
PARECER Nº 989 DE 2018 

DA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 

E REDAÇÃO, DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE A EMENDA 

Nº 1 APRESENTADA AO PROJETO DE LEI Nº 31, DE 2018 

 

De autoria do Deputado Feliciano Filho, o projeto em epígrafe, que 

proíbe o embarque de animais vivos no transporte marítimo e/ou fluvial, com a 

finalidade de abate para o consumo, retorna às Comissões para análise da 

Emenda nº 01 oferecida nos termos do artigo 175, II do Regimento Interno. 

Com base na alínea “d”, inciso III, do artigo 18, combinado com o artigo 

68 do regimento mencionado, o Senhor Presidente convocou Reunião 

Conjunta das Comissões supramencionadas para análise da matéria. 

Na qualidade de Relator designado, compete-nos nesta oportunidade, 

em atendimento às determinações dos parágrafos 1º, 2º e 11º do artigo 31 do 

mesmo diploma legal, analisar a proposta quanto a seus aspectos 

constitucional, legal, jurídico, de mérito e financeiro-orçamentário. 

Ao analisar a matéria, verificamos que a emenda ora em pauta não 

aprimora o texto original do projeto, deixando, em realidade, prejudicada a 

eficácia da norma proposta. 

Diante do exposto, somos contrários à aprovação da Emenda nº 01 ao 

Projeto de Lei nº, de 2018. 

 

a) Roberto Tripoli – Relator 

Aprovado como parecer o voto do relator, contrário à emenda nº 1. 

Sala das Comissões, em 24/7/2018. 

a) Célia Leão – Presidente 

Roberto Tripoli – Roberto Tripoli – Roberto Tripoli – Itamar Borges (com 

o voto em separado) – Caio França – Caio França – Delegado Olim – Marco 

Vinholi (com o voto em separado) – Marco Vinholi (com o voto em separado) – 

Marco Vinholi (com o voto em separado) – Wellington Moura – Gilmaci Santos 

– Gilmaci Santos – Geraldo Cruz – José Américo – Teonilio Barba – Fernando 

Capez – Orlando Bolçone – Orlando Bolçone – Analice Fernandes – Enio Tatto 

– Enio Tatto – Marcos Martins – Célia Leão (com o voto em separado) – Célia 

Leão (com o voto em separado) – Célia Leão (com o voto em separado) – 



Gilmar Gimenes (com o voto em separado) – Welson Gasparini – Edson 

Giriboni  

 

VOTO EM SEPARADO 
 

De autoria do senhor Deputado Feliciano Filho o 

Projeto de lei nº 31, de 2018, proíbe o embarque de animais vivos no 

transporte marítimo e/ou fluvial, com a finalidade de abate para o consumo, no 

Estado. 

Em razão da emenda de Plenário, apresentada nos 

termos do artigo 175, II, referido Projeto de lei retorna à apreciação das 

Comissões Permanentes, para apreciação da propositura acessória. 

Cumpre-nos, agora, em razão da reunião conjunta 

das comissões supra citadas, analisar a propositura sob a ótica constitucional, 

jurídica e legal, meritória e financeiro-orçamentária. 

Por discordarmos da manifestação apresentada pelo 

ilustre relator designado, apresentamos o presente VOTO EM SEPARADO 

pelas razões que passamos a expor:  

A emenda pretende alterar a propositura em sua 

totalidade de modo a possibilitar que o embarque de animais vivos, observada 

a legislação em vigor, atenda o bem estar do animal. 

Na sequência, observamos que a emenda altera o 

valor da multa prevista na propositura original, ainda com a suspensão da 

atividade de exportação por 90 dias, e a exclusão do registro de atividade a 

destinação dos valores das referidas multas. Propõe, ainda,  a regulamentação 

da matéria por meio de decreto do Poder Executivo, e sugere que a lei produza 

efeitos após 3 anos da publicação da futura lei. 

A emenda tem inequívoca natureza legislativa, 

consoante os mandamentos constitucionais e financeiro-orçamentário, bem 

como são inquestionáveis as razões de mérito apresentadas  que conduzem a 

presente emenda, na media que aprimora a propositura original. 

Ocorre que em razão de adequar a referida emenda, 

no que concerne à sua vigência, propomos a seguinte Subemenda à emenda 

substitutiva de nº 1. 

 

Subemenda  à Emenda Substitutiva de nº 1 ao Projeto de lei 31, de 2018: 

 

Altere-se a redação do artigo 5º da Emenda Substitutiva de nº 01 



 

“Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

Pelo exposto, sob os aspectos que ora nos compete 

examinar, somos pela aprovação da emenda substitutiva de nº 1, apresentada 

ao Projeto de lei nº 31, de 2018, nos termos do artigo 175, II, do Regimento 

Interno, bem como da subemenda à emenda substitutiva de nº 1, na forma 

apresentada neste parecer. 

 

É o nosso parecer. 

 

a) Davi Zaia  

 

 

Obs.: Os anexos abaixo relacionados fazem parte integrante deste Voto em Separado: 

 

Anexo I: Instrução Normativa nº 13/2010 (feito pelo MAPA) 

Anexo II: Artigo: “Tema: Sobre a proibição das exportações de gado vivo” 

 



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 30 DE MARÇO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto
no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934, e o que consta
do Processo nº 21000.009867/2005-13, resolve:

Art. 1º Aprovar o REGULAMENTO TÉCNICO PARA EXPORTAÇÃO DE BOVINOS, BÚFALOS,
OVINOS E CAPRINOS VIVOS, DESTINADOS AO ABATE, na forma do Anexo à presente Instrução
Normativa.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO PARA EXPORTAÇÃO DE BOVINOS, BÚFALOS, OVINOS E
CAPRINOS VIVOS DESTINADOS AO ABATE

Art. 1º Este Regulamento estabelece as normas de procedimentos básicos para a preparação de animais
vivos para a exportação, incluindo a seleção nos estabelecimentos de origem, o transporte entre o
estabelecimento de origem e os Estabelecimentos de Pré-embarque e destes para o local de saída do país e
o manejo nas instalações de pré-embarque e no embarque.

Parágrafo único. Este Regulamento se aplica aos bovinos, búfalos, ovinos e caprinos destinados à
exportação para abate imediato ou engorda para posterior abate.

Art. 2º Será permitido exportar animais vivos que estejam em bom estado de saúde, isentos de
ectoparasitos e que procedam de estabelecimentos de criação e de áreas que não estejam sob restrição
sanitária devido a doenças transmissíveis que afetam a espécie a ser exportada.

Art. 3º Os animais somente poderão ser exportados quando acompanhados de Certificado Zoossanitário
Internacional regularmente expedido por Médico Veterinário ocupante do cargo de Fiscal Federal
Agropecuário, que atenda aos requisitos constantes das normas vigentes no País e às condições sanitárias
requeridas pelo país importador.

Parágrafo único. A saída do país somente será autorizada pelos portos, aeroportos e pontos de fronteira
devidamente aparelhados e designados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA.

Art. 4º Os veículos transportadores devem atender aos requisitos para transporte de animais de forma
segura e de acordo com os princípios de bem-estar animal, sendo limpos e desinfetados antes do
carregamento no estabelecimento de origem e no estabelecimento de pré-embarque, sob a
responsabilidade do transportador, que deverá apresentar atestado ou certificado que comprove a
realização do procedimento.(Redação dada pela )Instrução Normativa 53/2011/MAPA

_____________________________________________________________________  Redações
Anteriores

Parágrafo único. Será permitido que a limpeza e a desinfecção dos veículos transportadores sejam
realizadas em uma única oportunidade, prévia ao primeiro embarque, quando estes forem utilizados
exclusivamente para transporte dos animais do mesmo estabelecimento de origem ao estabelecimento de



pré-embarque ou do estabelecimento de pré-embarque ao local de saída do país, podendo, a qualquer
momento, ser requerida nova higienização destes.

Art. 5º Os animais a serem exportados devem ser selecionados em estabelecimentos que cumpram com as
normas sanitárias vigentes no País, com atendimento aos requisitos sanitários e de bemestar animal
estabelecidos pelo país importador.

Art. 6º Os animais selecionados para exportação devem ser identificados individualmente ou por lote, de
forma que possam ser relacionados ao estabelecimento de origem, ou possuir outro tipo de identificação
quando o país importador assim o solicitar.

Art. 7º Os animais selecionados devem estar adequadamente preparados para o transporte e,
adicionalmente, não devem apresentar qualquer condição que possa comprometer a sua saúde e bem-estar
no trajeto até o Estabelecimento de Pré-embarque - EPE - e deste até o local de embarque.

Art. 8º Fêmeas em idade reprodutiva, destinadas ao abate imediato, devem estar acompanhadas de
atestado negativo ao exame de prenhez, realizado nos sete dias anteriores à data da seleção para
exportação e firmado por médico veterinário.

Art. 9º Todos os animais destinados à exportação devem ser reunidos, antes do embarque, em um
estabelecimento previamente aprovado pelo MAPA para esse fim, que passa a ser denominado
ESTABELECIMENTO DE PRÉ-EMBARQUE - EPE, onde serão preparados para a viagem e
permanecerão isolados de outros animais.

Art. 10. Os EPEs deverão ser previamente aprovados pelo MAPA. A aprovação deverá ser solicitada à
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que conferirá um código de
identificação ao estabelecimento.

§ 1º O código de identificação a ser conferido ao estabelecimento aprovado será formado pela sigla EPE,
acrescido de três dígitos com numeração seqüencial única no estado e da sigla da Unidade da Federação,
na seguinte forma: EPE/000/UF, sendo então um estabelecimento aprovado pelo MAPA.

§ 2º O Departamento de Saúde Animal deverá preparar um Formulário para Aprovação de EPE, no qual
haverá campos a serem preenchidos com todos os dados do estabelecimento inclusive coordenadas
geográficas.

§ 3º O EPE poderá ser uma unidade isolada ou parte de um estabelecimento de criação ou ainda um
estabelecimento quarentenário especialmente construído com essa finalidade.

§ 4º Para aprovação pelo MAPA o local designado como EPE deverá estar cadastrado na agência ou
serviço veterinário oficial do estado.

Art. 11. Os Estabelecimentos de Pré-embarque - EPEs - aprovados farão parte da Lista de
Estabelecimentos de Pré-embarque Habilitados à Exportação a ser elaborada pelo Departamento de Saúde
Animal, com base nas informações transmitidas pelas Superintendências Federais de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (SFAs).

Art. 12. No EPE, os animais selecionados permanecerão durante todo o período e por não menos que 24
horas, sob a responsabilidade direta de médico veterinário da iniciativa privada oficialmente habilitado e
sob supervisão de médico veterinário oficial.

Art. 13. Quando o país de destino solicitar a realização de quarentena, os animais serão mantidos no EPE
pelo tempo estipulado e deverão ser submetidos à avaliação clínica, provas laboratoriais, tratamentos e
vacinações requeridas, a serem realizados mediante supervisão e acompanhamento do serviço veterinário
oficial brasileiro.

Art. 14. Para aprovação pelo MAPA, o EPE deve estar situado, em relação ao local de embarque, a uma



distância que não implique uma jornada superior a 8 (oito) horas de transporte por via rodoviária, e
dispor, no mínimo, do que segue:(Redação dada pela )Instrução Normativa 53/2011/MAPA

_____________________________________________________________________  Redações
Anteriores

I - equipamento e local adequado para limpeza e desinfecção de veículos;(Revogado pela Instrução
)Normativa 53/2011/MAPA

II - alimentação de qualidade e na quantidade suficiente;

III - currais, brete e tronco de contenção adequados ao manejo dos animais;

IV - instalações individuais ou coletivas - estábulos ou pastos -, construídos de forma a assegurar que o
estresse aos animais seja o mínimo possível durante o período de sua permanência;

V - pastos com drenagem adequada e, no caso de instalações cobertas, drenagem e ventilação adequadas;

VI - comedouros para os animais, em tamanho adequado e na quantidade necessária;

VII - local para armazenamento de forragem e outros alimentos para os animais, quando necessário;

VIII - instalações para o fornecimento de água limpa e de qualidade;

IX - alojamento para os empregados do estabelecimento;

X - acesso controlado para veículos e pessoas;

XI - médico veterinário habilitado como Responsável Técnico (RT) para o exercício profissional na
Unidade da Federação onde se situa o estabelecimento.

Art. 15. A responsabilidade pela manutenção, segurança e operação do estabelecimento, incluindo o
fornecimento de alimentação e água e demais cuidados com os animais ficará a cargo do proprietário,
locatário ou outro representante legal do EPE.

Art. 16. Ao Responsável Técnico, médico veterinário contratado pelo proprietário do EPE, caberá prestar
assistência veterinária direta e imediata aos animais mantidos no estabelecimento e a execução das demais
atividades e práticas que requeiram sua supervisão ou intervenção direta.

Art. 17. No EPE, a água de superfície e os efluentes devem ser direcionados para fora das áreas de
circulação e manejo dos animais e das áreas de armazenamento de forragens e outros alimentos, de forma
a garantir o atendimento às normas ambientais vigentes.

Art. 18. As cercas do EPE devem ser mantidas em bom estado de conservação e construídas de forma
adequada à contenção da espécie animal alojada e de modo a impedir a entrada de outros animais.

Art. 19. Para assegurar o adequado fornecimento de alimento e água aos animais, os comedouros e
bebedouros devem ser construídos de forma a permitir fácil limpeza em todas as suas superfícies,
prevenindo o desperdício de alimentos e minimizando a contaminação fecal.

Parágrafo único. Todos os animais alojados no EPE devem ter acesso permanente à água limpa de
qualidade.

Art. 20. Os animais devem ser inspecionados por médico veterinário oficial no momento da entrada no
EPE e imediatamente antes de sua saída com destino ao local de embarque, para verificação do
cumprimento dos requisitos sanitários estabelecidos.



Art. 21. Os veículos utilizados para o transporte de animais do EPE ao local de embarque devem ser
lacrados com lacre numerado após o carregamento dos animais.

Art. 22. A limpeza e a desinfecção dos currais, bretes e demais instalações de manejo de animais do EPE
são obrigatórias e devem ser realizadas antes do ingresso de um novo lote de animais.

Art. 23. O transporte rodoviário de animais para exportação, desde o estabelecimento de origem até o
EPE, e deste até o local de embarque, deverá ser realizado em veículo adequado à espécie animal
transportada.

Art. 24. Os veículos utilizados para o transporte deverão estar em bom estado de conservação e
manutenção, devendo ser completamente limpos e desinfetados com produtos aprovados pelo MAPA,
antes do embarque dos animais, sendo que o responsável pelo transporte deverá apresentar atestado ou
certificado que comprove a realização do procedimento.(Redação dada pela Instrução Normativa

)53/2011/MAPA

_____________________________________________________________________  Redações
Anteriores

Art. 25. Não será permitido desembarcar os animais em qualquer ponto intermediário do trajeto entre o
estabelecimento de origem e o EPE e deste ao local de saída do País, salvo para descanso, mediante
prévia comunicação ao serviço veterinário oficial, ou por motivo de força maior.

Art. 26. Para exportação por via terrestre, deverão ser observadas as condições de alojamento dos animais
no veículo, respeitando-se os princípios de bem-estar animal e observando o número máximo de animais
que poderão ser transportados segundo o seu porte.

Art. 27. O transporte marítimo e fluvial deve ser realizado em embarcações que possuam instalações
adequadas para alojar a espécie animal exportada e para o seu manejo e sua alimentação, propiciando o
bem-estar geral dos mesmos durante a viagem.

Art. 28. As embarcações utilizadas para o transporte marítimo ou fluvial deverão estar em bom estado de
conservação e manutenção e ser completamente limpas e desinfetadas com produtos aprovados pelo
MAPA, antes do embarque dos animais.

Art. 29. O transporte marítimo ou fluvial deve ser previamente planejado pelo transportador e pelo
exportador e realizado em navios aprovados pela Capitania dos Portos, adequadamente abastecidos de
provisões - alimento e água - para a viagem, que tenham habilitação para o transporte de animais, segundo
a espécie, e conduzidos de forma a prevenir danos aos animais e minimizar o estresse de viagem,
respeitando as normas estabelecidas para o bem-estar animal.

Art. 30. O exportador ou importador deverão apresentar ao Serviço ou Unidade de Vigilância
Agropecuária do MAPA, no local de saída do país, até três dias antes do embarque, a configuração do
navio a ser utilizado na operação, expedida pelo armador, contendo:

metragem da embarcação, metragem quadrada de cada deck disponível para carregamento de animais,
quantidade de cochos, bebedouros, capacidade de armazenagem de alimentação (em toneladas),
capacidade de tanques para água potável, quantidade e capacidade do dessanilizador, número de
acionamentos por minuto das turbinas para ventilação e renovação de ar.

Parágrafo único. A configuração apresentada servirá de base para estabelecer a quantidade de animais que
será embarcada.

Art. 31. Animais de diferentes espécies não podem ser transportados no mesmo curral; animais criados
em um mesmo estabelecimento devem ser mantidos como um grupo, sempre que possível.

Art. 32. Antes do embarque dos animais, com no mínimo três dias de antecedência, o exportador deverá



protocolar na unidade local do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento documento com as
seguintes informações:

I - plano de viagem;

II - informação sobre o local, data e hora do embarque;

III - previsão de chegada, data e local de desembarque dos animais;

IV - número de animais a serem embarcados; e

V - a quantidade e o tipo de alimento embarcado e a quantidade de água.

Art. 33. Os exportadores e importadores, os proprietários dos animais, os agentes comerciais, as empresas
de navegação, os capitães de navios e os administradores das instalações são responsáveis pelo estado
geral de saúde dos animais e pela sua aptidão física para a viagem, independentemente de que sejam
contratados terceiros para realização de determinados serviços durante o transporte.

Art. 34. Os EPEs devem ser construídos, mantidos e utilizados de tal maneira que evitem lesões e
sofrimento e garantam a segurança dos animais.

Art. 35. O proprietário dos animais ou o exportador deverá disponibilizar pessoal suficiente para realizar
as operações de embarque e desembarque rodoviário e para embarque nos navios de transporte.

Art. 36. As pessoas encarregadas do manejo dos animais nos navios devem ter experiência no transporte e
conhecimento do comportamento animal e dos princípios básicos necessários para o desempenho das suas
tarefas, sem utilização de violência ou qualquer método passível de provocar medo, lesões ou sofrimento.

Art. 37. Caso ocorram problemas no transporte, devem ser tomadas medidas necessárias para garantir o
bem-estar animal.

Art. 38. No caso de doença ou traumatismos nos animais durante o transporte, os animais envolvidos
devem ser separados dos demais animais e receber tratamento adequado e imediato.

Art. 39. Os veículos e navios transportadores de animais devem dispor de instalações que assegurem a
proteção dos animais das intempéries, temperaturas extremas e variações meteorológicas desfavoráveis.

Art. 40. Os navios devem dispor de fonte de iluminação artificial suficiente para a inspeção e o tratamento
dos animais durante a viagem.

Art. 41. Os navios devem estar equipados com equipamentos de combate a incêndios.

Art. 42. Os animais devem ser transportados em piso que garanta o seu conforto, adaptado à espécie, ao
número de animais transportados e à duração da viagem.

Art. 43. Os navios devem manter em permanente disponibilidade uma baia hospital em cada deck,
específica para separação dos animais que durante o transporte apresentem problemas de saúde.

Art. 44. O número de animais a serem abrigados no interior dos veículos de transporte rodoviário e nos
navios deverá atender as condições de conforto e bem-estar animal, determinando-se este número em
função do espaço disponível, segundo a espécie animal.

Art. 45. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adotará as medidas necessárias para
aplicação deste Regulamento em todo o Território Nacional.

Art. 46. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução desta Instrução Normativa serão dirimidos
pelo MAPA.
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Diante da polêmica envolvendo o 

projeto de lei que proíbe a 

exportação de gado vivo pelos 

portos paulistas, a Athenagro

calculou o impacto potencial de 

até R$6,5 bilhões na economia, em 

dinheiro que deixaria de circular. 

O número gerou questionamentos 

coerentes, cujos critérios vale a 

pena elucidar. Afinal, se as 

melhores projeções sugerem um 

faturamento total em torno de R$ 

900 milhões com as exportações 

de gado vivo pelo estado de São 

Paulo, como o impacto da sua 

proibição poderia atingir R$6,5 

bilhões? 

Explicar a metodologia é também 

uma oportunidade de analisar o 

resultado especificamente para 

São Paulo, visto que o cálculo foi 

baseado em números nacionais da 

cadeia produtiva da pecuária. 

Embora tenda a ser próximo do 

estimado, características típicas de 

cada região podem levar a alguns 

resultados diferentes, como ficará 

demonstrado ao final do texto.   

Para explicar o raciocínio, uma

sequência de premissas e análises 

serão consideradas e reforçadas 

com dados que as sustentam. 

Mas antes de seguir, valem 

algumas reflexões. 

- É incontestável que o melhor é 

processar a carne aqui dentro, ao 

invés de alimentar fazendas de 

terminação e indústrias de outros 

países. No entanto, essa opção 

não pode ser fruto de uma 

imposição legal, mas sim do 

aumento da competitividade da 

cadeia produtiva brasileira. 

- As exportações de gado vivo 

não provocaram aumento nos 

preços do mercado interno em 

São Paulo. O mesmo foi 

observado para o Rio Grande do 

Sul que, junto com São Paulo, tem 

aumentado significativamente o 

embarque de animais vivos nos 

últimos meses. As exportações 

estão servindo para não deixar 

que os preços recuem ainda mais, 

garantindo estímulo e oferta de 

animais que beneficiarão os 

próprios frigoríficos nos próximos 

anos. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

As exportações de gado vivo 

regulam o mercado e podem servir 

como um “amortecedor” para as 

grandes oscilações de preços, típicas 

dos ciclos pecuários, que ora 

favoreciam produtores, ora 

frigoríficos. 

- No balanço de décadas de ciclo 

pecuário, os frigoríficos foram mais 

penalizados do que os pecuaristas. 

Garantir previsibilidade de oferta e 

melhoria nos processos de produção 

nas fazendas é fundamental para o 

setor frigorífico se posicionar melhor 

no mercado global de carnes. 

- Assim como se recomenda para os 

pecuaristas, a melhor alternativa 

para os frigoríficos é focar no 

aumento do faturamento e na 

redução de diversos custos de 

produção. Ao apontar a proibição 

das exportações como alternativa 

para a melhoria da competitividade 

da indústria em recente entrevista, o 

representante do Sindicato da 

Indústria de Carnes e Derivados do 

Rio Grande do Sul transfere ao 

estado a função de tornar a 

indústria, que representa, mais 

competitiva. Essa obrigação cabe ao 

gestor de cada uma das empresas. 

Assim como ocorreu na polêmica 

entre taxistas e UBER, o sindicalista 

deveria aproveitar a oportunidade 

para pedir menor interferência do 

estado, e não para aumentar. 

- O debate é uma oportunidade 

para a indústria frigorífica se 

organizar e apoiar as exportações de 

gado vivo e, junto com os 

pecuaristas e outros elos da cadeia 

produtiva, pressionar para reduzir a 

interferência do estado, que dificulta 

por diversas maneiras as operações 

de produção, transporte e 

processamento de carne no Brasil. 

Combater as interferências do 

estado trará benefícios muito 

maiores do que reduzir 

momentaneamente os preços da 

matéria-prima, garantindo a 

perpetuidade dos ciclos imprevisíveis 

de oferta de animais. 

- Por fim, embarcar em agendas 

negativas como oportunidade de 

negócio é jogar contra os próprios 

interesses. 
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Os deputados que lideram o debate 

na assembleia paulista já 

anteciparam que a pauta se 

estenderá para o transporte 

rodoviário e para as exportações de 

couro. 

EFEITOS DAS MARGENS DE LUCRO 

NA PECUÁRIA SOBRE A 

PRODUTIVIDADE 

A consequência histórica da queda 

das margens de lucro, por arroba 

vendida, é o aumento da 

produtividade. O comportamento se 

deve à necessidade do pecuarista 

compensar a perda de margem pelo 

aumento das vendas pela mesma 

unidade de área. Essa reação não é 

particularidade da pecuária; mas sim 

de qualquer atividade produtiva. 

Na pecuária de corte, as margens de 

lucro por arroba entre o início da 

década de 1990 até o momento 

recuaram da faixa de 35% para os 

atuais 15% a 20%.  Economistas 

leigos na realidade da pecuária 

tendem a considerar que se trata de 

uma boa margem de lucro, mas 

desconhecem a produtividade média 

da pecuária. Como se produz apenas 

entre 5 a 7@/ha/ano no estado de 

São Paulo, o lucro médio por hectare 

ficaria ainda na faixa dos R$100 a 

R$150 ao ano, muito pouco para 

competir com outras oportunidades 

de uso da terra. 

E é justamente essa observação que 

explica o aumento da produtividade. 

Para manter a renda ao longo dos 

anos, o pecuarista precisa aumentar 

a escala por área; movimento que 

vem ocorrendo há anos em todo o 

Brasil, não apenas em São Paulo. 

São diversos os dados que poderiam 

ser usados para comprovar o ganho 

na produtividade da pecuária. Um 

dos exemplos mais usuais é o 

aumento do peso médio da carcaça. 

Em 20 anos, a quantidade de carcaça 

em um macho abatido no Brasil 

aumentou 35 kg em média, 

enquanto a idade de abate se 

reduziu. No final dos anos 1990, 

cerca de 45% dos machos (não 

touros) chegavam ao abate com 

mais de 40 meses de idade, 

enquanto que atualmente apenas 

entre 6% e 10% chegam acima dessa 

idade. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

Somando outros ganhos 

relacionados ao uso de pastagens, 

integração com lavouras, 

confinamento, reprodução, 

nutrição a pasto, sanidade etc., 

facilmente se explica o aumento 

da produtividade que saltou de 1,6 

@/ha/ano para uma média de 

4@/ha/ano, um ganho

considerável para uma atividade 

de ciclo longo que ocupava, em 

1990, quase 23% da área do país. 

Atualmente, ocupando pouco 

mais de 19% do território, a 

pecuária oferta 2,3 vezes mais 

carne do que em 1990. Outros 270 

milhões de hectares teriam que 

ser convertidos em pastos, caso a 

produção de carne esperada para 

2018 fosse conduzida com a 

tecnologia de 1990. 
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O principal driver tecnológico da 

produção pecuária é a redução das 

margens de lucro, embora alguns 

oportunistas tentem convencer os 

distraídos de que o aumento da 

produtividade foi consequência da 

pressão ambiental.

Nas fazendas, a tecnologia é 

aplicada com o único objetivo de 

aumentar as vendas na mesma área 

e, consequentemente, manter o 

padrão de vida de anos anteriores. É 

uma conclusão praticamente 

intuitiva, exercitada ao longo dos 

anos pelos produtores brasileiros de 

todas as cadeias produtivas do 

agronegócio. 

Se no longo prazo, a consequência 

da redução de margens é o 

aumento do aporte tecnológico, no 

curto prazo o comportamento do 

pecuarista é o inverso. 

Diante de uma significativa queda 

nas margens de lucro, os produtores 

tendem a desacelerar o pacote 

tecnológico, buscando se defender 

de incertezas e eventuais prejuízos. 

Em 2017, na consolidação dos 

resultados da pesquisa do Rally da 

Pecuária, foi registrada uma queda 

de 2,3@/ha/ano na produtividade 

média. Grande parte dessa queda 

se deve à decisão impulsiva, 

implementada em 2016. Com o 

aumento nos preços dos insumos 

tecnológicos, a tendência era um 

recuo nas margens dos produtores. 

E quanto maior o pacote 

tecnológico, maior seria a 

proporção de queda nos lucros.  

Antes mesmo dos dados terem sido 

tabulados, os produtores 

encontrados pela expedição técnica 

anunciavam a intenção de reduzir o 

pacote tecnológico, em função do 

aumento nos custos de produção. 

A consequência da decisão de 2016 

impactaria o resultado de 2017, 

como aparentemente se confirmou. 

Observe a figura 1. 

Diversos dados gerados por órgãos 

oficiais, universidades, centros de 

pesquisa, associações ou empresas 

privadas comprovam a redução do 

pacote tecnológico, seja pela 

quantidade de hectares ou animais 

tratados com determinadas 

tecnologias, seja pela redução

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

do nível de insumos utilizados; 

como observado na composição 

dos ingredientes para dieta dos 

animais, cujo padrão tecnológico 

foi reduzido na maior parte das 

fazendas brasileiras. 

A queda na margem de lucro 

provoca, no curto prazo, redução 

do pacote tecnológico aplicado 

no processo produtivo. Já no 

longo prazo, a consequência é o 

aumento do investimento em 

tecnologia.

O inverso é verdadeiro. 

Perspectivas de aumentos de 

margens, no curto prazo, 

estimulam investimentos e 

aumento do pacote tecnológico. 

Margens elevadas, no longo 

prazo, tendem a criar uma 

acomodação nos investidores 

que, apesar de não retrocederem 

tecnologicamente, deixam de 

evoluir. 
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E, no longo prazo, o aumento da 

produtividade ocorrerá por duas 

vias. A primeira é pelo produtor 

que se adapta buscando escala e 

aumentando o nível de 

produtividade. A segunda é pela 

inviabilização dos menos 

produtivos que, lentamente, saem 

ou reduzem a sua participação no 

mercado. A figura 1 ilustra bem a 

diferença, comparando o público 

que é acessado pelo Rally da 

Pecuária, bem acima da média, 

com a produtividade média 

nacional. 

Embora haja assunto de sobra 

para explorar o efeito de longo 

prazo, aqui será detalhado apenas 

o efeito de curto prazo, para 

estimar o impacto da proibição das 

exportações de gado vivo sobre a 

cadeia produtiva como um todo.   

A IMPORTÂNCIA DO LUCRO PARA 

A SOCIEDADE 

Desde que obtido de forma lícita, a 

efetivação do lucro em uma 

determinada empresa também 

implicará em benefícios para 

terceiros, contribuindo para a 

geração de riquezas não apenas 

para o dono do capital, mas 

também a todos os envolvidos de 

alguma forma com 

empreendimento, seja de forma 

direta ou indireta. 

Infelizmente a sociedade brasileira 

tem dificuldade para perceber este 

ganho, pois apenas uma pequena 

parcela relaciona o lucro privado 

com benefícios para a sociedade. 

E o raciocínio é simples. 

É a perspectiva de obter lucro que 

estimulará alguém, individualmente 

ou em grupo, a investir capital 

disponível para iniciar uma 

atividade. O investimento, 

geralmente, é superior ao lucro 

anual, podendo ser recompensado 

apenas em cinco, dez, quinze ou 

mais anos de produção. Os 

recursos são destinados aos bens 

de produção e ao capital de giro, 

que possibilitará levar a empresa 

até que ela saia da condição de 

fluxo de caixa negativo, típico dos 

primeiros anos de investimentos. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

AGENDE-SE

ARAÇATUBA 
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Ao investir, o dono do capital criará demanda 

por insumos, empregos e valor. Diversos outros 

negócios serão criados ou sustentados pelas 

demandas geradas por aquele investimento. 

Outros empresários lucrarão e, da mesma forma, 

ampliarão investimentos em diversas áreas para 

atender as demandas daquela e de outras 

empresas. 

E os benefícios não param por aí. Os empregos 

criados no processo também contribuirão para 

movimentar a economia. Os salários serão 

gastos em supermercados, roupas, bens 

duráveis, celulares, entretenimento, energia, 

combustíveis e serviços em geral. Tais recursos, 

por sua vez, irão compor demandas que 

estimularão investimentos em outros setores, 

multiplicando o efeito benéfico do lucro em 

determinadas atividades. Nesse contexto, um 

empreendedor investirá num posto de gasolina, 

enquanto outros, em restaurantes, lojas, cinemas, 

etc. 

Tudo interligado e difícil de identificar onde 

termina uma e onde começa outra cadeia 

produtiva. Há estudos e relações estatísticas 

quantificando o efeito da geração de empregos 

diretos, indiretos e por efeito renda, à medida 

que se aumenta a demanda por determinados 

produtos - embora essa análise não seja o 

objetivo deste texto. 

Mas, apenas para concluir o raciocínio, mesmo 

que um pequeno empresário urbano nem saiba 

da existência de exportação de carne ou animais 

vivos pela pecuária, não seria absurdo relacionar 

o seu negócio com a atividade.  Ou, mais irônico 

ainda, qual seria a importância da produção 

pecuária para sobrevivência de um restaurante 

vegetariano em determinada região? Ou mesmo 

de uma loja de produtos vegano? Embora 

pareça contraditório, mas nem mesmo os 

consumidores destes estabelecimentos saberiam 

dizer que seus empregos dependem, em parte, 

do estímulo criado pela produção de carne na 

região. Assim acontece para todas as cadeias 

produtivas. 

Por essa razão decisões que impactam 

movimentos de oferta e demanda tendem a 

provocar efeitos muito diferentes do que se 

pretendia. 

A importância do lucro, portanto, é relevante 

para a sociedade. Facilitar e estimular que 

empreendedores corram o risco de investir é a 

forma mais eficaz – se não for a única - de 

melhorar a qualidade de vida da população. 

E investir não é fácil, pois envolve diversos riscos. 

É preciso valer a pena para que alguém retire o 

dinheiro de uma conta bancária, se desfaça de 

bens ou mesmo abra mão de determinado 

padrão de vida para investir em algum negócio. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?
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Os riscos dos investimentos 

envolvem erros de operação, 

mudança no mercado, entrada 

de concorrentes, questões 

conjunturais relacionadas à 

economia e questões regionais. 

Países como o Brasil dificultam 

mais ainda o investimento, 

aumentando os riscos para os 

que se atrevem a “encarar a 

empreitada”. Carga tributária 

exagerada e confusa, mudanças 

nas leis, pressões irracionais 

embasadas na histeria 

ideológica e a forte presença 

do estado, abrindo brechas 

para a criação de negócios 

movimentados pela chantagem 

de agentes a serviço da 

sociedade. 

No caso da produção rural, os 

riscos ainda envolvem clima, 

questões sanitárias, pressões 

ambientais, marketing negativo 

praticado por celebridades (não 

especialistas) e gargalos 

logísticos com potencial de 

impacto negativo 

desproporcional ao valor criado 

pela produção; o que ficou 

evidente pela paralisação dos 

caminhoneiros entre os meses 

de maio e junho.  E tudo isso é 

apenas um resumo. 

O Brasil acaba punindo o 

investimento, ao invés de 

estimulá-lo. E cabe aqui uma 

pergunta. 

Quanto dos acordos ilícitos entre 

empresas e agentes do poder público 

não nascem e florescem, justamente 

por causa do cenário tão adverso ao 

empresariado? 

Voltando ao assunto, é justamente com 

base no estímulo e na retração do lucro 

que a Athenagro estima o impacto 

negativo que algum desestímulo pode 

causar às cadeias produtivas. 

CADEIA PRODUTIVA DA PECUÁRIA 

PAULISTA  

O movimento da cadeia produtiva da 

pecuária de São Paulo precisa ser 

analisado com cautela. 

O estado é o maior consumidor de 

alimentos do país, importando carne de 

outras regiões. Essa carne entra no 

estado através de bois comprados por 

outros produtores ou pelos frigoríficos, 

abatidos regionalmente, ou pela 

entrada de carne processada em outros 

estados. 

Sendo assim, parte considerável do 

movimento de produtores, indústria 

frigorífica e varejo estará relacionada à 

cadeia produtiva pecuária de outros 

estados, e não a de São Paulo. 

Na análise, portanto, é considerada 

apenas a produção paulista para o 

dimensionamento da cadeia produtiva. 

A partir do estudo anual do movimento 

da cadeia produtiva brasileira, e de 

informações estatísticas do estado de 

São Paulo, chegou-se à estimativa do 

movimento gerado pela pecuária do 

estado. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?
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Relacionando o lucro estimado da 

pecuária de corte paulista contra o 

movimento da cadeia produtiva do 

estado, chega-se a uma relação de

R$ 24 circulados em alguma etapa da 

cadeia produtiva para cada R$ 1,00 de 

lucro esperado nas fazendas. Na 

média do Brasil, essa relação em 2017 

é de R$27, sendo que já foi R$ 34 em 

2016. 

Em tese, as oscilações no lucro 

tendem a provocar movimentos 

proporcionais no restante da cadeia 

produtiva, consequência das decisões 

adotadas nas diversas unidades 

produtivas que serão impactadas, ora 

positivamente, ora negativamente. 

Para a análise foi usada a base de 2017 

com as diferenças de preços de 2018. 

O objetivo é isolar o impacto potencial 

das exportações na cadeia produtiva. 

No primeiro momento, foi analisado 

apenas o impacto positivo na cadeia 

produtiva, com o aumento das 

exportações de gado vivo pelo estado, 

estimando que o desempenho dos 

primeiros seis meses se mantenha até 

o final do ano. 

O rápido crescimento e o consequente 

impacto das exportações de gado vivo 

por São Paulo se concentra em apenas 

sete meses, de dezembro de 2017 a 

junho de 2018.  

Entre janeiro e novembro de 2017, 

apenas 12 mil cabeças haviam sido 

exportadas por São Paulo, gerando 

um faturamento de R$32,3 milhões. 

Em dezembro, no entanto, foram 

exportadas 30,7 mil cabeças com um 

faturamento de R$ 67,7 milhões. De 

janeiro a junho, outras 79,8 mil 

cabeças foram embarcadas pelo 

estado, gerando um faturamento de 

R$ 207,9 milhões. O total de bovinos 

exportados, que não são puros de 

origem e nem destinados à 

reprodução, soma 95% da exportação 

total de animais vivos em 2018. 

OS GANHOS COM A EXPORTAÇÃO 

DE GADO VIVO   

Convertendo os preços médios de 

exportação, por arroba a partir do 

peso de embarque, chega-se ao valor 

de R$277/@, em média, para as 

vendas de 2018. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

AGENDE-SE

BARRETOS  
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O valor é 54,6% acima dos preços 

de mercado das categorias jovens. 

Como não foi realizada uma 

pesquisa com empresas 

especializadas nas exportações, 

foram considerados preços 44% 

acima da média de mercado, 

preservando 20% do faturamento 

para compensar diversos custos 

não  envolvidos numa operação 

comum; lembrando que o objetivo 

não é analisar o negócio. 

Como os animais saem mais leves, 

em torno de 9,9 @ na média 

considerando 52% de rendimento 

de carcaça para o cálculo, os 

custos para levá-los até as 

condições de venda serão 

também inferiores em relação ao 

custo da terminação em ciclo 

completo. Ainda assim, foi usada a 

estrutura de uma fazenda de ciclo 

completo para a análise, conforme 

representado na figura 2. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

Pelo efeito escala, o lucro é crescente 

à medida que o nível de tecnologia 

aumenta. Enquanto na baixa a média 

tecnologia (até 12@/ha/ano), os 

preços são suficientes para aumentar 

o lucro médio em cerca de 

R$300/ha/ano, na alta tecnologia os 

resultados melhoram cerca de 4 

vezes mais, em torno de 

R$1.400/ha/ano, quando comparado 

à operação pecuária com preços 

normais de mercado. 

Recomenda-se cautela na análise da 

figura 2. Os números e as conclusões 

não são aplicados, necessariamente, 

como regra em todas as fazendas 

envolvidas com exportações. O 

resultado será distribuído entre os 

envolvidos, geralmente produtores 

de bezerros, recriadores e 

terminadores, que embarcam na 

oportunidade de mercado que ora 

se apresenta. 
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Não há dúvida, no entanto, que a 

operação representa um bom 

negócio, lucrativo para os 

envolvidos, apesar de arriscado dada 

todas as circunstâncias que foram 

observadas nos últimos meses. 

Mas não é o negócio em si que 

interessa para análise, e sim o 

benefício para todos os demais 

pecuaristas do estado. 

Em tese, a possibilidade de enviar 

animais para outros mercados 

provocará uma redução na oferta 

interna, aumentando os preços 

médios das cotações do mercado. 

Essa valorização ocorreria desde o 

mercado de bezerros até o mercado 

de animais para terminação, tanto 

machos quanto fêmeas. Aí sim, nesse 

caso, os produtores seriam 

estimulados, aumentando a 

produção com o objetivo de crescer 

e estimulando outras etapas das 

cadeias produtivas. 

Como se trata de exportações de 

gado vivo, os benefícios sobre a 

cadeia produtiva se concentrariam 

nas etapas de antes da porteira até o 

faturamento das fazendas. 

Pressionados pela redução das 

margens, os frigoríficos buscariam 

oportunidades em outros estados, 

estimulando as cadeias produtivas de 

outras regiões. Frigoríficos que não 

possuem essa possibilidade, 

concentrados no estado, teriam mais 

dificuldades de competição, 

entrando eles mesmos na mesma 

lógica dos produtores, descrita 

anteriormente. Enfraquecimento, no 

curto prazo, e aumento da 

produtividade no médio e longo 

prazo. Isso, claro, se o estado 

paulista deixasse de interferir na 

competitividade de setor através do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços). 

Seguindo no raciocínio, foi realizada 

a comparação entre as cotações no 

mercado interno e a evolução dos 

preços das categorias similares no 

estado de São Paulo. 

O interessante é que, mesmo com 

12% da produção de machos do 

estado envolvidas nas exportações, 

as cotações médias de 2018 estão 

cerca de 4% acima da média do ano 

anterior. 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

AGENDE-SE

IUIUTABA 
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E os preços médios de exportação, 

por arroba, transformados em Reais 

pelo câmbio mensal, estão 27% 

acima.  

Mesmo essa alta de 4%, só com 

muita boa vontade, poderia ser 

atribuída às exportações. Estados 

como o Mato Grosso e Goiás, sem 

envolvimento com as exportações, 

tiverem os preços das mesmas 

categorias elevadas em 3,9% e 

5,6%, respectivamente, para o 

mesmo período. Conclui-se, 

portanto, que mesmo com a 

considerável expansão em apenas 

sete meses, enxugando o 

equivalente a 12% dos animais 

disponíveis no estado, as 

exportações de gado vivo não 

influenciaram negativamente o 

custo de compra da indústria 

frigorífica. 

E se o aumento de 4% nos preços 

dos animais e consequente melhora

nos resultados fossem atribuídos ao 

efeito das exportações, 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

o lucro médio da pecuária paulista 

teria aumentado apenas 

R$14/ha/ano, o que, em escala, 

poderia implicar em um estímulo 

de até R$900 milhões na 

economia do estado de São 

Paulo. 

Os R$900 milhões coincidem com 

o faturamento estimado para as 

exportações de 2018, mas é 

apenas coincidência. Esse 

montante representa ganhos com 

a geração de demanda e, 

consequentemente, investimentos 

e empregos em diversas 

atividades relacionadas com a 

produção pecuária. 

Portanto, é verdade que até o 

momento as exportações ainda 

não impactaram consistentemente 

a economia do estado e nem 

mesmo atrapalham a 

competitividade dos frigoríficos; 

embora seja um negócio que vem 

se fortalecendo a menos de 10 

meses. 

Com relação aos frigoríficos, os 

mais atentos não fugirão da 

pergunta: mas se não houvesse as 

exportações, os preços não 

estariam mais baixos favorecendo 

a indústria? 

É verdade. Assim como os 

primórdios das exportações de 

carne bovina, a exportação de 

gado vivo, até o momento, parece 

não ser suficiente para aumentar 

os preços, embora contribua para 

mantê-los firmes. 

AS PERDAS SEM AS 

EXPORTAÇÕES DE GADO VIVO 

Caso as exportações sejam 

proibidas, o primeiro impacto será 

nas empresas envolvidas com as 

exportações. Perderão 

investimentos que foram 

realizados, demitirão funcionários 

contratados, contabilizarão 

algumas perdas, mas acabarão 

retomando a atividade operando 

com um lucro menor do que 

conseguem hoje em dia. Exceção, 

evidentemente, aos casos em que 

empréstimos e investimentos 

tenham sido realizados 

exclusivamente para este 

propósito, situação que
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dificilmente será revertida. 

O segundo maior impactado é o 

produtor de bezerros, cujas perdas na 

renda serão imediatas.

Sempre projetando para o período de 

um ano, o aumento da oferta de 

bezerros em 12% do que é disponível, 

atualmente, provocaria uma queda nos 

preços estimada em torno de 10%, já 

considerando que a alta dos preços no 

mercado não se relaciona as 

exportações, mas segue a tendência 

com base na oferta e demanda. 

A queda nos preços influenciaria toda 

a pecuária do estado, causando uma 

perda imediata de 36% nos lucros 

médios da pecuária. Os compradores 

de bezerros seriam favorecidos na 

compra da reposição deste ano, mas 

perderiam no próximo ano, ao vender 

os bois, com os preços do mercado 

em queda. Chega a vez dos frigoríficos 

colherem as vantagens do processo, 

ampliando suas margens com a queda 

nas cotações da matéria prima mais 

cara de sua operação. 

Nas fazendas, desde o primeiro 

momento, inicia-se o processo de 

desaceleração do pacote tecnológico, 

começando pelo criador de bezerros 

e, depois, pela terminação. A redução 

do pacote já impacta imediatamente a 

etapa antes da porteira, cujo 

faturamento recua tanto pelo volume 

como pelo ticket médio de vendas, e 

mais uma vez deixará um novo 

impacto para o segundo momento. 

Com a redução do pacote tecnológico 

os produtores conseguirão aumentar 

as margens pela economia com as 

compras de insumos e serviços; 

economia essa que se dá ao custo da 

redução da produtividade e, 

consequentemente, do faturamento. A 

queda na produtividade, proporcional 

à economia no pacote tecnológico, 

atinge 18%, reduzindo a oferta de 

animais para abate ao final da segunda 

etapa do processo. 

A queda no faturamento mantém o 

lucro das fazendas abaixo do que era 

registrado antes que o processo se 

iniciasse, evidenciando que a decisão 

de reduzir o pacote tecnológico não é 

a melhor alternativa. 

A queda na produção das fazendas 

aumenta a ociosidade dos frigoríficos 

que, além de operarem com custos 

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?
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fixos mais altos por tonelada de 

carne processada, perdem com a 

queda no faturamento. A etapa 

seguinte seria a recuperação das 

margens das fazendas com o 

inevitável aumento dos preços 

pagos pela indústria, o que ainda 

manteria as margens dos 

frigoríficos em patamares aquém 

do ideal. Essa etapa, no entanto, 

não foi incluída na análise. 

De acordo com o critério 

analisado, e com as premissas 

consideradas, as duas etapas 

causam impactos negativos na 

cadeia produtiva, suficientes para 

minar a economia paulista em 

R$ 6,2 bilhões, conforme a 

tabela 2.

Essa queda de R$6,2 bilhões ao 

longo da cadeia produtiva reduzirá 

cerca de R$1 bilhão em impostos, 

que seriam arrecadados dentro do 

estado, no mínimo. 

As etapas seguintes dependem de 

diversos outros fatores, que ditarão 

o ritmo com que a cadeia 

produtiva irá se recompor ou se 

deteriorar ainda mais.  O mais 

provável é que se recupere. 

E a recuperação, conforme 

discutido no início do texto, tornará 

a pecuária mais competitiva,

Como o fim de um negócio de R$900 milhões 

poderia gerar  impacto negativo de R$6,5 bilhões ?

selecionará as empresas mais ágeis 

e com capacidade de adaptação 

diante de cenários adversos. 

O aumento da competitividade, no 

entanto, ocorrerá ao custo de 

exclusão dos produtores com 

maiores dificuldades em incorporar 

tecnologia. 

O impacto será maior nos 

pequenos produtores, diante da 

dificuldade de se organizarem 

tecnicamente e de conseguirem 

recursos para investir no processo 

tecnológico. 

Além de impactar negativamente a 

economia em proporções quase 

sete vezes maior que o faturamento 

esperado com as exportações, a 

decisão de proibir as exportações 

de gado em pé pelos portos 

paulistas irá piorar  justamente a 

vida dos pequenos produtores e da 

parcela mais pobre da sociedade. 

Lá na frente, quando o orçamento 

do estado for menor e os preços da 

carne estivem bem acima do que 

poderiam estar, são os mais pobres 

que sofrerão as piores 

consequências em seus orçamentos 

familiares.

Serão novas vítimas de uma classe 

política que não se  responsabiliza 

pelos seus atos.



REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:



Em 2013 a Agroconsult Inicia uma nova empresa junto com a Bigma Consultoria, focada em 

pecuária. A Agroconsult Pecuária, apesar de independente, atua como Agroconsult até dezembro 

de 2017.     

Ao final de 2017, a empresa decide adotar um novo posicionamento, com objetivo de adaptar 

projetos e produtos especificamente dedicados ao mercado de pecuária. Entre janeiro e junho de 

2018, a empresa passa a assinar Agroconsult Pecuária, e retoma a bússola Bigma Consultoria, 

fazenda uma composição com o logo da Agroconsult.  

Em junho de 2018, junto com a largada do Rally da Pecuária, a empresa muda oficialmente o 

nome e passa se chamar Athenagro. 

A Agroconsult Pecuária é, a partir de 07 de junho, a ATHENAGRO



O nome da empresa funde Pallás Athēná, da mitologia grega, com o agro. 

Pallás Athēná , ou Atena, é uma das principais divindades dentre os 12 

deuses do Olimpo. 

Na mitologia grega, é a deusa que representa a civilização, sabedoria, 

estratégia, artes, justiça e habilidade.

O logo reforça a fusão da Deusa com o Agro e retorna a bússola inicial da 

divisão de pecuária, estilizada no “O”. 

As cores selecionadas, azul e cinza, sugerem confiança e equilíbrio.  

“A deusa mitológica representa as qualidades que estabelecemos como 

princípios de excelência a ser alcançado e mantido em nossa empresa”  
(Maurício Palma Nogueira)  



www.rallydapecuaria.com.br

athenagro@athenagro.com.br

+ 55  11. 2579 6210

Material produzido pela Athenagro a título de cortesia. 

Reprodução ou distribuição autorizada, desde que citadas as fontes.


