do 
patamar de 1.500 reais/cabeça até 2019, passou para valores em 
torno de 2.700, 3.200 reais/cabeça. Dessa maneira, a operação em 
si passou a ser muito mais cara dos últimos anos, resultando em mais 
risco para toda a operação.

Passando para o segundo principal custo na produção de carne, o milho 
apresentou uma valorização de preço muito forte. Comparando com o 
ano de 2018 e a primeira metade de 2019, as cotações passaram de 
uma oscilação 3, 4 reais na média mensal para mais de 40 reais. 

O gráfico abaixo demostra as variações no preço do milho nos últimos 
12 meses.
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Boa parte da contribuição desse aumento de preço se 
deu pela elevada demanda da commodity no mercado 
externo puxado pela vantagem cambial do real frente ao 
dólar. Assemelhando ao que ocorreu na reposição, o 
pecuarista se viu no desafio de encontrar alimento para 
seu rebanho, visto a baixa oferta no mercado interno e a 
altíssima necessidade de caixa para a compra e reposição 
do insumo na sua propriedade. 

Analisados os dois principais custos de produção, vamos 
entender agora como foi a parte verde do caderno de 
contas. Se buscarmos a variação de preço de qualquer 
produto, do óleo de soja ao carro, a curva será de 
valorização. Esse aumento de preço dos produtos casado 
com o cenário de inflação, alto nível de desemprego e 
redução/paralisação no auxilio emergencial impactaram 
diretamente no consumo de carne bovina por ser uma das 
proteínas mais caras e substituíveis por outras fontes mais 
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baratas, como carne suína e aves. Apesar dessa redução 
em consumo de carne no mercado interno, as cotações do 
boi gordo seguiram em alta praticamente o ano inteiro como 
ilustrado no gráfico abaixo:

Entre os pontos que possibilitaram uma melhor 
remuneração pela carne em 2021, temos 
como destaque a redução na oferta de animais 
prontos para o abate - ponto este justificado 
pela própria posição do ciclo pecuário que 
estamos - e altíssima demanda por carne 
bovina brasileira no mercado externo, sendo 
este um dos protagonistas no ano de 2021. 

Analisando alguns indicadores pecuários como 
a relação de troca entre boi gordo/bezerro e a 
relação de troca boi gordo/milho é impactante 
o desafio que o pecuarista teve nesse ano 
para manter sua fazenda com margens 
saudáveis. Quando pensávamos que o ano 
estava perto do fim fomos surpreendidos com 
2 casos atípicos da Doença da Vaca Louca, 
resultando na suspensão direta da exportação 
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de carne para o nosso principal cliente e muita insegurança 
no mercado. As margens da produção, que passaram 
apertadas durante todo o ano, passaram para o negativo 
com a queda de 30 reais/@ em menos de 30 dias. Essa foi 
a “cereja do bolo” para um ano de grandes dificuldades. 

Essa breve análise do ano de 2021 só demonstra a 
dificuldade e quanto é desanimador trabalhar nessa área, 
correto? ERRADO! A atividade da pecuária e essa bandeira 
levantada por todos que atuam nessa área nunca foi tão 
importante para os brasileiros como em 2021. Toda essa 
dificuldade passada pelo pecuarista e também o agricultor 
foi convertida em desafio gerando uma estimativa do Valor 
Bruto da Produção Agropecuária acima de 1,10 trilhões 



10 Informa Nutri #21  Dezembro/2021

de reais segundo o levantamento do MAPA. O ano 
desafiador de 2021 representou um aumento de 10% 
em relação ao ano 2020. Na pecuária, o aumento em 
termos de faturamento foi de 336,23 bilhões de reais 
em 2020 para 356,71 bilhões em 2021. No mercado 
externo, a exportação de carne bovina in natura 
estimada para 2021 é de 2.718 milhões de toneladas, 
um aumento de 2% em relação à 2020, apensar da 
suspensão das importações pela China (Athenagro, 
out 2021). Segundo os dados do CEPEA/ESALQ, em 
parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil), o agronegócio, no acumulado de 
janeiro-setembro fecha com uma participação no PIB 
(Produto Interno Bruto) de 28%. 

Voltando na pergunta inicial do texto, se 2021 foi o ano 
mais desafiador para a pecuária, é possível afirmar que 
sim, foi o ano mais difícil mesmo, excluindo todas as 
dificuldades que passamos devido a pandemia. Mesmo 
assim, com todas essas dificuldades, o pecuarista 
não desanimou, lutou e trouxe, além de milhões de 
toneladas de alimentos para a população brasileira e 
para o mundo, milhões de empregos e benefícios para 
as famílias, milhares de estudos e contribuições para a 
academia fornecendo novas pesquisas, conhecimento 
e incentivando a formação de novos profissionais que 
buscam produzir mais alimentos utilizando menos 
recursos naturais e impactos ecológicos, bem como 
uma forte contribuição para a economia brasileira, 
trazendo esperança e motivação para a construção de 
um país mais forte e exemplo no agronegócio para o 
redor do mundo. 
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Desafios de inovação para sistemas de 
produção de alimentos, proteínas e fibras: 
gerar valor para o cliente e para o planeta

Prof. Weber Amaral

Com a palavra, o especialista

Todos nós sabemos sobre o papel fundamental que o 
Brasil tem para a oferta de alimentos, proteínas e fibras 
para o mundo, especialmente para redução da fome em 
uma população que deve chegar a quase 10 bilhões de 
pessoas em 2050. 
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Poucos sabem, porém, que para 
continuarmos neste papel de 
relevância e protagonismo que já 
possuímos nas últimas décadas, 
uma profunda transformação 
deverá ser realizada no campo 
(zona rural) e nas cidades. 
Melhor ainda, transformações, 
que precisam ser entendidas 
por todos nós, que no dia a dia, 
sentamo-nos às nossas mesas, 
sem conhecermos de fato a 
realidade que está por trás do 
alimento que chega em nossas 
casas. E digo, transformações 
no campo e nas cidades, porque 
não há mais como tratarmos o 
campo, ou as áreas rurais de 
forma isoladas e não ligadas 
ao futuro das cidades, onde 
hoje se concentra a maior parte 
da população mundial. E no 
Brasil, estas transformações, 
que já ocorrem, são o resultado 
do aumento da produtividade 
agrícola nos diversos elos e 
cadeias produtivas, ganhos 
estes crescentes e duradouros, 
e sustentados por inúmeras 
inovações tecnológicas de Norte 
ao Sul do país.
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Mas outros desafios acabam surgindo quase que 
diariamente e que merecem a atenção de pesquisadores, 
professores, empresas do agro e em especial dos usuários 
destas inovações, os produtores rurais. 

Novas pragas, novas doenças, falta de chuva, instabilidades 
climáticas, elevação dos preços dos insumos, rupturas 
das cadeias de suprimento, infraestrutura não otimizada, 
dificuldade de contratos de longo prazo (além das 
commodities tradicionais), sazonalidade de oferta, são 
alguns dos desafios que precisam ser enfrentados e 
atacados por estes grupos, empresas, gestores públicos e 
profissionais envolvidos com estes sistemas de produção 
de alimentos, proteínas e fibras. Os quais hoje e cada vez 
mais no futuro serão mais complexos, digitais, conectados 
e ligados ao funcionamento das cidades, pois devem 
contribuir para a conservação e produção de água, para 
estabilidade climática e sequestro de carbono, para a 
segurança alimentar, para a saúde e qualidade de vida das 
pessoas. Um “baita” desafio.  

Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo!




