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RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo avaliar a cadeia produtiva da carne bovina, 

no matadouro frigorífico Friboi Ltda, Andradina – SP, desde a origem dos animais 

abatidos, seu peso e classificação de carcaça, o rendimento de cortes e destino 

das carnes “in natura” e industrializadas em 2002. A predominância dos bovinos 

abatidos foram provenientes do estado do Mato Grosso do Sul (62,52%) 

provavelmente em função desse matadouro frigorífico estar localizado junto a 

fronteira desse estado e por ser  este o maior produtor nacional de gado de corte. 

Observou-se ainda uma uniformidade (p>0,05) do peso de carcaças quentes 

(médias entre 245,22 a 256,22 kg) independentemente do estado de origem dos 

bovinos, com exceção de Minas Gerais que apresentou a menor (p<0,05) média 

(195,53 kg). Não foi observada diferença significativa (p>0,05) dos pesos de 

carcaças e dos cortes especiais entre o período das águas e da seca. Mais de 

55% dos bovinos abatidos no período de 06 a 31/05/02 não atenderam ao 

programa do novilho precoce de carcaça tipo “B” exportação cota Hilton. Os 

cortes especiais de carne “in natura” como filé mignon, contra filé e coxão mole 

destinados a exportação foram mais pesados (p<0,05) e menor variação de peso 

quando comparado com os de mercado interno. No entanto, o corte especial de 

alcatra foi mais pesado para o mercado interno devido a demanda local por 

picanha, maminha e miolo de alcatra. O volume total de exportação de carnes “in 

natura” foi maior que na de carnes industrializadas sendo que, neste grupo, o 

“corned beef” foi o produto mais exportado. Essas análises permitem a conclusão 

final de que os cortes de carne obtidos no frigorífico são vendidos no mercado 

local ou no mercado externo principalmente pela demanda do produto, em suas 

mais variadas especificações, e pelo preço de venda alcançado. 

 

Palavras chave: bovino, procedência, peso e qualidade de carcaça, cortes e 

destinos, exportação. 
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ABSTRACT  
 

The majority of the slaughtered animals was from the state of Mato grosso 

do Sul (62,52%), probably due to the slaughter house proximity to the border of 

this state, witch have the majority of the cattle heard of the country. There is an 

uniformity (p>0,05) on the weight of the hot carcasses (average between 245,22 

and 256,22 kg) independently of witch state the animal comes, exception to the 

state of Minas Gerais witch presented the lowest (p>0,05) media (195,53 kg). 

There was no significant difference (p>0,05) on the weight of the carcasses and 

the cuts during the rainy season and the dry season. More than 55% of the 

slaughtered animals between 06 and 31/05/02 did not attempt the program 

“novilho precoce” without any carcass classified as ‘B’ on the Hilton export cota. 

The special beef cuts such as tenderloin, striploin, topside, with destination to the 

export market are heavier (p>0,05) and with smaller variation on the weight range 

than those with destination to the local market. Exception to the rump with 

destination to the local market, due to the high demand for the heart of rump, 

cover of rump and tail of rump on the local market. The total volume of 

industrialized products was smaller than the volume of the beef cuts. Between the 

industrialized products the corned beef represents the bigger volume on the export 

sales. This study brings to the conclusion that the beef cuts are sold on the local / 

export markets mainly following the demand of each market, and also the selling 

price, independent of the origin of the cattle and the carcass weight. Exception has 

to be made for the animals witch are classified on the Hilton cota or on the Chile 

classification system. The other beef cuts such as forequarters and trimmings are 

sold on the local market or for the meat processing plants. 

 
Key words: cattle, origin, carcass weight and quality, cut destination, export 

market. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O matadouro frigorífico constitui o centro de processamento tecnológico, de 

defesa sanitária, de preservação de alimentos perecíveis, de valorização 

comercial, de geração de empregos e de grandes perspectivas econômicas para 

o produtor, o industrial e ao governo. Ao mesmo tempo, cada operação pode 

fornecer informações originais de alto valor zootécnico referentes às raças e seus 

cruzamentos, bem como idade dos animais, seus pesos vivos e de carcaças, sua 

procedência geográfica, seus sistemas de nutrição, seu estado higiênico-sanitário, 

seus rendimentos de carnes e subprodutos, seus aproveitamentos industriais, 

seus valores agregados e sua tão almejada iguaria ou recompra (Silva, 2002). 

O Brasil tem um potencial extraordinário para a produção e exportação de 

carne bovina, com uma cadeia produtiva envolvendo um rebanho bovino da 

ordem de 169 milhões de cabeças, 1,8 milhões de estabelecimentos rurais, 750 

indústrias frigoríficas, 90 mil pontos de venda de carne no varejo, gerando 2,7 

empregos para cada 100 bois abatidos e é a maior empregadora do país com 7 

milhões e 200 mil empregos diretos. Desta forma qualquer tomada de decisão no 

setor de pecuária de corte, tem que ser levado em consideração a cadeia 

produtiva da carne como um todo, de forma que não adianta o produtor produzir 

um animal que não encontre aceitação no frigorífico e o frigorífico oferecer uma 

carne que os consumidores internos e externos rejeitem (Meirelles, 1999). 

Os padrões de concorrência do mercado interno dos países 

industrializados têm sido definidos pelos serviços e segmentação, e os padrões 

de concorrência internacional têm exigido investimentos diretos e/ou sistemas de 

transferência de tecnologia e franquias. O comércio de carne bovina encontra-se 

entre os eixos Atlântico e Pacífico em função de melhores preços, maior 
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dinamismo e rigorosa legislação sanitária.  O Brasil localiza-se no eixo Atlântico e 

exporta carne in natura principalmente para a união Européia, miúdos para a Ásia 

e enlatados para os Estados Unidos e Inglaterra (Bliska, 1996). 

Baseado no que foi exposto não se conhece ainda na literatura nacional 

um estudo específico desde a procedência dos bovinos até a distribuição das 

carnes “in natura” e produtos industrializados. Assim, os objetivos deste trabalho 

foram: (1) Conhecer a origem, a qualidade e o destino comercial dos bovinos 

abatidos no matadouro frigorífico Friboi Ltda -Andradina-SP; (2) Correlacionar o 

peso de carcaça e de cortes comerciais com a variação pluviométrica (água x 

seca) e a procedência desses bovinos; (3) Conhecer o rendimento de cortes 

comerciais em relação ao traseiro especial desses bovinos abatidos; e (4) Estudar 

a comercialização internacional de cortes de traseiro desses bovinos e das carnes 

industrializadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PECUÁRIA BRASILEIRA E TIPIFICAÇÃO DAS CARCAÇAS  

O governo brasileiro aprovou os “sistemas de classificação de carcaças 

bovinas e bubalinas”, em 22 de setembro de 1981, pela Portaria n.º 220 (Brasil, 

1981) com o objetivo de agilizar o desenvolvimento tecnológico da pecuária 

bovina, beneficiando o produtor, a indústria, o comércio, o consumidor e 

principalmente para atender as exigências crescentes dos países importadores 

dessa carne oriunda de bovinos mais jovens. Mais tarde foi publicada a Portaria 

n.º 612, de 05 de outubro de 1989, aprovando o novo “Sistema Nacional de 

Tipificação de Carcaças Bovinas” e revogando a Portaria n.º 220/81 (Brasil, 1989). 

Essas Portarias vieram baseadas nos parâmetros da técnica francesa, ou seja, 

nos parâmetros sexo/maturidade, acabamento ou gordura de cobertura, 

conformação e peso mínimo de carcaça quente, criando tipos ou classes 

hierarquizados, designadas pelas letras da palavra B-R-A-S-I-L. No entanto, essa 

legislação vigente sempre preocupou com as carcaças selecionadas do tipo B, 

para atender a cota Hilton e aos programas de novilho precoce, conforme afirma 

Felício (2001). Esse autor afirma, ainda, que o sistema B-R-A-S-I-L não tenha 

sido assimilado pelo setor industrial porque o governo estabeleceu que as 

carcaças do tipo “B” são melhores do que do “tipo R” e, assim por diante, sem 

nunca ter respondido com resultados de pesquisas às perguntas: melhores em 

quê? Para quais mercados? E os consumidores, o que acham?  

O cenário futuro indica claramente um avanço dos sistemas de produção 

em direção a intensificação. O novilho precoce, associado à redução da idade das 

fêmeas ao primeiro parto, apresenta-se como ponto de partida para a 

modernização dos sistemas produtivos. Sendo a produção desses animais 

precoces resultado da associação de estratégias de alimentação e potencial 
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genético. Todo e qualquer setor produtivo necessitará adequar-se a esta 

realidade. Particularmente, na cadeia produtiva da carne bovina, destaca-se a 

necessidade de ajustes nos sistemas de produção (Cezar & Euclides Filho, 1996). 

Fernandes et al (1989) mencionam que a relação entre o rebanho efetivo e 

os animais abatidos oscilou de 8% a 10%, não apresentando padrão de evolução 

definido. Em termos de média mundial, a FAO (1984) identificou uma relação de 

19% enquanto que nos EUA e na ex-CEE, essa relação foi de 35%. Esses 

números representam a taxa de desfrute, cujos baixos índices do Brasil refletem a 

tecnologia empregada. A flutuação do abate brasileiro traduz momentos de maior 

ou menor participação de fêmeas, de acordo com o ciclo da pecuária bovina. 

Em relação a esta baixa produtividade do rebanho nacional, Lazzarini Neto 

et al. (1996) afirmam que o maior entrave está no relacionamento falho da 

produção animal com a indústria frigorífica e o setor varejista. Foi sugerido que 

uma maior produtividade e qualidade de carcaças poderiam ser obtidas se 

houvesse pagamento adicional pela regularidade e/ou pela padronização e/ou 

pela diferenciação da oferta da matéria prima, e, ainda, que o ponto crítico seria o 

fato da desossa das carcaças realizar-se em sua maioria no varejo. 

Como a qualidade da carne “in natura” é influenciada tanto pela produção 

em nível de campo como pelas condições de resfriamento da carne e pelas 

técnicas de amaciamento empregadas na indústria, a melhoria da sua qualidade é 

condicionada a incentivos ao produtor na transação com o frigorífico, valorizando 

a carne de melhor qualidade, especialmente de animais jovens. 

Atualmente, somente poucos frigoríficos utilizam programas de bonificação  

aos pecuaristas pela produção de carcaças pesadas, com bom acabamento de 

gordura oriundas de animais jovens. Como exemplo temos a criação de marcas 

brasileiras como “carne pampa” oriunda de novilhos das raças Hereford e 

Bradford e cruzamentos e “carne nelore natural” que já chegaram ao mercado 

consumidor. Dois instrumentos deverão alterar profundamente a estrutura 

produtiva da carne bovina nacional: a classificação e tipificação das carcaças 

(instrumentos essenciais para tornar mais eficientes e racionais a industrialização) 
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e a comercialização de carnes bovinas (melhorar o desempenho das exportações, 

atendendo às exigências de certificação e rastreabilidade). (Felício, 2001). 

2.2 PANORAMA MUNDIAL DO SETOR DE CARNE BOVINA 

2.2.1 Produção e Consumo 

A produção mundial de carne bovina, segundo dados da Tabela 1, está por 

volta de 49 milhões de toneladas equivalente-carcaça (t.eq.C.), pouco abaixo dos 

51milhões de toneladas no início da década de 90. Os EUA são o maior produtor 

mundial de carne bovina e responderam por cerca de 12,3 milhões de t.eq.C. em 

2000, sendo que, no começo da década, no ano de 1990, produziram 10,5 

milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELA 1 – Produção mundial de carne bovina (1000 toneladas equivalente-carcaça) 

 

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
EUA 10.464 10.534 10.613 10.584 11.194 11.585 11.749 11.714 11.804 12.124 12.298 
EU 8.787 9.220 8.843 8.149 7.857 7.852 7.808 7.779 7.519 7.569 7.462 
Brasil 5.218 5.812 6.196 6.011 6.021 6.467 6.863 6.411 6.501 6.562 6.697 
China 1.256 1.535 1.803 2.337 3.270 4.154 3.557 4.150 4.288 5.054 5.328 
Argentina 2.650 2.650 2.520 2.550 2.600 2.600 2.580 2.975 2.600 2.840 2.880 
Austrália 1.718 1.735 1.835 1.806 1.829 1.717 1.736 1.942 1.987 1.956 1.988 
Rússia 4.329 3.989 3.632 3.359 3.240 2.734 2.570 2.326 2.090 1.900 1.840 
México 1.790 1580 1.660 1.710 1.810 1.850 1.800 1.795 1.800 1.900 1.900 
Índia 2.161 1.459 1.381 945 1.025 1.100 925 1.430 1.593 1.660 1.700 
Canadá 924 867 898 860 903 928 999 1.075 1.199 1.238 1.246 
Ucrânia 1.986 1.878 1.656 1.379 1.427 1.186 1.048 930 795 791 754 
Europa 
Oriental 

2.652 2.559 2.342 2.219 1.213 1.138 966 942 975 873 799 

Nova 
Zelândia 

471 524 518 575 566 630 631 664 620 558 592 

Total 51.575 51.650 50.874 48.269 48.565 49.051 48.391 49.481 49.032 49.007 49.157 
Fonte: FNP Consultoria e Comércio (1996-2002). 

 



A União Européia (U.E.) tem o segundo lugar com praticamente 7,5 

milhões, tendo apresentado uma redução nesse mesmo período (8,8 milhões 

toneladas, em 1990). Os principais produtores de carne do Bloco são, em ordem 

decrescente, a França, Alemanha e Itália, cada qual com mais de um milhão de 

toneladas equivalente-carcaça e o Reino Unido, que em 2000, estima-se que 

tenha produzido cerca de 709 mil toneladas. O Brasil é o terceiro colocado, 

estimando-se que tenha alcançado cerca de 6,7 milhões de toneladas em 2000 

(5,2 milhões, em 1990). A China tem mostrado um grande dinamismo no 

desenvolvimento da produção de carnes. Pelos dados da tabela, verifica-se que 

saltou de uma produção de 1,3 milhão de t.eq.c. para 5,3 milhões, em 11 anos, 

segundo Gordon (2000), 

Os produtores de carne bovina são enquadrados em categorias 

relacionadas a seu status sanitário, o que é fundamentado nos trabalhos de 

acompanhamento e avaliação do Escritório Internacional de Epizootias (OIE). O 

mercado de carne bovina livre de aftosa,compreende dois mercados integrados, 

diferenciados por tipo de produto. Austrália e Nova Zelândia produzem, 

basicamente, carne de animais alimentados a pasto, refletindo suas condições 

climáticas. Em contraste, o gado da América do Norte e da Ásia Oriental são 

alimentados à base de grãos. Este sistema vem sendo também usado na 

Austrália. Ambos os tipos de alimentação são importantes, em termos de uso, no 

Japão, Coréia e EUA (Rae et al.,1999). 

A União Européia é importante produtor e consumidor de carnes em geral. 

Na produção, destaca-se a sua auto-suficiência, exceção feita à carne de ovinos, 

conforme evidenciam os dados da Tabela 2. Recentemente esse mercado vem 

passando por uma série de choques, citando-se a crise do mal da “vaca louca”, 

agravada no segundo semestre de 2000, e do reaparecimento da febre aftosa na 

Inglaterra, em fevereiro de 2001.  
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TABELA 2 - Auto-suficiência da União Européia em carnes (15 países), em %. 

Carne 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 
Bovina 108.4 116.2 111.5 103.6 101.2 102.8 105.0 
Suína 105.0 105.1 105.4 106.5 107.9 106.8 106.1 
Aves 108.3 106.7 108.9 109.4 109.0 109.0 - 
Carneiro 85.1 81.2 81.2 81.6 81.2 81.6 81.5 
Fonte: Meriaux (2000)   * Estimativa 

 
 Meriaux (2000) aponta alguns eventos que têm influenciado o panorama 

econômico da União Européia com impactos esperados sobre o setor: a) a 

formação do mercado único; b) a reforma da Política Agrícola Comum (PAC); c) a 

inclusão de 12 países da Europa Oriental na UE; e d) a liberalização do comércio 

mundial, conduzida pela OMC. Esses acontecimentos interferem no mercado de 

carnes, direta ou indiretamente, inclusive em outros países produtores e 

exportadores. Em 1º de janeiro de 1993, a UE foi consolidada, e houve a 

supressão de todos os controles nas fronteiras internas da Comunidade Européia, 

promovendo-se um melhor fluxo de comércio. Esse processo consolida-se, de 

forma que, em primeiro de janeiro de 2002, as diferentes divisas nacionais foram 

substituídas pelo Euro. Essas mudanças geram a expectativa de que, então, as 

barreiras tarifárias, técnicas, veterinárias e monetárias serão totalmente abolidas. 

Como exemplo dos efeitos dessas mudanças nas etapas de criação bovina, 30% 

a 40% da produção já são de animais nascidos, criados e abatidos em vários 

estados-membros. 

Em março de 1999, o Conselho Europeu aprovou um conjunto de medidas, 

denominadas de Agenda 2000, que introduziu novamente algumas reformas na 

PAC. Dentre as medidas, destacam-se o corte de 20% nos preços de intervenção 

da carne bovina, dividida em três etapas, e o aumento dos pagamentos diretos 

como forma de compensar a queda nos preços (Beraldo, 1999). 

O rebanho da União Européia, conforme relatório do USDA continua 

caindo, influenciado ainda pela crise da “vaca louca”, que se agravou desde 

março de 1996 (Estados Unidos, 2000). Por outro lado, 12 novos membros se 

unirão à UE, e Meriaux (2000) alerta que a população passará de 375 milhões de 
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habitantes a 485 milhões, atentando-se que os países da Europa Central e 

Oriental têm forte tradição na produção animal. 

Transformações importantes também se verificam nos Estados Unidos. A 

tendência de concentração no setor industrial foi apontada por Barkema & 

Drabenstott apud Jank (1996). Os quatro maiores processadores de carne bovina 

controlam, atualmente, cerca de 70% do abate total, contra 35% no início dos 

anos 80. Nesse mesmo período, os grandes confinamentos comerciais (acima de 

16 mil cabeças) aumentaram a sua participação de 43% para 50% do abate total. 

Os confinamentos com mais de 32 mil cabeças já representam um terço dos 

animais abatidos. Enquanto isso, os pequenos (menos de 1000 cabeças) 

passaram de 25% para 16% do abate total. 

O Canadá, que conforme os dados da Tabela 1, também vem 

apresentando um crescimento discreto na produção, é um dos países que já vem 

implementando modificações essenciais para o gerenciamento da produção, 

atendendo às exigências de rastreabilidade, e, portanto, qualificando melhor o 

produto para o mercado externo. 

A identificação de animais e a rastreabilidade de produtos também está 

regulamentada na União Européia, por duas importantes legislações. A Diretiva 

da UE 92/102 requer que o gado bovino, ovino e suíno seja identificado desde o 

nascimento com um único número; e a Regulamentação UE 97/820 requer que os 

estados-membros introduzam um sistema computadorizado de rastreamento do 

rebanho para gravar os nascimentos, mortes e movimentos de todo o gado, 

inclusive introduzindo um sistema compulsório de passaporte. A regulamentação 

tem sido estabelecida de forma a estar em concordância com a legislação de 

Rotulagem para a carne bovina da UE (Howels, 2000). 

A rastreabilidade é essencial para a conquista e consolidação dos 

mercados importadores. O produto destinado à UE obrigatoriamente deve conter 

uma etiqueta que permita identificar se o animal que originou a carne é macho ou 

fêmea, seu lote, data, local de origem e outras informações, assim, atendendo a 

essa exigência da rastreabilidade. Esta ainda não é uma exigência, por exemplo, 

dos mercados do Oriente. 
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Referente à estrutura da cadeia da carne bovina, Gordon (2000) ressaltou 

durante o XIII Congresso Mundial da Carne, no Brasil, que também se caracteriza 

pela fragilidade de sua organização em todo o mundo, com tensões constantes 

entre os segmentos de cria, engorda e abate. 

A carne bovina é a segunda maior no consumo mundial de carnes e a 

principal no Brasil. Contudo, vem perdendo progressivamente participação na 

composição do consumo mundial, principalmente em favor da carne de aves. A 

expansão do consumo mundial de carne bovina, entre 1987 e 1993, foi de apenas 

0,8% (Desouzart, 1994). 

Segundo dados apresentados por Huston (2000), em 1999, o consumo de 

carnes no mundo cresceu apenas 2%, menos que os 3% médios obtidos no 

período de 1990 a 1998. Desse crescimento anual, mais de 60% ocorreu nos 

países em desenvolvimento (PEDs), segundo a United Nations Food and 

Agriculture Organization´s “World Meat Situation in 1999 and Outlook for 2000”. 

Esse relatório indica que o consumo per capita de carne bovina nos PEDs está se 

estabilizando e caindo nos países desenvolvidos, enquanto o consumo de frango 

aumenta em ambos. O relatório aponta grandes ganhos no comércio de frango, 

principalmente a partir de 1994. 

Na Tabela 3, dentre os maiores consumidores mundiais, nota-se que 

apenas a Federação Russa apresentou decréscimo significativo, o que pode ser 

atribuído à crise por que passaram os países da ex-URSS, no início da década de 

90. A maior parcela da queda de consumo ocorreu em outros países 

consumidores. 
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TABELA 3 - Consumo de carne bovina e vitela (1000 toneladas em equivalente-

carcaça) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

EUA 11.726 11.903 11767 12.051 12.326 12.539 
UE 7.149 6.656 6.809 6.997 7.235 7.255 
Brasil 5.903 6.060 5.883 5.850 5.760 5.879 
China 4.062 3.481 4.376 4.738 5.025 5.319 
Argentina 2.080 2.120 2.555 2.320 2.500 2.590 
Rússia 3.402 3.188 3.046 2.645 2.710 2.245 
México 1.890 1.880 1.939 2.018 2.200 2.300 
Japão 1.518 1.438 1.467 1.487 1.483 1.518 
Índia 960 721 1.215 1.348 1.390 1.410 
Canadá 971 951 967 971 985 979 
Austrália 650 715 789 717 725 690 
África do sul 606 583 648 568 605 608 
Egito 517 536 566 544 513 532 
Outros 5.045 3.706 3.731 3.706 3.728 3.732 

Total 46.835 44.982 46.797 46.957 48.163 48.570 
Fonte: http:// www.faz.usda.gov (Acesso em 26 / 10 / 2002) 

 
Em termos de consumo, a União Européia é o segundo maior mercado 

para a carne bovina, logo após os EUA. Ao longo das últimas décadas, o 

consumo per capita de carne (considerando-se todos os tipos) vem aumentando 

de maneira geral, embora a taxa desse aumento seja variável, enfatizando-se que 

na Grã-Bretanha é bem menor que nos demais países que compõem o Bloco 

(Bansback, 1995). 

Dentre alguns países que ainda apresentam consumo ascendente de carne 

bovina, Desouzart (1994) destaca o caso do México e da China. O autor 

menciona também o processo de abertura do mercado japonês, do qual 50% são 

atendidos via importação. É importante ressaltar que apesar dos preços atraentes 

para a carne bovina no Japão, o produto brasileiro não é exportado para esse 

país em função, justamente, da já referida divisão dos países livres da febre 

aftosa. O Japão importa o produto apenas de países livres da doença, não 

aceitando a regionalização em Circuitos-Pecuários. 

Quando se considera a relação entre a produção de carne bovina dos 

principais países e o seu consumo, nota-se que grandes produtores são também 

grandes consumidores, e esta relação é pouco mais de um, entre 1995 e 2000 

(Tabela 4). 
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TABELA 4 - Razão entre produção (Tab. 1) e consumo (Tab. 2) de carne bovina 

para alguns países. 

Países 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
EUA 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 1,15 
UE 1,10 1,17 1,14 1,07 1,03 1,03 
Brasil 1,10 1,13 1,09 1,11 1,13 1,25 
China 1,02 1,02 0,95 0,91 0,87 0,86 
Argentina 1,25 1,22 1,16 1,12 1,12 1,07 
Rússia 0,80 0,81 0,75 0,79 0,70 0,80 
México 0,98 0,96 0,93 0,89 0,80 0,78 
Índia 1,15 1,28 1,18 1,18 1,19 1,21 
Canadá 0,96 1,05 1,11 1,23 1,23 1,20 
Austrália 2,64 2,43 2,46 2,77 2,59 2,70 
 

Os EUA e UE, por exemplo, consomem volumes equivalentes à sua 

produção. Países como Índia e Brasil apresentam uma relação maior do que 1, 

indicando um excedente de produção. A Austrália teve relação produção/consumo 

de 2,70 em 2000. 

A Tabela 5 indica o consumo per capita de carne bovina para os principais 

países, na segunda metade da década de 90, com um ranking um pouco diverso 

daquele apresentado para o consumo total na Tabela 3. 
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TABELA 5 - Consumo per capita de carne bovina (kg/hab/ano) – Equivalente 

carcaça. 
Paises 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Média 

Argentina 64,80 59,60 60,00 71,40 63,30 63,40 69,00 63,75 
Uruguai 67,60 62,50 61,70 61,30 59,70 60,40 75,30 62,20 
EUA 44,20 44,60 44,80 43,90 44,60 43,30 45,30 44,30 
Austrália 37,40 36,00 39,20 42,30 40,80 39,90 35,30 39,27 
Bulgária 39,60 38,10 38,30 35,10 33,50 37,40 36,20 37,00 
Romênia 47,80 43,30 43,00 44,01 40,80 42,20 41,50 36,85 
Rep,Checa 45,10 37,60 37,40 32,90 32,00 33,90 20,60 36,48 
Brasil 33,70 36,20 36,60 35,10 34,70 33,50 36,50 34,97 
N. Zelândia 28,30 28,50 36,10 39,00 38,60 36,90 42,40 34,57 
Canadá 32,90 32,80 31,70 31,90 32,80 30,40 31,30 32,08 
Fonte: http:// www.faz.usda.gov (Acesso em 26/10/2002) 

 

 Apesar dos níveis elevados de consumo per capita apresentados na 

Tabela 5, há uma dispersão grande quando se observam todos os países, 

variando desde volumes inferiores a 2 kg por habitante na Índia, até mais de 60 

kg, na Argentina. Esse consumo tem caído na maioria dos tradicionais 

consumidores de carne, nos últimos 10 anos, e aumentado nos dois mercados-

chave, EUA e Japão. Este último, em 1999, teve consumo per capita de 11,9 kg 

contra 9,4 kg, em 1990 (Gordon, 2000). 

Na Grã-Bretanha, o consumo per capita, no período 1990-94, foi cerca de 

20% superior ao do período base 1955-1983. A primeira tendência verificada é 

que a participação da carne de frango e de suíno aumentou no mercado às 

expensas da carne bovina e ovina. Segunda, que o consumo total de carne 

permaneceu praticamente estável desde o início dos anos 60 e por volta de 70 

kg/per capita/ano (Bansback, 1995). 

Considerando-se os 12 países integrantes da UE até 1995, constatou-se 

que o consumo total de carne quase dobrou desde o final dos anos 50. 

Além da substituição pela carne de frango e suínos, Bansback (1995) 

observou outras tendências comuns entre os países continentais da UE e a Grã-

Bretanha, quais sejam a importância crescente das carnes processadas, do setor 

de “cattering” e os múltiplos varejistas (a importância relativa da parcela detida 
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pelos supermercados varia muito dentro da UE oscilando de 66% das vendas de 

carne na Dinamarca, para menos de 5% na Grécia). 

Quanto à substituição entre os tipos de carnes, o ganho significativo na 

participação relativa do frango em relação às demais carnes ocorre em vários 

países, inclusive no Brasil (Jank, 1996; Bliska, 1999) e nos EUA. Segundo Jank 

(1996), esse aumento deriva basicamente por três fatores: 

a) queda no consumo de carnes vermelhas na maioria dos países ricos 

(exceção do Japão) em função das preocupações com saúde dos consumidores, 

sanidade da carne e questões ambientais. 

b) Melhor capacidade de coordenação da cadeia do frango e de uma 

política consolidada de marketing por parte dessas agroindústrias. 

c) Ganhos de produtividade do frango em decorrência das melhorias 

tecnológicas dos produtos. Houve queda nos preços relativos da carne de frango, 

vis-à-vis as carnes bovina e suína, respectivamente, ao produtor e ao consumidor. 

A maioria dos trabalhos empíricos conclui, direta ou indiretamente, que a 

redução do preço relativo é o fator que melhor explica o crescimento relativo do 

consumo per capita de carne de aves na maioria dos países. O intenso ganho 

(absoluto e relativo) de produtividade do frango constitui o que Barkema & 

Drabenstott (1990), citado por Jank (1996), chamam de relative prices 

explanation, ou seja, o consumo relativo de carne bovina cai porque esta se torna, 

relativamente, mais cara que as outras carnes. Esses autores mostraram que nos 

EUA também ocorre a queda de preços relativos aves/boi e suínos/boi, observada 

no Brasil, em termos de preços no varejo. 

Os resultados de Bansback (1995) apontam que o preço e a renda têm a 

maior influência na determinação da demanda por carne bovina. No entanto, seus 

resultados enriquecem a literatura ao evidenciar o crescimento da participação de 

outros fatores (Tabela 6). Entre os anos 1955-79 e 1975-94, esses outros fatores 

passaram a responder de 5% para 32% do total das mudanças na demanda por 

carne na União Européia. 
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TABELA 6 - Contribuição percentual para a mudança do consumo de carne 

bovina e vitela (1955-94). 

Países Fatores 1955-79 1975-94 
  (%) (%) 

UE – 12 Preço e Renda 95 68 
 Outros fatores 5 32 
Alemanha Preço e Renda 80 60 
 Outros fatores 20 40 
França Preço e Renda 81 69 
 Outros fatores 19 31 
Itália Preço e Renda 82 47 
 Outros fatores 17 53 
Grã-Bretanha Preço e Renda 73 55 
 Outros fatores 27 45 
Fonte: Bansback (1995). 

Esse autor ainda comenta que pesquisas realizadas na Grã-Bretanha 

apontam as questões sanitárias como principal determinante, juntamente com o 

preço, das mudanças no consumo de carne. Estes resultados corroboram aqueles 

obtidos pela indústria de carnes dos EUA, em meados de 1980 (Breidenstein, 

1988, apud Bansback,1995). 

Bansback (1995) explica que os trabalhos referentes aos padrões de 

consumo de carnes concentram-se nos aspectos preço e renda, assumindo 

ausência de grandes mudanças nos fatores preferências. Isso se deve a: a) 

limitações da análise convencional de demanda; b) preço e renda podem, em 

algum momento, explicar a maioria das alterações de consumo; e c) dificuldade 

de medir outros fatores, exceto como resíduos. 

Ainda uma observação é oportuna para a caracterização das preferências 

de consumo de carnes bovinas. Na América do Norte e Ásia Oriental há 

preferência por carnes de animais alimentados a grãos, marmorizadas, enquanto 

na Oceania e África do Sul, a produção e consumo caracterizam-se por carnes 

mais leves, de boi a pasto. 

Segundo Dyck & Nelson (2000), essas diferenças levam a fluxos de 

comércio significativos de carne de boi criado a pasto na Oceania, para a América 

do Norte e Japão, destinadas a hambúrguer. Gordon (2000) atribui ao 
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hambúrguer a “salvação” da carne bovina no passado, uma vez que absorveu os 

quartos dianteiros. 

2.2.2 Comércio 

No Brasil, em 1998, baseado nos dados de FNP Consultoria e Comércio 

(1996-2000), calcula-se que apenas 5,2% da produção de carne suína é 

exportada, 8,3% da carne bovina e 12,7% no caso do frango. Jank (1996) alerta 

que o comércio mundial de carnes representa apenas 10% do volume produzido, 

e, conseqüentemente, os mercados domésticos constituem o eixo fundamental 

dos sistemas de carnes no mundo. 

A Tabela 7 indica as porcentagens da produção de carne bovina 

destinadas à exportação pelos principais países. Observa-se que a parcela 

exportada não tem se alterado nos últimos 10 anos, ficando próxima de 14% para 

a carne bovina. 

TABELA 7 - Razão da parcela da produção doméstica que é exportada por 

países selecionados (1991-2000). 

Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
EUA 0,05 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 
UE 0,33 0,34 0,35 0,37 0,35 0,30 0,31 0,30 0,29 0,29 
Brasil 0,06 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06 0,08 0,08 
Argentina 0,15 0,12 0,11 0,14 0,20 0,18 0,15 0,11 0,12 0,13 
N. Zelândia 0,82 0,82 0,78 0,82 0,80 0,82 0,80 0,84 0,75 0,78 
Austrália 0,62 0,65 0,65 0,64 0,64 0,59 0,59 0,64 0,65 0,66 
Canadá 0,13 0,18 0,22 0,24 0,24 0,29 0,33 0,35 0,38 0,41 

Total 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Fonte: Dados básicos de FNP Consultoria e Comércio (1996-2002) –Tabelas 1 –

8. 

O Brasil, assim como os EUA e Austrália, aumentaram discretamente a 

parcela de sua produção de carne bovina destinada ao comércio exterior. Atente-

se que entre os anos de 1995 e 1997, os números do Brasil mostraram discreta 

redução o que pode ser explicado pelo aumento da renda real acarretado pelo 

Plano Real e, conseqüente, elevação do consumo de carnes. Os dados do 

Canadá indicam uma parcela crescente voltada às exportações enquanto países 

como a Nova Zelândia e a Argentina apresentam tendência em sentido contrário. 
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Dyck & Nelson (2000) mencionam que houve um crescimento grande no 

mercado desde meados dos anos 80. O comércio envolveu primeiramente o 

embarque de cortes de carnes e miúdos comestíveis, ao contrário de carcaças e 

animais vivos. O autor considera que os padrões de comércio emergentes são 

apenas parcialmente explicados pelas vantagens relativas em termos de custos 

de produção dos países. A presença ou ausência de barreiras também influencia, 

à medida que existem disparidades nas preferências por cortes entre os parceiros 

comerciais. 

Há diferenças consideráveis nos custos de produção entre o Hemisfério Sul 

e o Norte que poderiam encorajar o comércio, mas a carne é altamente 

regulamentada e protegida (Gordon, 2000). O autor considera que existem dois 

mercados-chave no comércio de carne bovina: 

a) Japão: importador inevitável e de alta qualidade, suprido principalmente 

em cortes traseiros pelos EUA e Austrália, e, em menor escala, pela Nova 

Zelândia e Canadá. 

b) EUA: importa cortes de dianteiro da Austrália, Nova Zelândia e Canadá, 

destinada à elaboração de hambúrgueres (em volume, os EUA ainda é importador 

líquido). Huston (2000) destaca que os maiores agentes no mercado internacional 

de carne bovina são também grandes consumidores: Austrália, EUA, Brasil, 

Canadá, Nova Zelândia, Argentina e Uruguai. Dentre os grandes traders, apenas 

a Irlanda, Países Baixos e França não se destacam como grandes consumidores. 

Os principais exportadores mundiais estão listados na Tabela 8. 
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TABELA 8 - Exportações mundiais de carnes bovinas (em 1000 toneladas 

equivalente-carcaça). 

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Austrália 1.064 1.080 1.191 1.169 1.168 1.092 1.016 1.147 1.262 1.220 1.235
EUA 456 539 601 578 731 826 851 969 985 1.071 1.027
N.Zelândia 359 428 426 448 466 504 515 531 519 420 450
UE  3.003 2.969 2.877 2.882 2.722 2.365 2.417 2.221 2.182 2.171
Irlanda 381 402 495 515 604 549 479 457 488 520 510
Holanda 333 420 457 458 433 429 424 430 404 400 390
Alemanha 911 957 677 580 473 426 441 477 421 387 375
França 427 500 562 542 596 497 421 428 356 335 335
Brasil 249 335 434 392 383 291 274 287 370 541 600
Argentina 451 390 296 280 376 520 470 437 291 340 350
Canadá 110 109 159 191 220 219 286 360 416 465 480
Total  7.302 7.275 7.053 7.150 6.947 6.560 6.960 6.854 6.929 7.048

Fonte: USDA, citado em FNP Consultoria e Comércio (2002) 

Em 1999, a Irlanda e a Alemanha aumentaram suas exportações de carne 

bovina, favorecendo o crescimento total das exportações desse produto pela UE, 

que foi de 20%. A ajuda alimentar à Rússia contribuiu também com esse 

desempenho. O crescimento das exportações e as restrições orçamentárias 

impostas na Agenda 2000 levaram à redução entre cinco e 30% do export refund 

para a carne, dependendo do corte, em dezembro de 1999, no Encontro do 

Comitê de Administração da Carne Bovina da UE (Estados Unidos, 2002). 

Nota-se que, em 1999, os estoques de carne europeus retornaram a níveis 

próximos aos pré-existentes à crise da “vaca louca”. Lembrando que a EU tem 

custo de produção elevado e que as restituições à exportação e a existência de 

excedentes estruturais viabilizam a exportação de cerca de 700 mil toneladas por 

ano em mercados de baixos preços, como a Rússia e os países do Oriente 

Médio, Gordon (2000) 

Os principais destinos da carne européia, em 1999, foram a Rússia (41%), 

o Egito (21%), o Líbano (6,4%), a Arábia Saudita (3,2%), a Argélia (2,3%), o Irã 

(1,6%) e a África do Sul (1,5%). A maioria dos países compradores da UE possui 

uma economia fraca (Meriaux, 2000) e alguns deles, com a crise da “vaca louca”, 

acabaram voltando-se para a compra do produto brasileiro. 
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A Austrália apresenta custos de produção e exportação bastante 

competitivos no mercado internacional. Uma evidência disso é a redução nos 

preços de exportação para os EUA, na última década. A carne da Austrália 

chegava, em dezembro de 2000, a um preço médio CIF inferior a US$2000 por 

tonelada , no mercado daquele país. 

Os principais mercados de destino da carne da Argentina, em 1999, foram 

a União Européia, os Estados Unidos e o Chile, que, juntos, absorveram ¾ do 

total exportado. Uma tendência registrada é quanto aos aumentos nos embarques 

de carne natural ou orgânica para países da UE (Holanda, Bélgica e Reino 

Unido). A Argentina detém, atualmente 28 mil toneladas dentro da Cota Hilton, 

carne da melhor qualidade, destinada à UE. Da mesma forma que o Circuito-Sul 

do Brasil (RS e SC), esse País foi declarado como área livre de febre aftosa sem 

vacinação, em abril de 2000 (Estados Unidos, 2002). 

Anterior à obtenção desse status, a Argentina já havia conseguido uma 

cota de exportação para os Estados Unidos em agosto de 1997, de 20 mil 

toneladas (Tachinardi,1998) e o Uruguai, em 1996, também de 20 mil toneladas 

(Rae et al., 1999). 

Esse acesso dos dois países ao mercado de carne bovina fresca dos EUA 

e Canadá é visto pelo mercado como resultado da erradicação da febre aftosa. 

Contudo, nesse sentido, o Brasil tenta, desde maio de 1998, quando o Circuito-

Sul foi declarado livre de febre aftosa com vacinação, exportar carne bovina in 

natura para os EUA, não tendo ainda obtido sucesso nessa demanda. 

Possivelmente, a questão sanitária nesse caso vem sendo usada apenas como 

barreira comercial, não se vislumbrando razões para o tratamento diferente 

daquele destinado aos parceiros de Mercosul supracitados. 

As perspectivas podem ser alteradas com as futuras negociações 

regionais. Rae et al. (1999) acreditam que a expansão futura do North American 

Free Trade Area (NAFTA), rumo à integração com a América do Sul poderá 

acarretar impactos profundos no comércio de carnes.  
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Outro exportador de carne bovina na América do Sul é o Uruguai, tendo 

como principal destino a União Européia. Detém uma cota Hilton de 8,3 mil 

toneladas. 

Israel e países da América do Sul também são importadores de carne 

uruguaia. Medeiros & Teixeira (1997) realizaram um trabalho, utilizando o modelo 

de elasticidade de substituição, visando analisar o nível de substituição dos 

produtos entre os países fornecedores de carnes no mercado internacional, no 

período de 1980 a 1992. Concluíram que há forte competição entre as 

exportações de carne bovina brasileira, americana, alemã e uruguaia. Os autores 

estimaram elasticidades de substituição entre os principais países desse 

mercado. As elasticidades de substituição estimadas entre a carne brasileira e a 

dos EUA, Alemanha e Uruguai, foram, respectivamente, de –1,825,–2,004 e-

2,969. 

Esses autores constataram que a carne bovina Argentina é bastante 

competitiva no mercado mundial, registrando-se as maiores elasticidades em 

relação ao produto do Paraguai, Holanda, França e EUA. Verificaram que as 

exportações do Uruguai têm a resposta mais homogênea a variações nos preços 

relativos, o que sugere que as mesmas têm boa aceitação no mercado mundial. 

No que tange, mais especificamente, às características dos países 

importadores de carne bovina, a Tabela 9 apresenta os principais em termos de 

volumes importados e sua evolução ao longo do período entre 1990 e 2000. 
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TABELA 9 - Importações mundiais de carne bovina (1000 toneladas equivalente-

carcaça). 
Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

EUA 1.069 1.091 1.107 1.089 1.075 954 940 1.063 1.198 1.252 1.368
Japão 537 508 591 731 842 927 899 924 951 972 985
EU 2.105 2.206 2.125 2.168 2.076 1.797 1.888 1.814 1.858 1.663
Itália 451 530 479 470 460 410 360 380 400 420 430
França 396 450 428 428 472 438 304 256 302 315 315
Alemanha 382 396 479 400 430 362 324 297 258 255 240
Reino unido 277 304 335 312 249 293 242 291 228 247 230
Grécia 135 115 151 145 144 141 141 165 162 163 n.d.
Holanda 85 104 119 124 140 162 166 180 177 180 175
Canadá 185 217 221 270 286 256 237 252 240 250 275
Coréia do 
Sul 

117 176 183 132 165 194 191 199 107 180 240

Brasil 255 108 114 48 88 121 144 112 79 42 36
Total 6.134 5.834 5.544 5.868 5.777 5.427 5.805 5.617 5.862 5.767

Fonte: Estados Unidos (2002) 

Os dois maiores importadores na Ásia Oriental são o Japão e a Coréia. 

Enquanto a produção no primeiro estabilizou-se, cresceu na Coréia 72% entre 

1989 e 1995. Segundo Rae et al. (1999), a auto-suficiência continuou a cair em 

ambos os países em resposta a níveis reduzidos de proteção das tarifas e das 

barreiras não-tarifárias, bem como ao contínuo crescimento da demanda. O 

consumo per capita de carne dos dois países é relativamente baixo, fornecendo 

escopo para futuro crescimento à medida que a tendência de procura crescente 

por produtos protéicos continue e os preços de carne importada caiam devido a 

reformas nas políticas de importação. 

Os EUA têm sido o maior importador de carne bovina do mundo, no 

período apresentado, seguindo-se o Japão. Em termos de valores, os EUA 

passaram, nos últimos 15 anos, de importador líquido para exportador líquido dos 

três tipos principais de carnes: bovina, suína e de frango (Dyck & Nelson, 2000). 

As importações de carnes bovinas dos EUA e Canadá são predominantemente 

produtos de pasto, originados da Austrália e Nova Zelândia, e os pequenos 

volumes recentemente admitidos da Argentina e Uruguai (Rae et al., 1999). 

Os EUA são favorecidos pela preferência do mercado japonês por carne de 

animais alimentados a grãos, pois grande parte da carne da Austrália e Nova 
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Zelândia é de boi a pasto. Conforme Gordon (2000), o crescimento do consumo 

tem se dado, principalmente, para cortes traseiros (hindquarters). 

Segundo Rae et al. (1999), na Ásia Oriental, as empresas de comércio 

estatais estão envolvidas na importação de carne. Contudo, o mercado japonês é 

relativamente liberalizado atualmente, comparado com a situação existente 

quando havia as cotas. O autor explica que o sistema de cotas de importação 

japonês foi eliminado no período de 1988-90, substituído pela proteção 

unicamente tarifária a partir de 1991. 

Dyck & Nelson (2000) explicam que esse desmantelamento do sistema de 

cotas ocorreu nas negociações do Acordo Citros-Carne de 1988 e que as 

importações de carne se consolidaram, ainda mais, a partir das reduções nas 

tarifas estabelecidas desde 1995 (na Rodada Uruguai). Os autores concluem que 

a importação de parcelas crescentes do consumo de países como o Japão e a 

Coréia resultam da eliminação gradativa das barreiras comerciais. 

Outros avanços nos mercados asiáticos vêm ocorrendo. Segundo relatório 

do USDA (Estados Unidos, 2000), no pacote agrícola, acordado em abril de 1999, 

com a China, estabeleceu-se um melhor acesso ao mercado para os produtos 

norte-americanos, por meio da redução de tarifas e o estabelecimento de medidas 

sanitárias baseadas em critérios científicos. A China ao integrar-se a OMC, suas 

tarifas sobre carne congelada reduzir-se-ão de 45% para 12% até 2004, e sobre 

carne resfriada de 45% para 25%. As tarifas para miúdos serão reduzidas de 20% 

para 12%, no mesmo prazo. Como parte, ainda, desse acordo, a China 

reconheceu o sistema de certificação norte-americano para a carne bovina e de 

frango. 

Hong Kong tem se apresentando como um importador relevante, parceiro 

comercial dos EUA, juntamente com a China. É estreitamente ligado à China, 

uma vez que reexporta grandes quantidades para esse país continental (Dyck & 

Nelson, 2000). 

Voltando ao mercado da União Européia, focalizando a questão como 

grande mercado importador e o que absorve a maior parte da carne bovina 
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brasileira exportada, dados da Tabela 10. Esses dados mostram os principais 

fornecedores de carnes bovinas para os países da União Européia, com a 

participação para o ano de 1999. 

TABELA 10 - Principais origens das importações de carne da União Européia – 

1999. 

Países Quantidade Parcela da UE na importação 
total dos países 

 (t.eq.c.)  (%) 
Argentina 85.124 25 
Austrália 12.000 9 
Brasil 175.545 44 
Botswana 15.800 78 
Hungria 10.800 54 
Namíbia 13.470 31 
Nova Zelândia 4.734 11 
Polônia 29.700 37 
Uruguai 33.800 14 
Zimbábue 10.800 81 
Fonte: Eurostat – GIRA – FAO, Citado por Meriaux (2000). 

A maioria das importações da UE é efetuada dentro do quadro de 

contingências tarifárias. No entanto, o desmantelamento (redução) progressivo 

dos direitos aduaneiros em seis etapas, de 6% cada uma – decidido na Rodada 

Uruguai do GATT, iniciado em 1995 e findo em 2000, conjugado a uma boa 

conjuntura de mercado, na opinião de Meriaux (2000), pode conduzir às 

importações a direitos plenos. Os acordos na OMC, segundo o mesmo autor, não 

só permitiram um melhor acesso ao mercado europeu, mas também 

proporcionaram oportunidade aos países exportadores para fornecerem cortes de 

maior valor. Um exemplo é a atual exportação de cortes nobres (filé-mignon, 

contra-filé e alcatra) pela Argentina, Brasil e Uruguai. Esses cortes representam 

15% do peso da carcaça e 60% do seu valor, conforme dados do autor. 

Para Dyck & Nelson (2000), os fatores de oferta e demanda do mercado 

determinam o potencial de comércio, mas as barreiras tarifárias e não tarifárias 

podem alterar a oferta e a demanda do mercado, impedindo ou inibindo as 

transações. Embora existam ainda muitas barreiras, reduções significativas desde 

1985 promoveram o crescimento do comércio de carne mundial. 
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Como já foi mencionado, outro fator que interfere no padrão de comércio é 

a formação de blocos econômicos. Para os autores acima, grandes aumentos no 

comércio de carne na América do Norte têm sido associados com os Acordos do 

NAFTA, assim como a expansão do comércio de carnes na América do Sul tem 

sido associada ao Mercosul. 

O transporte tem se mostrado determinante para o padrão de 

comercialização internacional de carnes, tendo se modificado estruturalmente, em 

período recente. Segundo Dyck & Nelson (2000), até os anos 80, o transporte por 

navio era limitado à carne congelada. Contudo, avanços no embarque em 

containeres, nos últimos 15 anos, têm permitido o transporte de carnes 

descongeladas, resfriadas, preferidas por diversos mercados e de maior valor. 

A partir, principalmente, dos anos 90, o custo de navios convencionais 

elevou-se, o que estimulou o uso de contêineres e o surgimento de empresas 

prestadoras de serviços de fretes. O frete, segundo a maioria dos exportadores 

entrevistados, não parece preocupar como fator de competitividade no mercado 

europeu. Contudo, deve-se atentar para o fato de que, no contexto em que a UE é 

também um bloco produtor e exportador de carne, valores de fretes muito 

elevados tornam mais atrativas as importações intra UE, o que, contornada a 

crise da “vaca-louca”, futuramente deve voltar a representar maior concorrência 

para os produtos brasileiros. 

2.3 PANORAMA DA CADEIA DA CARNE BOVINA NO BRASIL 

2.3.1 Produção e Consumo 

Delgado et al. (1996) relatam que a pecuária representa 40% do valor do 

PIB da agropecuária, ocupa cerca de 26% da força de trabalho rural, tem uma 

taxa de crescimento anual de 3% e utiliza 3/4 das terras em atividade na 

agropecuária (Pereira & Lima, 2000). Segundo Bliska (1999), a atividade de 

pecuária de corte é a mais importante em termos de área e de propriedades 

envolvidas no Brasil e, em vários Estados do País. Fernandes et al. (1989) 

comentam, baseado nas estimativas do IBGE para o Brasil, que a evolução de 90 

milhões de cabeças de bovinos em 1966 para 128 milhões em 1985, enquanto a 
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população humana cresceu de 84 para 140 milhões, no mesmo período, 

reduzindo a disponibilidade per capita do produto. Segundo dados mais recentes 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2001), o rebanho bovino 

encontrava-se na casa dos 164,6 milhões de cabeças, em 1999, e a população 

brasileira, conforme estimativa preliminar do censo 2000, é de 169,5 milhões de 

pessoas. Os mesmos autores mencionam que a relação entre o efetivo e o abate 

oscilou de 8% a 10%, não apresentando padrão de evolução definido. Em termos 

de média mundial, a FAO (1984) identificou uma relação de 19%, ao passo que 

nos EUA e na ex-CEE, essa relação foi de 35%. Esses números representam a 

taxa de desfrute, cujos baixos índices do Brasil refletem a tecnologia empregada. 

A flutuação do abate brasileiro traduz momentos de maior ou menor participação 

de fêmeas, de acordo com o ciclo da pecuária bovina. 

Com relação a essa baixa produtividade do rebanho nacional, Lazzarini 

Neto et al. (1996) afirmam que o maior entrave está no relacionamento falho da 

produção com a indústria frigorífica e o setor varejista. Jank (1996) sugere que 

uma maior produtividade e qualidade de carcaças poderiam ser obtidas se 

houvesse pagamento pela regularidade e/ou pela padronização e/ou pela 

diferenciação da oferta da matéria-prima. Ainda citando os autores acima, o ponto 

crítico seria o fato da desossa das carcaças realizar-se no varejo (e não no ponto 

de abate, que é o frigorífico). Nos EUA, mais de 95% da carne vendida pelos 

frigoríficos já vem desossada, na forma de boxed beef ou consumer unit. Essa 

situação também vem se alterando nos últimos anos, para o Brasil. 

Apesar desses desafios, avanços já foram alcançados pelo setor. Ferreira 

(2000) comenta que, a partir dos anos 70, houve uma grande transformação na 

pecuária de corte do Brasil, motivada pela substituição de pastos nativos pela 

Brachiaria decumbens (no Cerrado) e pela utilização de raças zebuínas. 

Considera que os grandes avanços relacionam-se ao melhoramento genético, 

manejo de pastagens e suplementação. 

Brandt et al. (1987) concluíram, por meio da análise harmônica, a presença 

tanto de ciclos sazonais – alta freqüência (doze meses) como de longa duração 

(quarenta e cinco meses) – para preços de carne bovina, entre 1970 a 1984. 
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Mueller (1987) realizou análise pormenorizada sobre o ciclo do gado, ressaltando 

que flutuações cíclicas nos preços do gado são causadas por esse “ciclo”, 

decorrente da resposta defasada da produção de bovinos às mudanças nas 

condições de mercado. 

Da descrição detalhada de Mueller (1987) sobre as intervenções do 

Governo no setor de pecuária de corte desde a década de 40 até meados da 

década de 80, nota-se que as exportações brasileiras de carne bovina oscilaram 

em função da situação de oferta de carne no mercado doméstico, e, 

conseqüentemente, das pressões sobre o preço e da situação no mercado 

mundial. Nos momentos de elevação de preços o Governo adotou medidas para 

suspender as exportações (1943, 1959, 1965, 1973) enquanto que, em outros 

momentos, adotou medidas de incentivo (1981). Mais recentemente, Bliska (1999) 

ressaltou a queda pronunciada na exportação de 1984 a 1986 em resposta ao 

Plano Cruzado, que proporcionou o aumento do consumo interno, desviando para 

o mercado nacional produtos que antes se destinavam ao mercado externo.  

Na Tabela 11, Machado,1995, apresenta alguns indicadores mais recentes 

do setor de Pecuária de corte de bovinos. Observa-se o crescimento na produção 

de carne e na taxa de desfrute. A evolução do consumo e do consumo per capita 

evidencia o efeito do Plano Real. Em 1994, a recuperação do poder aquisitivo 

estimulou o consumo doméstico de carnes que cresceu 3,23%, superando as 

taxas de aumento da produção e espelhando o crescimento vegetativo da 

população e a maior demanda por parte da indústria Por outro lado, verifica-se 

que as importações caíram no período entre 1994 e 1999, com exceção do ano 

de 1995. Nesse ano, a expansão do consumo interno levou ao aumento das 

importações de boi em pé e de carne da Argentina e Uruguai. 

Concomitantemente, a diminuição das alíquotas de importação de terceiros 

países (fora do Mercosul) facilitou a aquisição de retalhos e cortes de dianteiro 

pela indústria. Essa conjuntura, aliada à sobrevalorização da moeda, 

desestimulou as exportações e elevou a disponibilidade interna de carne em 1994 

e 1995, explica Machado (1995).  
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TABELA 11 - Balanço da pecuária bovídea de corte do Brasil (Fórum Nacional 

Permanente da Pecuária Bovina) – 1994-2000. 

Parâmetros 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
População (milhões hab) 153.7 155.8 157.1 159.3 161.5 163.8 165.4
Rebanho Bovino (milhões de 
cabeças) 

158.2 157.0 153.0 155.0 157.0 160.7 164.5

Desfrute do rebanho (%) 16.43 17.20 20.26 18.77 19.24 19.50 19.78
Abate (milhões de cabeças) 26 27 31 29.1 30.2 31.3 32.5 
Produção de carne (mil t.eq.C.) 5.200 5.400 6.045 5.820 6.040 6.286 6.651
Consumo per capta (kg.eq.C.) 32.6 34.5 38 35.8 35.9 35.4 35.8 
Consumo interno (mil t.eq.C.) 5.017 5.376 5.962 5.709 5.797 5.791 5.931
Exportação (mil t.eq.C.) 378.4 285.1 278.4 286.7 377.6 559.9 800.0
Importação (mil t.eq.C.) 195.9 261.5 195.7 176.6 135.1 83.2 80.0 
Exportação – importação (mil 
t.eq.C.c) 

182.5 23.6 82.7 110.1 242.6 420.0 720.0

Exportação (US$ milhões) 573.4 490.2 440.0 435.1 590.2 781.5 784.7
Importação (US$ milhões) 230.5 311.5 237.1 272.8 220.0 114.0 98.9 
Exportações – Importações (US$ 
milhões) 

342.9 178.7 202.9 162.3 370.2 667.4 685.8

Fontes: Secretaria da Receita Federal/ MF, Embrapa, IBGE, FGV, Secretarias 

Estaduais de Agricultura. Dados de rebanho bovino: 1994 e 1996 – IBGE; 1998 – 

Secretarias Estaduais de Agricultura; 1995 e 1997 – Estimativa. Dados de 2000: 

Conselho Nacional de Pecuária de corte – ABIEC. 

Durante a primeira fase do Plano Real, os preços da carne bovina tiveram 

seus picos máximos a partir de setembro de 1994. O atraso da safra 1994/95 e os 

fatores descritos acima reverteram às expectativas de alta. No último trimestre de 

1994, apesar do crescimento sazonal de final de ano, o panorama predominante 

era de baixa. Daí em diante, com a internalização de grandes volumes 

importados, o mercado caracterizou-se por forte disputa entre segmentos e 

preços mais baixos. (Miranda, 2001). 

Passada essa fase inicial do Plano Real, Bliska (1999) registra alguns 

indicativos das transformações que se seguiram no setor. Entre 1995 e 1998, a 

taxa de abate cresceu cerca de 5%, o número de confinamentos aumentou perto 

de 28%, o número de semiconfinamentos, 84%, e a produção de carne bovina, 

2,3%. Por outro lado, o número de abates aumentou apenas cerca de 0,73% e o 

rebanho brasileiro caiu cerca de 3%. 
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A expansão da produção ocorreu, segundo Machado (1995), durante a 

consolidação da abertura comercial do Mercosul e da estabilização econômica. 

Quanto à carne bovina, o autor reputa esses aumentos recentes na produção à 

redução da entressafra do Centro-Sul, de forma que a oferta mantém-se mais 

uniforme ao longo do ano, pela absorção de técnicas de implantação de 

pastagens e de confinamento. 

Para Ferreira (2000), as recentes mudanças pressionaram para a melhoria 

da produtividade, principalmente no que se refere à taxa de desfrute, pelo fato de 

reduzirem a margem de lucro do produtor. 

A respeito da gestão dessas empresas do setor, Bliska (1999) justifica que 

o sub-aproveitamento das economias de escala reduz a sua rentabilidade, 

afetando negativamente os custos médios de produção. Embora o grau de 

diversificação e diferenciação seja pequeno, aspectos de sanidade animal e a 

adoção de novas tecnologias estão contribuindo para mudar o setor. Dentre as 

mudanças, destaca: a publicação da Portaria nº 304, de 22/04/9627, os 

programas de novilho precoce, a diferenciação dos frigoríficos e as alianças ao 

longo da cadeia. 

Ainda nessa linha de raciocínio, Jank (1996) constatou baixos níveis de 

integração contratual e vertical no setor de carne bovina (estima-se que a 

integração vertical na carne bovina – produção própria de matéria-prima – não 

chegue a 10% da atual capacidade de abate). Segundo Siffert Filho & Faveret 

Filho (1998), não há, como na avicultura, contratos de longo prazo vinculando 

produtores e indústrias. Essa falha de coordenação via mercado é um dos fatores 

responsáveis pela falta de rastreabilidade dos produtos. Os frigoríficos, em sua 

maioria, trabalham sem marcas. 

Estes dois últimos autores atentam para a dicotomia existente no Brasil 

quanto à estrutura desse setor. Por um lado, encontram-se indústrias frigoríficas 

com padrões internacionais de qualidade e controle de processos e de produtos 

e, de outro, subsistem ainda os abatedouros clandestinos.  
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Uma última menção a dois instrumentos que deverão alterar 

profundamente a estrutura produtiva de carne bovina nacional. A tipificação e a 

classificação são instrumentos essenciais para tornar mais eficiente e racional a 

industrialização e comercialização de carnes bovinas, e melhorar o desempenho 

das exportações, atendendo às exigências de certificação e rastreabilidade. 

2.3.2 O SETOR EXPORTADOR 

2.3.2.1 Evolução histórica e fatores determinantes 

O setor de exportação de carnes ocupa o 4º lugar dentre os agropecuários 

exportados pelo Brasil. Jank (1996) afirmou que as exportações de carnes 

bovinas do Brasil cresceram de forma expressiva até o início da década de 80, 

estimuladas pela forte demanda internacional no período e pela abundância de 

crédito governamental para investimentos, custeio e comercialização.O 

desempenho era favorável tanto para a exportação de carne fresca como para 

industrializada. 

Viglio (1996) lembra que, no início dos anos 80, a carne bovina brasileira 

era muito competitiva no mercado internacional, com preços inferiores aos 

praticados nos Estados Unidos e no Bloco Europeu. Essa vantagem era 

decorrente do sistema de produção baseado em pastagem, de forma que os 

ganhos com o baixo custo da alimentação acabavam superando as perdas pela 

baixa taxa de desfrute do rebanho brasileiro. Devemos lembrar que os preços 

domésticos mais baixos contribuíram também para os resultados favoráveis no 

mercado internacional. A partir da década de 80, Jank (1996) reputa a ligeira 

queda às significativas oscilações do preço da arroba no mercado doméstico e, 

principalmente, às crescentes restrições do mercado internacional para a carne in 

natura oriunda de países com febre aftosa e/ou países que permitem o uso de 

hormônios, anabolizantes e outros produtos considerados prejudiciais à saúde.  

Viglio (1996) destaca, ainda, outros fatores que passaram a influenciar 

negativamente essas exportações, tornando-as bastante irregulares nos últimos 

anos: a expansão européia na produção; o aumento da taxa de confinamento do 

gado; e a intensificação de barreiras não-tarifárias às importações. À medida que 
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as negociações no GATT avançaram na redução dos subsídios à produção 

agrícola, o perfil das limitações à exportação brasileira de carnes para a UE 

deslocou-se para as questões de ordem sanitária. 

Na década de 90, dois fatores já comentados para a década anterior 

contribuíram para o recuo das exportações: a valorização do Real frente ao Dólar 

e o ganho de renda da população, promovido pela situação de inflação 

controlada, e que resultou na elevação do consumo interno (Ferreira, 2000). 

Machado (1995) também relata sobre a perda de espaço do Brasil no 

mercado mundial, durante os primeiros anos do Real, apesar da boa mobilidade 

dos negócios internacionais e da expansão da demanda em muitos países. Essa 

perda de espaço no mercado de carne seguiu-se justamente à recuperação das 

exportações brasileiras, em 1993, decorrentes da lacuna deixada pela Argentina. 

A partir do segundo semestre de 1994, a sobrevalorização cambial, o preço 

interno mais firme durante a formação dos volumes de exportação (junho/julho), a 

maior concorrência da carne Argentina e uruguaia e o aumento da oferta 

internacional determinaram a perda da competitividade da carne brasileira no 

mercado mundial. Em 1994, continua o autor, as exportações caíram e nem 

mesmo o aumento da cota Hilton, de 3,62 mil toneladas para 5 mil toneladas, foi 

suficiente para reverter à tendência de queda. A persistência dos mesmos fatores 

em 1995 determinou uma queda próxima de 25% nas transações com mercado 

externo. 

Na realidade, a redução das exportações brasileiras, no período do Plano 

Real, entre 1994 e 1998, segundo alguns analistas, é creditada muito mais ao 

aumento do consumo do que à valorização cambial, corroborando as afirmações 

de Ferreira (2000). 

Machado (1995) comenta também a respeito do efeito do crescimento lento 

das transações mundiais de carne bovina e das mudanças no início da década de 

90, relacionadas às alterações na política européia, ao rápido crescimento do 

consumo nos países asiáticos e ao aumento da concorrência com o frango, 

mesmo em países de tradição na produção de carnes vermelhas. A recuperação 

das vendas da carne brasileira em 1998 ocorreu em função da redução da oferta 
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de animais para o abate e dos elevados preços praticados na Argentina, o que, 

possibilitou ao Brasil expandir sua participação em mercados onde a carne 

Argentina perdeu espaço. Concomitantemente, novas empresas ingressaram 

como exportadoras de carnes bovinas. Para alguns agentes do mercado 

exportador a linha de financiamento do BNDES pode ter sido um dos fatores 

propulsores desse ingresso de empresas na exportação de carne bovina. Ao 

mesmo tempo, frigoríficos tradicionais exportadores, como Bordon, Swift e Anglo 

saíram do mercado, ou passaram por processos de fusão e aquisição com outros 

grupos. A entrada de novas empresas no mercado exportador de carnes bovinas 

pode vir sendo beneficiada também pelo fato de que, há cerca de dois anos, foi 

outorgado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAA) do Brasil a 

possibilidade de fornecer uma aprovação provisória – pré-listing, de forma a 

habilitar os frigoríficos à exportação. Esses frigoríficos passam a integrar uma 

“lista geral” e exportar para países que não exijam acordos específicos. Contudo, 

somente após a visita de uma equipe do país importador é que a empresa entra 

para as listas específicas, quando, então, habilitam-se a fornecerem seus 

produtos para países como a Suíça, Chile, EUA, União Européia, Israel, África do 

Sul, Cingapura, Filipinas e Canadá. Outro fator de grande influência nesse 

mercado é o nível de estoques de carnes bovinas da União Européia, em função 

da proporção que a mesma representa em nossas vendas externas. Estoques de 

intervenção são relevantes principalmente para os mercados dos cortes 

destinados à indústria (coxão mole, coxão duro). Através da Política Agrícola 

Comum (PAC), procurou-se interferir no mercado de carnes, de forma que o 

Scientific Steering Comitee (SSC) e o Comitê de Administração de Políticas 

Agrícolas têm tentado ajustar o Aid Price Storage (APS), de forma a equilibrar 

esses estoques. Tal sistema consiste em armazenagem paga por três meses para 

aqueles que se dispuserem a estocar o produto. Contudo, o receio de contínuos e 

futuros problemas ainda com a doença da “vaca-louca” tem prejudicando o 

resultado dessa política, afastando os pecuaristas da estocagem, Machado 

(1995). 

  Segundo Pinazza (2001) em 1998, a UE tinha estoques de carnes de 540 

mil toneladas, tendo então decidido subsidiar a exportação do produto, 
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estimando-se que, em 2001,esses estoques deverão ficar entre 795 a 967 mil 

toneladas. 

Em meados de 2000, os estoques europeus encontravam-se novamente 

reduzidos e o subsídio europeu às exportações de carne era de US$ 

1600/tonelada, permitindo aos países do Bloco ofertarem carne a preços bastante 

competitivos, principalmente, para países do Oriente, e provendo receitas 

elevadas aos produtores europeus. A partir de julho de 2000, esse subsídio 

deixou de vigorar, permitindo que países exportadores como o Brasil se 

tornassem mais competitivos no mercado do Oriente. Ressalte-se que a questão 

da vaca louca contribuiu também para esse novo quadro. A desvalorização do 

Real, em janeiro de 1999, estimulou ainda mais as exportações de carne, já 

apresentada, pelo volume crescente entre 1999 e 2000 das exportações totais. 

Expectativas favoráveis quanto ao desempenho das exportações também  foram 

suscitadas pela decisão do Escritório Internacional de Epizootias (OIE), 

declarando o Circuito Pecuário Sul (RS e SC) livre de febre aftosa sem vacinação 

e o Circuito Pecuário Centro-Oeste (englobando parte de MG, o PR, SP, GO e 

MT) como área livre da doença com vacinação, em maio de 2000. O preço do 

produto exportado é uma variável essencial para a competitividade das 

exportações e os volumes transacionados respondem inversamente aos preços 

da carne exportada em dólar. Não é um fator tão relevante no mercado de cortes 

nobres na UE, mas para o mercado de carnes industriais e de industrializados é 

fator decisivo. O preço como fator de competitividade é importante, sobretudo, 

nos negócios realizados com os países do Oriente, Machado (1995). 

Essa questão foi apontada por Jank (1996), registrando que nos mercados 

dos países mais pobres (árabes, africanos e asiáticos) o fator preço é a principal 

variável de compra. A exportação de carnes do dianteiro predomina, havendo um 

grau elevado de concorrência com países que subsidiam as suas exportações, 

como a União Européia. O cálculo do preço de exportação parte do custo de 

produção da carne (computando-se o valor da arroba do boi), somando-se os 

outros custos de forma a chegar a um preço mínimo de venda. Esse preço 

mínimo é comparado com o valor no mercado doméstico (decisão de exportar ou 

não) e com o preço sinalizado pelo importador. A opção de exportar é importante 
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já que quanto maior o volume embarcado para exportação, melhor é o cômputo 

para a distribuição das parcelas da cota Hilton, entre os frigoríficos. O preço de 

comercialização dentro do mercado europeu é um fator relevante para interpretar 

a evolução desse mercado, dado que a UE também é um bloco exportador de 

carnes bovinas. Portanto, concorrente do Brasil em seu próprio mercado 

doméstico. Contudo, não foi possível obter dados desses preços.Quanto aos 

produtos industrializados de carne bovina, seus preços no mercado internacional 

são próximos e, segundo agentes do setor, o fator de diferenciação para os ágios 

consiste na propriedade de uma Marca. As carnes industrializadas brasileiras são 

exportadas, em geral, com marcas de empresas internacionais, em geral, do 

próprio país importador. De forma geral, não se considera que haja um preço ou 

vários preços de referência no mercado internacional.  

2.3.2.2 Parceiros comerciais e tipos de produtos exportados pelo Brasil 

Conforme os dados levantados pela Associação Brasileira de Indústrias 

Exportadoras de Carnes, no ano de 2000 as participações da União Européia, 

Estados Unidos, Extremo Oriente /Oriente Médio e Outros Mercados, como 

destino das carnes bovinas brasileiras, foram as seguintes: 53,03%; 11,79%; 

15,34% e 19,84%, respectivamente. Analisando dados até 1996, Viglio (1996) 

observou que essas participações médias eram da ordem de 60% para a UE; 10 

a 14% para os EUA; 6 a 8% para o Oriente e o restante dividido em diversos 

outros países, segundo a mesma fonte de dados. Nota-se, portanto, que ocorreu 

uma redução proporcional na dependência do mercado europeu, com destaque 

no aumento da parcela do mercado do Oriente Médio e Extremo Oriente. 

Apesar da redução, a UE continua sendo o principal mercado importador 

brasileiro, e para Jank (1996) há pelo menos dois segmentos distintos no 

mercado europeu: 

a) Os distribuidores especializados, supermercados que preferem cortes do 

tipo filé mignon, alcatra e contra-filé. Normalmente, os produtos são exportados 

na forma de cortes grandes e homogêneos, para serem depois fatiados. A médio 

e longo prazo, a tendência é exportar partes cada vez mais selecionadas, a 
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exemplo do frango. Neste segmento, o maior concorrente direto do Brasil é a 

Argentina; 

b) As indústrias européias processadoras de carne, que preferem cortes de 

lagarto, coxão mole e coxão duro. 

A maior parte das exportações ocorre por meio da venda direta para os 

grandes distribuidores atacadistas, os quais, por sua vez, repassam a carne para 

indústrias processadoras, supermercados, restaurantes, hotéis e distribuidores 

especializados. 

Segundo os resultados de Jank (1996), apesar da tentativa de introduzir 

marcas de mercado, aparentemente estas ainda agregam pouco ao valor das 

exportações desses produtos. Uma boa marca, segundo levantamento do autor, 

representaria, no máximo, um adicional de 10% no preço pago pelo importador. 

Ademais, a fidelidade do importador à marca do frigorífico parece ainda ser baixa, 

sendo freqüente a ocorrência de “leilões” informais promovidos por compradores, 

e as conseqüentes “guerras de preços”, não só entre empresas nacionais 

candidatas a exportadoras, mas também no âmbito do Mercosul. 

2.3.2.3 O Mercado Chileno de Carne Bovina 

Um relatório do frigorífico Friboi relatou que, até o final da década de 80, o 

mercado chileno de carne bovina manteve-se virtualmente fechado para 

importações, uma vez que nenhum dos países com melhores condições 

potenciais para exportar o produto para este mercado, a saber, Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai, conseguiam cumprir com os requisitos sanitários relativos a 

febre Aftosa (ter todo seu território livre da doença, com ou sem vacinação) Foi 

somente em 1990, quando as autoridades chilenas aceitaram o princípio da 

regionalização, que foram concedidas as primeiras autorizações para exportar 

carne bovina a um número reduzido de estabelecimentos frigoríficos de áreas 

geográficas específicas de Argentina, Uruguai e Paraguai. Naquele ano, as 

importações totalizaram valor em torno de 4,1 milhões de dólares. O principal 

fornecedor foi à Argentina. 
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Relata ainda que nos anos seguintes, as importações chilenas de carne 

bovina foram experimentando rápido crescimento, passando de 19,3 milhões de 

dólares em 1991 para 164,7 milhões em 1997. Nesse último ano, foram 

registradas as primeiras importações de carne bovina do Brasil, como resultado 

de longo processo que se tinha encerrado, meses antes, com a autorização para 

exportar concedida a estabelecimentos frigoríficos do estado do Rio Grande do 

Sul. Além dos aspectos técnicos envolvidos no assunto, a autorização viu-se 

facilitada, provavelmente, pela entrada em vigor, em meados de 1996, do acordo 

de complementação econômica 35, entre Mercosul e Chile (ACE-35). Nos anos 

seguintes, foram habilitados para exportar o produto para o Chile 

estabelecimentos de outros estados do Brasil, como Paraná, São Paulo, Goiás, 

Minas gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apesar do forte crescimento 

das importações, a produção doméstica de carne bovina, após ter alcançado 

volume mínimo de cerca de 190 mil toneladas em 1992, foi aumentando 

progressivamente, até totalizar volume máximo histórico de pouco mais de 262 

mil toneladas em 1997. Tal situação foi possível graças à expansão da demanda 

interna do produto, impulsionada, por sua vez, pelo expressivo crescimento do 

PIB do país (cresceu a uma taxa média de mais de 7% no período de 1990/1997) 

e seus conseguintes efeitos benéficos sobre os níveis de renda e consumo da 

população chilena. Com efeito, o consumo anual de carne bovina por habitante 

passou de um volume mínimo de 17,4 quilos em 1990 para 24,7 quilos em 1997. 

Neste relatório a expansão mostrada até então pelo mercado chileno de 

carne bovina começou a reverter-se em 1998, em decorrência, em grande parte, 

da crise econômica. Com efeito, naquele ano, a produção doméstica de carne 

bovina retrocedeu para volume em torno de 256 mil toneladas e o consumo por 

habitante diminuiu para 23,2 quilos. Já as exportações continuaram a expandir-se, 

alcançando valor máximo histórico, até esse então, de pouco mais de 172 milhões 

de dólares. A tendência de queda do mercado acentuou-se em 1999, quando, 

pela primeira vez em 15 anos, a economia do país registrou contração em seu 

PIB (-1,0%). Enquanto as importações diminuíram para valores da ordem dos 161 

milhões de dólares, a produção doméstica e o consumo por habitante 

continuaram a tendência de contração. Apesar de ter uma relação 
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preço/qualidade absolutamente competitiva em comparação com os produtos dos 

demais concorrentes externos, as exportações de carne bovina brasileira para o 

mercado chileno foram, inicialmente, bastante modestas, em decorrência, 

provavelmente, da falta de conhecimento da carne brasileira pelo importador e 

pelo consumidor chileno. Contudo, tão logo superado esse desconhecimento 

inicial, as exportações de carne bovina do Brasil para o Chile foram crescendo de 

maneira exponencial, passando de um volume inicial de 863 toneladas em 1997 

para cerca de 30.000 toneladas em 2000. Assim, em prazo de apenas quatro 

anos, o Brasil chegou a exportar volume do produto quase equivalente àquele da 

Argentina, fornecedor que até então detinha a liderança nas importações chilenas 

de carne bovina. A conquista do mercado chileno pelos exportadores brasileiros 

de carne bovina não esteve isenta de dificuldades. Nesse sentido, um dos 

episódios mais críticos ocorreu em meados de 2000, quando, após a detecção de 

um foco de febre Aftosa nos rebanhos do estado do Rio Grande do Sul, as 

autoridades do “Servicio agrícola y ganadero” (SAG), órgão chileno competente 

no assunto, baixaram medida de proibição de ingresso no país da carne bovina 

proveniente não apenas daquele estado, mas de qualquer origem do Brasil. 

Algumas semanas depois, tal proibição ficou circunscrita unicamente à carne 

gaúcha, a qual esteve impedida de ingressar no mercado chileno por um período 

de quase dois anos. Uma vez que o volume das importações chilenas do produto 

manteve-se relativamente estabilizado no período de 1997/2000, o crescimento 

das exportações brasileiras ocorreu, fundamentalmente, com base no 

deslocamento parcial da oferta de outros fornecedores externos do mercado, 

como a Argentina e, em menor medida, o Uruguai. Importa ter presente, porém, 

que grande parte do crescimento das exportações brasileiras se deveu ao 

embargo vigente para as exportações Argentinas e Uruguaias. Em 2003, com a 

Volta da Argentina ao mercado, esse quadro favorável às exportações brasileiras 

deverá modificar-se parcialmente.  

Tão logo as autoridades do SAG decretaram, em inícios de 2001, o 

embargo às exportações de carne bovina Argentina, por causa da ocorrência 

generalizada de febre aftosa nos rebanhos do país vizinho, o Brasil passou a 

assumir a posição de liderança como fornecedor das importações chilenas de  
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carne bovina, alcançando participações de mercado naquele ano de 61,8%, em 

termos de volume (49.953 toneladas), e de 58,8% em termos de valor (97,9 

milhões de dólares). Assim, a partir de 2001, a carne bovina tornou-se o principal 

produto da exportação brasileira para o Chile.(TABELA 12). 

TABELA 12 - Principais fornecedores das importações chilenas de carne bovina 

(em toneladas). 

Países 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 
Argentina 59.657 35.329 40.578 31.511 4.055 0 
Brasil 863 2.311 18.429 29.865 49.953 49.394 
N. Zelândia 0 1.435 455 10 23 0 
Paraguai 10.009 16.348 16.491 21.189 24.301 17.773 
Uruguai 9.157 14.002 6.054 5.254 2.489 6.108 
Austrália 0 0 364 0 0 0 
Total 79.681 69.425 82.370 87.828 80.799 73.275 
Fonte: “Oficina de Estudios y Políticas Agrarias” (ODEPA) 

*: Janeiro a Outubro. 

As exportações brasileiras continuaram a crescer em 2002. Os primeiros 

dez meses do ano, alcançaram volume e valor praticamente equivalentes àqueles 

registrados durante todo o ano de 2001. Isto se explica pela favorável relação 

preço/qualidade do produto brasileiro, mas também pelo fato de que a carne 

Argentina manteve-se excluída do mercado chileno durante boa parte de 2002, 

uma vez que a medida do embargo só foi revogada em novembro. Anteriormente, 

em abril de 2002, tinha sido levantada a proibição às importações de carne bovina 

do Uruguai. 

Em outubro de 2002, as autoridades chilenas decretaram a proibição para 

o ingresso no mercado local da carne bovina paraguaia, em razão do recorrente 

problema de febre aftosa.  

No momento de ser decretada a referida medida de embargo, o Paraguai 

ocupava a posição de segundo maior fornecedor das importações chilenas de 

carne bovina, com participação de mercado de 24,3% em termos de volume, 

contra 67,4% do Brasil e 8,3% do Uruguai. Uma vez que os atuais níveis de preço 

pelos quais a carne bovina é comercializada no Chile os produtores locais não 

são competitivas para substituir as importações, o embargo contra a carne bovina 

do Paraguai parecia abrir a possibilidade de aumentar a participação do produto 
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brasileiro no mercado chileno. Com o retorno da carne Argentina ao mercado 

esse cenário se torna menos viável. 

Atualmente, o consumo aparente chileno de carne bovina é coberto em 

cerca de 30% pelas importações e o restante 70% com produção doméstica. 

Apesar dessa participação relativamente baixa no consumo aparente, as 

importações têm tido impacto especialmente benéfico para os consumidores, já 

que têm contribuído para reduzir os preços em que o produto é comercializado no 

mercado. Nos últimos seis anos o preço médio das importações do produto 

oscilou entre o máximo de 2480 dólares/tonelada em 1998 e o mínimo de cerca 

de 1800 dólares/tonelada em 2002. 

Resulta difícil antecipar o que vai acontecer no mercado chileno no futuro 

próximo. A atual liderança de mercado do Brasil sustenta-se sobre bases sólidas, 

tais como os preços altamente competitivos dos produtos, a preferência de que 

gozam junto aos consumidores chilenos, em função de sua qualidade, e a 

existência de canais de distribuição já consolidados. Conforme já mencionado, no 

final de 2000, o Brasil chegou a ameaçar seriamente a posição de Argentina 

como maior fornecedor das importações chilenas de carne bovina. 

Contudo, atualmente as condições econômicas no país visinho são 

substancialmente diferentes. Pela primeira vez em vários anos, existem, na 

Argentina, condições cambiais que são altamente estimulantes para as 

exportações. Pode-se esperar, portanto, competitividade em termos de preços. 

Além disso, não se pode desconsiderar que a carne Argentina é considerada de 

melhor qualidade que a brasileira e que esse “preconceito” é algo que só será 

ultrapassado com um trabalho intensivo de “marketing”. 

Não obstante, um fator que permite observar com certa tranqüilidade o 

futuro é o fato que o Brasil logrou consolidar sua liderança no mercado chileno, 

tradicionalmente importador ( TABELA 13) 
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TABELA 13 - Importações chilenas de carne bovina  

1990 4.140 
1991 19.297 
1992 62.511 
1993 73.978 
1994 88.735 
1995 120.829 
1996 140.501 
1997 164.748 
1998 172.149 
1999 160.750 
2000 173.866 
2001 165.505 
2002 75.399* 

Fonte: “Oficina de Estudios y Politicas Agrárias” (ODEPA) 

*: Janeiro a Junho. 

2.5 COMERCIALIZAÇÃO INTERNACIONAL DA CARNE BOVINA 

 Na realidade, a comercialização de carne bovina é bastante antiquada. 

Geralmente o abate é programado por telefone, entre o produtor e o frigorífico, e 

este retira os animais na fazenda. A carne é então vendida pelo frigorífico a uma 

rede de distribuição no atacado, a qual repassa a carne aos varejistas, açougues 

e supermercados, que por sua vez repassam ao consumidor final.  

As estruturas atuantes no sistema de abate e processamento das carcaças 

podem ser resumidas em matadouros e matadouros-frigoríficos. Os matadouros 

são unidades operacionais pequenas, rudimentares, sem túneis de congelamento, 

sendo o produto fresco, refrigerado comercializado para consumo imediato, na 

própria região de influência. A maioria dessas unidades não opera sob inspeção 

sanitária e sonegam impostos.  

No Brasil, a comercialização de cortes “in natura” responde por cerca de 

85% dos abates, e os cerca de 15% restantes vão para o processamento 

industrial e destinam-se principalmente ao mercado internacional. A 

comercialização internacional da carne bovina (Bliska, 1998), encontra-se entre 

os eixos Atlântico e Pacífico e o Brasil por ter melhores preços, bom parque 

industrial e cumpre as rigorosas legislações sanitárias exigidas, exporta carne “in 

natura” principalmente para União Européia (Tabela 14) e carne industrializada 

principalmente para o Reino Unido e EUA (Tabela 15). 
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Tabela 14 – Exportações brasileiras de carne bovina “in natura” por destino – 

volume ( toneladas) e valores ( mil US$) (1995/94/93). 

Países / Ano  1995  1994  1993 
 Ton US$ Ton US$ Ton US$ 

Resfriada C/ Osso 0 0 1 2.02 84 120.87
Resfriada s/ osso 6377 46201 8943 37766 17134 72357 

Alemanha 1245 10670 2042 14592 4619 32924 
Suiça 950 5553 1651 7844 3321 10085 

Reino Unido 1117 6956 1802 9850 2522 10764 
Outros 3065 23024 3448 20212 6673 17997 

Congelada c/ osso 1 2900 260 444 158 201 
Israel 0 0 211 369 95 146 

Arábia Saudita 0 0 0 0 21 18 
Outros 1 2900 49 75 43 38 

Congelada s/ osso 31152 134576 69510 215133 81884 198732
Alemanha 1830 9357 5910 25301 4834 15798 
Hong Kong 4204 12515 8401 19894 9150 12558 

Israel 991 1933 12329 24103 20291 38959 
Itália 6121 26889 13023 40814 9706 28778 

Holanda 8269 41113 12905 40444 8911 26288 
Cingapura 1475 3127 3623 6750 2780 7859 
Espanha 2427 7002 5391 13084 9272 23477 

Reino Unido 2571 6129 1711 4399 3357 9437 
Outros 5460 16336 6217 34239 12983 35599 
Total 37530 18078 78714 268100 99261 271380

Total eq. carcaça 48789 180763 102328 268099 129039 271369
 

Fonte: DECEX, (Lazarini et al. , 1996) 

 

Tabela 15 – Exportações brasileiras de carne bovina industrializada por destino – 

volume (toneladas) e valor (mil Us$) (1995/94/93). 

Países 1995  1994  1993  
 Ton Us$ Ton Us$ Ton Us$ 
Corned beef 80506 232140 92711 234466 103396 266642
Canadá 1059 3958 2224 5318 2246 4739 
Egito 2439 6332 785 1732 1298 2503 
Alemanha 2012 5341 2607 5733 2764 5346 
Jamaica 2651 7814 2099 5042 3136 6357 
Holanda 1936  3337 7802 2957 6023 
Porto Rico 2496  3025 7145 3850 8408 
Arábia Saudita 956  1266 2886 1919 4109 
Reino Unido 40226  42754 100600 53054 111785
Estados Unidos 14331  24435 68638 23999 59734 
Outros 12401  10180 29634 8172 17610 
Cozidas e congeladas 14737  16717 5984 25305 74827 
França 1204  1484 3480 2359 5199 
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Alemanha 2552  4003 13486 5851 15926 
Itália 5674  5046 18374 7379 25575 
Japão 158  514 1499 781 2163 
Holanda 1493  1533 4847 1533 4880 
Reino unido 2440  2454 11143 3402 11060 
Estados Unidos 209  1439 4734 3445 8750 
Outros 912  244 731 556 1276 
Outros enlatados 659 1308 955 2023 918 1935 
Bahamas 41 93 18 40 85 171 
Japão 98 98 208 439 286 573 
Arábia Saudita 26 59 43 94 120 221 
Emirados Árabes 72 171 123 282 146 338 
Uruguai 15 12 285 666 128 295 
Outros 406 771 278 501 154 339 
Total processado 95902 294227 110383 294833 129619 303438
Total Eq. Carcaça 239755 294179 275958 294723 324048 303309

 
Fonte: DECEX, in LAZZARINI e Associados (1996) 

 
Durante o processo de comercialização praticamente não há preocupação 

com a diferenciação ou tipificação das carcaça ou com a qualidade da carne 

comercializada. No entanto um aspecto muito importante no setor de abate é a 

qualidade. Outras alternativas são os incentivos fiscais para abate de bovinos 

jovens (redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS), os quais podem contribuir ainda para reduzir o ciclo de produção de carne 

bovina que está entre 4 e 5 anos. Mas os prêmios para carcaça de qualidade ou 

critérios de tipificação só possuem significado se o consumidor final se beneficiar 

da maior qualidade do produto (Bliska et al, 1996). 

 
 
3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS E ABATE 

 
Os bovinos abatidos no Matadouro Frigorífico Friboi Ltda., Unidade de 

Andradina – SP (SIF 385), foram provenientes dos estados de São Paulo, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Minas Gerais. A compra do gado 
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normalmente se dá por contato telefônico entre os compradores da empresa e os 

pecuaristas. O transporte dos animais é feito por caminhões boiadeiro.  

Na chegada, os animais passam pelo repouso, jejum e dieta hídrica por um 

período não inferior a seis horas dependendo da distância percorrida da fazenda 

até o frigorífico, respeitando-se os preceitos regulamentares do RIISPOA (Brasil, 

1997). 

O abate também se dá sob as normas do RIISPOA, entre a sangria e a 

esfola os animais são submetidos à estimulação elétrica de 20 Volts / 5000 

miliamperes por um período de 30 a 45 segundos em corrente alternada, o que 

beneficia a qualidade da carne. 

Após os procedimentos de evisceração, separação das meias carcaças e 

toalete, as carcaças quentes são pesadas e vão para a câmara fria onde ficam 

por 24 hs a uma temperatura de 1°C. 

As informações utilizadas neste trabalho foram colhidas diariamente nos 

setores correspondentes do frigorífico. A origem dos animais foi informada pelo 

setor de compra de bovinos do frigorífico e checada junto ao serviço de inspeção 

federal. O peso das carcaças quentes foi obtido diretamente na linha de matança 

através do sistema de computadores (Apêndice 1). No período de 06 a 

31/05/2002 foram tipificados 10.963 bovinos tendo como base o Sistema Nacional 

de Carcaças Bovinas e Bubalinas (Brasil, 1989) e os resultados estão no 

Apêndices 2 e 3.  

3.2 CORTES COMERCIAIS E DESTINOS 

Após 24 h as carcaças resfriadas foram então encaminhadas a desossa 

onde as meias carcaças foram divididas em traseiro serrote, ponta de agulha e 

dianteiro 5 costelas. Estes cortes primários foram então desossados em cortes 

secundários de acordo com a demanda e o mercado a ser atendido. 

As carnes para o mercado local foram embaladas a vácuo enquanto que as 

embalagens para exportação podiam ser IWP (individual wraping pack). Tanto 
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para mercado interno quanto para exportação podemos ter cortes congelados ou 

resfriados, podendo passar por maturação ou não no caso dos congelados. 

Os rendimentos dos cortes foram obtidos com o departamento de 

programação e controle de produção (Apêndice 4) enquanto o destino final das 

carnes foi informado pelo departamento comercial. 

Os dados referentes aos pesos das carcaças foram agrupados por dia e 

origem bem como os rendimentos dos cortes, estes ainda foram comparados 

entre o seu aproveitamento para a exportação e para o mercado local. Permitindo, 

desta forma, correlacionar as variações encontradas com a origem dos animais e 

também com as variações pluviométricas (período das águas / período da seca). 

Os dados obtidos junto ao departamento comercial nos permitem 

correlacionar os produtos com o seu mercado de destino e os volumes 

exportados. 

 

 
 
 
 
 

 

3.3 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 
 Para avaliação do efeito de origem ou procedência dos bovinos e da 

variação pluviométrica sobre o peso médio de carcaças bem como dos pesos 

médios dos cortes especiais de traseiro destinados ao mercado interno x externo, 

as análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa Graph Pad 

Instat tm, fixando-se um nível de significância de 5% para comparação das 

médias (teste de F) ajustadas pelo método de quadrados mínimos, conforme 

Sampaio (1998). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PROCEDÊNCIA, PESO MÉDIO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇA 

Os 222.892 bovinos abatidos no matadouro frigorífico Friboi Ltda. foram 

procedentes de seis estados diferentes, como mostra a Tabela 16. 

 
TABELA 16 – Número de bovinos abatidos mensalmente no matadouro 

Frigorífico Friboi Ltda. – Unidade de Andradina – SP, por 

procedência, em 2002. 

Meses GO MG MS MT PR SP Total 
Jan 0 0 5463 102 630 1228 7423 
Fev 725 0 13858 299 614 3978 19474 
Mar 296 0 11369 40 914 3061 15680 
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Abr 783 0 7649 0 133 3823 12388 
Mai 2494 386 10470 225 74 3400 17049 
Jun 2049 0 13859 365 523 3531 20327 
Jul 418 0 16030 170 406 2603 19627 
Ago 973 112 10066 337 53 2927 14468 
Set 7307 198 10787 140 360 4908 23700 
Out 5820 574 13431 91 1423 5039 26378 
Nov 1842 252 13325 0 901 6768 23088 
Dez 3444 500 13034 68 2393 3851 23290 
Total 26151 2022 139341 1837 8424 45117 222892 
% 11,74 0,90 62,52 0,83 3,77 20,24 100,00 

 
Na Tabela 16 podemos observar que a predominância dos animais 

abatidos é proveniente do estado de Mato Grosso do Sul, que representa 62,52% 

do total, em seguida temos o estado de São Paulo com 20,24% e em terceiro o 

estado de Goiás com 11,74%. Estes valores podem ser justificados pela 

localização do frigorífico (próximo à fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do 

Sul), e também pela localização geográfica da pecuária de corte brasileira estar 

predominantemente situada nos estados do Brasil Central (centro-oeste, noroeste 

do Paraná e de São Paulo, Triângulo Mineiro, Tocantis). 

A Tabela 17 mostra a média (X) e o desvio padrão (s) dos pesos médios 

das carcaças (kg) em função da procedência dos bovinos e da sazonilidade 

(período das águas/ período da seca).  

TABELA 17 – Peso médio das 222.892 carcaças/Kg, em função de sua origem e 

sazonalidade (período das águas de novembro a abril e da seca 

de maio a setembro) e respectivas médias e desvio-padrão. 

 
Estados 

 
GO 

 
MG 

 
MS 

 
MT 

 
PR 

 
SP 

 
Média 

 
D. P. 

Jan 0 0 241,03 271,27 255,51 260,37 245,88* 12,55
Fev 236,69 0 257,81 261,32 248,66 236,62 252,46* 11,53
Mar 281,37 0 247,85 269,51 255,83 266,54 252,65* 12,90
Abr 264,37 0 253,36 0 225,85 229,94 246,54* 18,51
Mai 259,57 199,54 258,15 258,83 262,53 244,36 254,31* 24,18
Jun 251,13 0 254,79 254,64 238,68 242,37 251,85* 7,38 
Jul 258,55 0 241,66 256,92 239,60 257,52 244,22* 9,38 
Ago 243,39 127,33 251,38 245,37 237,62 256,66 250,76* 49,25
Set 254,61 242,86 257,88 246,48 215,10 254,38 255,30* 15,79
Out 252,17 202,76 246,38 225,72 254,07 241,58 246,13* 19,65
Nov 242,47 217,15 244,11 0 276,64 250,88 246,94* 21,28
Dez 247,14 183,52 236,59 271,68 232,57 247,28 238,47* 29,29
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Média 253,77a 195,53b 249,25 a 256,17 a 245,22 a 249,04 a 248,79 a  
Desv. 
Pad. 

12,30 38,91 7,26 14,00 17,48 10,49 5,07  

a, b  
Médias na mesma linha seguidas de diferentes letras diferem significativamente (p < 0,05) 

*  
Médias na mesma coluna não diferem significativamente (p > 0,05). 

 
Em função da Tabela 17 pode-se observar que existe uma uniformidade de 

peso nos animais abatidos independentemente de seu estado de origem, com 

exceção do estado de Minas Gerais (Figuras 1, 2 e 3) que apresentou uma média 

de peso de carcaça menor que a dos outros estados. Esta diferença se explica 

em parte pelas diferenças raciais dos rebanhos dos estados avaliados. Os 

animais provenientes de Minas Gerais são, em sua maioria, de raças mestiças 

com aptidão leiteira, enquanto os animais dos outros estados são de raças 

zebuínas e com uma boa parcela destes animais provenientes de cruzamentos 

industriais. Pardi et al. (1996) verificaram uma média de 268,9 Kg do peso das 

carcaças de 796.583 bovinos sendo que a idade média aproximada de abate 

desses animais foi de 44,8 meses. Encontramos no nosso estudo uma média 

menor de peso (250,37 Kg, com exceção de Minas Gerais), no entanto uma 

menor idade de abate, como mostra o Apêndice 4.  
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FIGURA 1 – Peso médio das carcaças em função de sua origem, em 2002. 
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 FIGURA 2 – Variação do peso médio das carcaças, distribuição mensal, em 

2002. 
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FIGURA 3 – Variação do peso de carcaça por estado, mensal, em 2002. 
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A correlação entre o peso de carcaça com a idade em que o novilho ou 

novilha é abatido constitui um parâmetro fundamental de qualidade da carne, com 

repercussões de ordem zootécnicas, comercial e de satisfação ao consumidor. 

Segundo Sainz (1996) a idade do animal tem uma influência importante na 

maciez, porque a quantidade de estrutura química e física, isto é, os laços 

internos do colágeno aumentam com a maturidade do bovino. A carne do novilho 

precoce tem cor mais atrativa à vista do consumidor (vermelho – róseo brilhante), 

sabor e suculência mais agradável (gordura branca de marmoreio). 

Quando comparou-se as variações pluviométricas não foi observada 

diferença significativa (p > 0,05) dos pesos médios de carcaças entre o período 

das águas (outubro-março) e o período da seca (abril-setembro) isto em função 

provavelmente da suplementação alimentar, da rotação de pastos, do 

confinamento etc., sendo uma prática rotineira dos fazendeiros de gado de corte. 

Esses dados estão em concordância com os descritos por Pardi et al. (1996) que 

relataram uma redução média na entressafra de 16 Kg (1944/64), de 8,3 Kg 

(1965/85) e de 6,7 Kg (1986/94). 

 Foram tipificadas 10.963 carcaças bovinas no período de 06 a 

31/05/2002 de animais oriundos de seis Estados. Na Tabela 18 estão os 

resultados da análise de 10.547 carcaças bovinas (96,21%) tipificadas de animais 

provenientes dos três estados que mais enviaram bovinos (Mato Grosso do Sul, 

São Paulo e Goiás).  

 

 

 

 

 

 

 





TABELA 18 - Freqüência da classificação e tipificação de carcaças dos bovinos abatidos baseando no Sistema de 

Classificação e Tipificação de Carcaças Bovinas e Bubalinas, Friboi Ltda, Andradina – SP, segundo a 

procedência dos animais, no período de 06 a 31/05/2002. 

 
 

               
Estado Região Bovinos tipificados B  R  A  S  I  L  
   n % n % n % n % n % n % 
Mato Três Lagoas 4.925 2,04 41,5 1,30 26,5 48 9,8 1,00 20,4 7 1,5 - - 
Grosso Nova Andradina 360 18 50,8 11 32,2 1 5,2 4 11,1 2 0,5 - - 
Do Sul Paranaíba 344 11 31,9 6 18,9 10 30,8 6 18,3 - - - - 
 Iguatemi 307 10 33,2 6 20,5 6 20,5 7 25,4 1 0,3 - - 
 Cassilândia 135 10 74,8 3 25,1 - - - - - - - - 
 Sub. Tot. 6.071 2.541 41,85 1.587 26,14 675 11,12 1.188 19,57 80 1,32 - - 

São Araçatuba 2.426 1.248 51,44 427 17,60 273 11,25 365 15,05 113 4,66 - - 
Paulo S.J. Rio Preto 289 177 61,25 42 14,53 34 11,76 21 7,27 15 5,19 - - 
 Pres. prudente 212 49 23,11 54 25,47 33 15,57 76 35,85 - - - - 
 Sub Tot. 2.927 1.474 50,36 523 17,87 340 11,62 462 15,78 128 4,37 - - 

Goiás Sul 1.549 608 39,25 590 38,09 100 6,46 237 15,30 14 0,48 - - 
 Sub Tot. 1.549 608 39,25 590 38,09 100 6,46 237 15,30 14 0,48 - - 

 Total 10.547 4.623 43,83 2.700 25,60 1.115 10,57 1.887 17,89 222 2,10 - - 
(Tipo/ Carcaças tipificadas / Freqüência %) 

 



 

Os resultados obtidos (Tabela 18) mostram que, 43,83% ou 4.623 carcaças 

de 10.547 bovinos abatidos foram classificadas e tipificadas como tipo “B”ou 

novilho precoce; 25,60% como tipo “R”ou bovino intermediário; 10,57% como tipo 

“A”ou bovino jovem e intermediário que não atenderam o acabamento de gordura; 

17,89% como tipo “S”e 2,10% como tipo “I”ou bovinos adultos; e nenhuma 

carcaça como tipo “L”ou carcaça côncava. Quanto a procedência dos animais as 

freqüências de carcaças classificadas e tipificadas como tipo “B” foram de 50,36% 

(São Paulo), 41,85% (Mato Grosso do Sul) e 39,25% (Goiás). Esses resultados 

demonstram que mais de 50% dos bovinos abatidos nesse período não 

atenderam ao programa novilho precoce ou carcaça tipo “B”, mesmo se tratando 

de um matadouro-frigorífico de exportação. Isto em função provavelmente dessa 

indústria não ter um programa de bonificação pela qualidade da carcaça que 

estimule os produtores a enviar novilhos precoces para o abate. Esses resultados 

concordam com o trabalho de Carvalho (1996) realizado no Frigorífico Betim Ltda 

– Ituiutaba – MG onde foram abatidos 5.490 bovinos dentro do Programa 

Estadual de Apoio à Produção de Novilho Precoce de Minas Gerais, quando 

2.480 carcaças (45,17%) foram classificados como novilho precoce e tipificados 

como tipo “B”. Por outro lado, o estado do Mato Grosso do Sul teve 75,4% do total 

de bovinos abatidos no Programa de Novilho Precoce (220.060 carcaças) 

classificados como tipo “B” (França, 1995). 

4.2 CORTES DO TRASEIRO 

Com exceção dos países do Extremo Oriente e do Oriente Médio, as 

transações são formalizadas em valores FOB. Nessas regiões, contudo, acredita-

se que devido às dificuldades da língua e a distância, refletindo-se na 

complexidade para estabelecer o frete, os negócios são firmados em valores 

Custo & Frete. Por isso, nos negócios realizados com países dessas regiões, os 

exportadores parecem concordar que esse item passa a ser um fator de 

competitividade, entre empresas e países. 
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A quase totalidade das carnes exportadas pelo País são transportadas via 

marítima, com exceção de poucos contratos, basicamente de cortes especiais (filé 

mignon e contra-filé) para a Suíça, que envolvem embarques aéreos. 

 Os prazos para contratação e pagamento na exportação de carnes 

bovinas são curtos. Para a UE é comum realizarem-se negócios a vista, ou com 

prazos muito curtos para recebimento. O prazo médio, para os embarques 

destinados à UE, é de 15 a 60 dias. Já para o Oriente Médio, pode variar entre 30 

e 60 dias, com uma dispersão grande, já se tendo registrado prazos de 15 e 120 

dias. 

A maior parte dos volumes embarcados consiste de cortes especiais, de 

traseiro e de dianteiro, resfriados ou congelados, destinados tanto ao consumo 

direto como ao uso industrial. Miranda (2001) calculou que do total de carne 

exportada pelos frigoríficos associados da ABIEC em 2000 (266.146 toneladas), 

os cortes especiais responderam por 52,06% ou 138.560 toneladas. Segue-se o 

corned beef (carne enlatada), cujos principais países importadores são o Reino 

Unido e os EUA, e que correspondeu a 26,35% (70.131 toneladas) daquele total. 

Em terceiro lugar, classificam-se os subprodutos (8,89%), aqui entendidos como 

charque e, principalmente, miúdos. Quase na mesma proporção, aparece a carne 

cozida congelada ou, como é conhecida, frozen cooked beef (5,36%) e as 

conservas industriais (5,17%). O primeiro consiste de um tipo de carne 

industrializada, na forma de cortes cozidos e embalados.  

 Verifica-se que as participações não se mantêm quando se analisam os 

valores de exportação em Dólar. A parcela referente aos cortes especiais é um 

pouco menor do que quando considerada em volume (40,38%), enquanto a do 

corned cooked beef é maior em valor (31,22%). Aumenta também a participação 

em valor para o frozen cooked beef (9,42%) e para as conservas (6,82%). 

Destaca-se a importância relativa, em valores, das exportações das carnes 

exportadas dentro da Cota Hilton (basicamente, cortes resfriados de filé mignon, 

contra-filé e alcatra) e do Extrato. Ambos os tipos têm preços médios elevados, 

embora sejam comercializados em pequenas quantidades.  
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Os principais mercados para a carne in natura brasileira são aos países da 

União Européia, Oriente Médio e Sudeste Asiático. A União Européia é de longe o 

maior bloco importador, tanto em volume quanto em valor FOB.  

O Oriente Médio e o Extremo Oriente também vêm crescendo como 

importadores do Brasil, mas a grande diferença entre os períodos que 

antecederam o Plano Real e o recente impulso das exportações de carnes 

frescas e congeladas pode ser evidenciado pelo aumento nas exportações para 

outros países (Resto do Mundo). Destaca-se nesse grupo países da Europa 

Oriental, como a Bulgária, e o Chile. 

De maneira geral, os países ricos preferem as carnes mais nobres do 

quarto traseiro do boi. Atualmente, ocorre um processo de diferenciação dos 

produtos exportados para esses países, na busca de fugir de suas características 

de commodity, mediante variações nos tipos de corte, processamento, 

embalagem e uso de marcas (Jank, 1996). Geralmente as carnes resfriadas e 

congeladas são exportadas com a própria marca dos frigoríficos, situação bem 

distinta do que se verifica para as industrializadas. No caso dos cortes exportados 

para a União Européia já está implementado um controle rígido de rastreabilidade, 

de forma que na própria etiqueta do produto constam informações suficientes 

para identificar o lote, data, sexo do animal, proprietário de origem, entre outras. 

A maior parte da carne in natura exportada do Brasil para a União Européia 

é de cortes especiais de dianteiro e de traseiro. Essa tendência se repete para os 

demais países do mundo. Quanto ao item “charque e miúdos”, embora 

agregadas, as exportações consistem basicamente de miúdos.  

A análise das preferências do mercado europeu, em termos de cortes, é 

complexa, uma vez que os países de destino se diferenciam pelos cortes 

comprados e hábitos alimentares. Os preços também variam muito em função 

dessa preferência. Por exemplo, a Alemanha importa especialmente contra-filé, 

sendo que a carne Argentina tem a preferência neste mercado.  

A Itália, por sua vez, importa mais coxão mole, coxão duro e lagarto, este 

último para elaboração de carne fatiada, de consumo tradicional nesse país. Por 
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sua vez, a Inglaterra importa coxão duro com finalidade industrial. Nos cortes 

coxão mole, coxão duro (uso industrial) e lagarto o Brasil tem a preferência do 

mercado europeu.  

O filé mignon é destinado, basicamente, para restaurantes finos, cruzeiros 

marítimos e linhas aéreas. Tanto no mercado desse corte quanto no de contra-filé 

e alcatra, a carne originada da Argentina tem grande aceitação pelo consumidor 

europeu. 

O comprador europeu é, em geral, representado por um trader. Contudo, 

há todo o tipo de compra, desde aquelas diretas (própria empresa consumidora), 

passando pela indústria e o cattering, até o intermediário que distribui o produto 

na Europa. 

Verifica-se que há, nitidamente, um padrão sazonal nas importações 

européias de carne in natura brasileira, em especial, quanto ao volume. Essa 

sazonalidade pode ser explicada pelo fator climático. No inverno (que na UE 

ocorre nos meses de dezembro a março), os consumidores saem menos de suas 

casas, caindo o consumo de carnes. Há também a formação de estoques anterior 

à entrada do inverno. No verão, por outro lado, há um maior consumo, as pessoas 

utilizam mais intensamente os restaurantes, além de compreender a época de 

alta-estação, quando o turismo aumenta muito. 

A sazonalidade nas exportações era ainda mais pronunciada há 20 anos. 

Os preços médios mensais também indicam um certo padrão sazonal, mais 

discreto do que nos volumes, e de tendência contrária. Ou seja, os preços médios 

mais elevados concentram-se justamente nos meses de inverno, quando os 

volumes médios embarcados decrescem e se inicia a entressafra no Brasil.  

A partir de 1998, e, mais acentuadamente, de 1999, as exportações para a 

UE cresceram. Os fatores básicos responsáveis por essa tendência foram: a 

desvalorização da taxa de câmbio no Brasil, em janeiro de 1999; a queda de 

subsídios para exportação de carne européia para terceiros países; a redução do 

full levy; e a redução do estoque regulador da UE. Procedimentos explicados por 

Hoffmann (1991). O full levy é o imposto de importação ao qual estão sujeitas as 
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quantidades de produto exportado fora das cotas, compreendendo a tarifa ad 

valorem e a tarifa específica.  

Verifica-se que as exportações dentro da Cota Hilton são muito discretas. 

O Brasil detém apenas cinco mil toneladas dessa Cota, na qual as empresas têm 

participação equivalente ao seu desempenho nas exportações de carne na cota 

GATT. Participam também da cota Hilton, a Argentina, Uruguai, Austrália, Nova 

Zelândia, EUA, Canadá, entre outros. Os preços pagos pelas carnes resfriadas 

exportadas como cortes Hilton são superiores aos dos cortes especiais.  

Os países árabes são menos exigentes do que os europeus em termos de 

cortes diferenciados, embalagens e marcas. Por outro lado, as exportações de 

produtos in natura defrontam-se com exigências de natureza religiosa, 

relacionadas aos rituais islâmicos de abate. É o chamado “Halal”, que consiste no 

Certificado de Abate Islâmico. O Halal acarreta custos adicionais, uma vez que o 

ritmo de abate se reduz e equipes dos países importadores chegam a 

permanecerem várias semanas acompanhando no Brasil, fiscalizando o 

procedimento.  

Em geral, as transações com os países árabes são realizadas através de 

traders. Embora não haja grandes entraves sanitários, houve testemunho sobre a 

complexidade da burocracia adicional exigida para as autorizações de exportação 

ao Oriente. Os exportadores foram unânimes quanto à existência de certa 

fidelidade entre empresas exportadoras e os importadores desses países. 

No Extremo Oriente, destaca-se a posição de Hong Kong, como um grande 

importador de miúdos, produto que é também reexportado para a China. A 

Austrália e os EUA ainda são os seus maiores fornecedores. Quanto à China, as 

compras são realizadas por intermédio do Governo, adquirindo cortes de 

dianteiro, traseiro e, especialmente, de miúdos. 

Da mesma forma que o árabe, o mercado judeu também impõe severas 

restrições de ordem religiosa. Israel só compra as carnes de dianteiro, 

proveniente de bois abatidos pela “faca de rabino”, segundo o preceito kosher. O 

hábito do país é comprar grandes quantidades de lotes espaçados, a preços pré-
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estabelecidos (Jank, 1996). À semelhança do mercado árabe, também se exige 

que haja uma fiscalização do abate. 

Quanto à exportação de charque e miúdos é importante enfatizar que o 

charque tem um mercado bastante limitado, compreendendo alguns poucos 

países da África (por exemplo, Angola).  

Já os Miúdos têm um mercado mais dinâmico e sujeito às questões 

sanitárias. No segundo semestre de 2000 e início deste ano, alguns países 

suspenderam as compras de miúdos, em função dos focos de febre aftosa que 

surgiram no Rio Grande do Sul. Dentre os produtos exportados nessa categoria, 

destacam-se a língua cozida e o bucho. 

Observa-se que, da mesma forma que ocorreu no mercado europeu, as 

exportações caíram drasticamente entre os anos de 1995 e 1997, verificando-se, 

após esse período, uma recuperação crescente nos volumes exportados. 

Os picos de exportação no ano de 2000 refletem o embargo que a carne 

européia sofreu no mercado do Oriente, em função do agravamento da crise da 

“vaca louca”. A redução dos subsídios às exportações européias, como já foi dito, 

também é responsável pela evolução crescente das exportações brasileiras com 

destino aos países do Oriente Médio e Extremo Oriente. 

 Quanto à evolução das exportações para os países enquadrados na 

categoria “Resto do Mundo”, ressalta-se o aumento dos volumes embarcados 

para o Chile. O Caribe, países do Leste Europeu, como a Bulgária, África do Sul, 

entre outros, também são importadores de carne bovina in natura brasileira. 

É importante lembrar que, diante da magnitude do mercado doméstico 

brasileiro para carne, as oscilações de preço e volumes ofertados e as políticas 

que tenham reflexo sobre o mercado de boi são muito importantes para 

compreensão dos movimentos no mercado exportador brasileiro. 

Para este trabalho foram estudados quatro cortes do traseiro (Alcatra, Filé 

mignon, Coxão Mole e Contra Filé), considerados nobres por seu elevado valor 

comercial tanto no mercado interno quanto externo. 
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TABELA 19 – Percentual (%) de cortes especiais de carne bovina destinados a 

exportação, mensal, em 2002, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 
Cortes 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média D. P. 

Filé 
Mignon 

98,52 99,56 99,77 99,82 99,62 99,80 99,57 99,72 99,67 99,79 99,80 99,35 99,58 0,36 

Contra 
Filé 

63,74 77,82 75,68 86,24 93,17 93,55 92,59 91,12 89,40 86,60 73,93 59,18 81,92 11,77

Coxão 
Mole 

87,93 92,50 90,30 92,48 91,78 94,17 86,79 93,99 92,27 81,25 73,87 59,42 86,40 10,38

Alcatra 33,37 36,63 42,57 53,47 32,02 10,95 16,32 46,13 38,35 16,38 11,58 29,06 30,57 14,05
 

Na Tabela 19 podemos verificar que para os cortes do traseiro 

selecionados existe uma tendência para o mercado de exportação (Figura 4), isto 

se deve à alta qualidade dos cortes obtidos e também pela preferência dos 

mercados externos pelos mesmos. Outro fator que tem grande influência nesta 

tendência é o preço, que no mercado internacional alcança valores superiores aos 

obtidos no mercado local. 
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FIGURA 4 – Variação do percentual (%) de cortes especiais destinados a 

exportação, mensal, em 2002 no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP 



 73

A tabela 20 confirma os dados da Tabela 19. O corte da Alcatra tem um 

bom valor no mercado local, por ser considerado carne de primeira e em sua 

composição ter a picanha e a maminha que são cortes populares na elaboração 

de churrascos. No entanto no mercado externo não se verifica esta preferência, 

com exceção do mercado Português. Justificando-se, portanto que em média 

70% da produção da alcatra seja destinada ao mercado interno (Figura 5). 

É oportuno comentar que, diante da magnitude do mercado doméstico 

brasileiro para a carne, as oscilações de preço e volumes ofertados e as políticas 

que tenham reflexo sobre o mercado de boi são muito importantes para a 

compreensão dos movimentos no mercado exportador brasileiro. 

TABELA 20 – Percentual (%) de cortes especiais de carne bovina destinados ao 

mercado interno, no matadouro Friboi Ltda , Andradina – SP. 

Cortes 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dec Média D. P. 

Filé 
Mignon 

1,48 0,44 0,23 0,18 0,38 0,20 0,43 0,28 0,33 0,21 0,20 0,65 0,42 0,36 

Contra 
Filé 

33,26 22,18 24,72 13,76 6,83 6,45 7,41 8,88 10,60 13,04 26,07 40,82 17,84 11,41

Coxão 
Mole 

12,07 7,50 9,70 7,50 8,22 5,83 13,21 6,01 7,73 18,75 26,03 40,58 13,59 10,37

Alcatra 74,85 63,37 57,43 46,53 67,98 89,05 83,68 53,87 61,65 83,62 88,42 70,94 70,12 14.10
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FIGURA 5 – Percentual (%) de cortes especiais de carne bovina destinados ao 

mercado interno, mensal, em 2002, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 

 

TABELA 21 – Percentual (%) de rendimento de cortes especiais de carne bovina 

em relação ao traseiro tipo pistola , mensal, em 2002, no 

matadouro Friboi Ltda , Andradina – SP. 

Cortes 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dec Média D. P. 

Filé 
Mignon 

3,13 3,02 2,97 3,09 3,31 3,14 3,03 3,04 3,11 2,98 3,01 3,05 3,07 0,09 

Contra 
Filé 

8,22 8,36 7,51 8,21 8,77 9,01 8,78 8,14 8,82 8,76 8,68 9,62 8,57 0,53 

Coxão 
Mole 

11,60 9,77 10,54 10,78 11,00 10,16 10,33 10,58 10,54 9,38 10,56 11,86 10,59 0,69 

Alcatra 5,99 6,15 6,37 6,37 7,59 7,57 1,35 6,79 6,73 7,12 7,35 7,32 6,89 0,57 
 

Na Tabela 21 fica demonstrado o percentual de rendimento dos cortes de 

traseiro selecionados em relação ao traseiro tipo pistola. Pode-se observar que 

não há grande variação no rendimento durante o ano (Figura 6). Ficando 

evidenciada a uniformidade de trabalho na desossa e a padronização dos cortes. 
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FIGURA 6 – Variação do percentual (%) de rendimento de cortes especiais de 

carne bovina do traseiro em relação ao traseiro tipo pistola, 

mensalmente, em 2002 no matadouro Friboi Ltda , Andradina – 

SP. 

Na Tabela 22 está demonstrada que não houve a variação (p > 0,05) do 

peso das peças de Coxão Mole durante o ano (Figura 7), tanto para o mercado 

local quanto para a exportação. No entanto, as peças destinadas à exportação 

foram de pesos mais uniformes (desvio padrão de 0,40). Esta variação entre as 

peças destinadas a exportação e ao mercado local se deve aos diferentes 

padrões exigidos pelos dois mercados. Os cortes destinados à exportação 

apresentam uma variação menor em conseqüência do padrão mais rígido 

estabelecido para o mercado externo. Estes dados discordam dos obtidos por 

Oliveira et al. (1996) em um experimento de 40 novilhos, 20 da raça Nelore e 20 

cruzados canchin-nelore que encontraram um peso médio de coxão mole (7,67) 

(nelore) menor do que do canchin-nelore de 7,02 Kg. Esta diferença se deve 

provavelmente a genética dos animais, sistema de alimentação e até mesmo o 

processo de desossa e limpeza das peças. 
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TABELA 22 – Peso médio (Kg) das peças de coxão mole, mensalmente, em 

2002 e destinos de comercialização, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 

 

 
Destinos  
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média D. P. 

Mercado 
Interno 

6,17 6,52 6,26 6,07 8,57 6,52 6,27 5,91 5,96 5,54 6,96 7,52 6,52 0,83 

Exportação 7,19 5,89 6,50 6,52 6,70 6,23 6,20 6,57 6,51 5,62 6,13 6,42 6,37 0,40 
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FIGURA 7 – Variação do peso médio (Kg) das peças de coxão mole, mensal e 

destinos de comercialização em 2002, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 

Na Tabela 23 fica evidenciado que as peças de alcatra destinadas ao 

mercado local são mais pesadas (Figura 8). Isto se deve a especificação do corte. 

O mercado local em sua maioria utiliza a alcatra completa (picanha, maminha, 

miolo) enquanto que para a exportação tem-se uma procura maior pelo miolo da 

alcatra ficando geralmente a maminha e a picanha para o mercado interno. 

Comparando esses dados com Oliveira et al. (1996) pesos médios das alcatras 
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foram menores do que a alcatra do nelore (5,71 Kg) e do canchim-nelore (6,10 

Kg). 

 
TABELA 23 – Peso médio das peças (Kg) de alcatra, mensalmente, em 2002 e 

destinos de comercialização, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 

Destinos 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média D. P. 

Mercado 
Interno 

1,57 4,18 4,65 4,46 4,86 4,84 4,70 4,35 4,70 4,60 4,63 4,41 4,33 0,89 

Exportação 1,40 3,16 2,88 3,25 4,40 3,17 2,93 4,00 3,22 2,48 2,67 3,19 3,06 0,74 
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FIGURA 8 – Peso médio (Kg) das peças de alcatra, mensal e destinos de 

comercialização em 2002, no matadouro Friboi Ltda , Andradina 

– SP. 

Na tabela 24 podemos verificar que o peso médio das peças de filé mignon 

destinados à exportação é maior que o das peças destinadas ao mercado interno 

(Figura 9).Ficando evidente que os padrões de exigência são diferenciados, o que 

de certa forma explica a diferença de preços obtidos neste produto no mercado 

externo e interno. Por outro lado, Oliveira et al. (1996) descrevem o peso médio 

de filé mignon do nelore de 1,97 Kg e do canchin –nelore de 2,11 Kg. 
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TABELA 24 – Peso médio (Kg) das peças de filé mignon, mensalmente, em 

2002 e destinos de comercialização, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 

 

 
 
Destinos 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média D. P. 

Mercado 
Interno 

1,68 1,65 1,28 1,13 1,18 1,05 1,07 0,84 1,23 1,02 1,22 0,97 1,19b 0,25 

Exportação 1,89 1,82 1,81 1,85 2,06 1,93 1,82 1,88 1,90 1,77 1,78 1,74 1,85a 0,09 
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FIGURA 9 – Variação do peso médio (Kg) das peças de filé mignon, mensal e 

destinos de comercialização, em 2002, no matadouro Friboi Ltda 

, Andradina – SP. 

Na Tabela 25 fica claro que a variação de peso nas peças de contra filé 

destinados a exportação é muito pequena (Figura 10), estando em conformidade 

com as exigências do mercado consumidor e demonstrando a padronização do 

produto. Oliveira et al. (1996) relatam pesos médios maiores do contra filé do 

nelore de 5,91 Kg e do canchim-nelore de 6,63 Kg. 
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Tabela 25 – Peso médio (Kg) das peças de contra filé, mensalmente, em 2002 e 

destinos de comercialização, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 

 
Destino 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média D. P. 

Mercado 
Interno 

4,92 3,80 3,70 3,90 4,67 5,16 4,57 6,67 5,29 4,68 4,94 5,90 4,85 0,86 

Exportação 5,15 5,12 4,91 5,09 5,49 5,57 5,33 5,07 5,42 5,31 5,28 5,18 5,24 0,19 
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FIGURA 10 – Variação do peso médio (Kg) das peças de contra filé, mensal e 

destinos de comercialização em 2002, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 

Na Tabela 26 fica demonstrada a padronização e uniformidade dos cortes 

destinados a exportação, não ficando caracterizada uma correlação desta 

variação com os meses do ano e sim com a variação natural no peso e tamanho 

das peças (Figura 11). 
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TABELA 26 – Peso médio (Kg) do traseiro especial destinado a exportação, 

mensal, em 2002, no matadouro Friboi Ltda , Andradina – SP. 

Peças 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dec Média D. P. 

Filé 
Mignon 

1,89 1,82 1,81 1,85 2,06 1,93 1,82 1,88 1,90 1,77 1,78 1,74 1,85 0,09 

Contra 
Filé 

5,15 5,12 4,91 5,09 5,49 5,57 5,33 5,07 5,42 5,31 5,28 5,18 5,24 0,19 

Coxão 
Mole 

7,19 5,89 6,50 6,52 6,70 6,23 6,20 6,57 6,51 5,62 6,13 6,42 6,37 0,40 

Alcatra 1,40 3,16 2,88 3,25 4,40 3,17 2,93 4,00 3,22 2,48 2,67 3,19 3,11 0,50 
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FIGURA 11 – Variação do peso médio (Kg) das peças de traseiro destinadas a 

exportação, mensal, em 2002, no matadouro Friboi Ltda , 

Andradina – SP. 
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4.3 CARNES EXPORTADAS 

4.3.1 Carnes resfriadas e congeladas  

No Brasil, a comercialização de cortes “in natura” responde por cerca de 

85% dos abates, e os cerca dos 15% restantes vão para o processamento 

industrial e destinam-se principalmente ao mercado internacional (Bliska, 1996).  

A Tabela 27 mostra o total de exportação de carne bovina “in natura” (ton.) 

pela indústria Friboi Ltda. em 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

TABELA 27 – Total da exportação da carne bovina “in natura” (ton.), mensal, em 2002, do Friboi Ltda, Andradina – SP. 

Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Resfriada c/ 
osso 

- - - - - - - - - - - - - 

Resfriada s/ 
osso 

281.79 232.11 281.76 241.42 283.80 276.63 297.40 354.04 409.69 425.76 517.55 372.96 3827.54 

Congelada c/ 
osso 

- - - - - - - - - - - - - 

Congelada s/ 
osso 

845.37 696.33 845.28 724.27 851.42 829.91 892.20 1062.13 1229.07 1277.29 1552.67 1118.90 12072.10 

Total 1127.16 928.44 1127.04 965.68 1135.20 1106.52 1189.6 1416.16 1638.76 1703.04 2070.20 1491.84 15899.64 
Fonte: Friboi Ltda. 



 

Como se vê na Tabela 27 a carne “in natura” mais exportada é a carne 

congelada sem osso (Figura 12). No caso da unidade de Andradina a carne 

resfriada sem osso tem grande participação por se tratar da unidade do Grupo 

Friboi mais próxima do porto de Santos, onde são feitos os embarques para 

exportação. Esses resultados estão em concordância com os relatados por Bliska 

(1996) sobre exportações brasileiras de carne bovina “in natura” em 1995, onde a 

congelada sem osso foi de 31.152 ton em 37.530 ton exportadas, ou seja, 83,0%. 

 

 

Figura 12 – Percentual das carnes congelada e resfriada sobre o total 

exportado. 

As exportações referentes aos quatro cortes de traseiro foram agrupadas 

por continente. Podendo-se observar que o mercado europeu foi o que absorveu 

o maior volume destes cortes. Isto se deve ao fato da Europa ser um mercado 

muito exigente e pagar preços elevados por produtos de qualidade.  
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FIGURA 13 – Percentual de exportações de alcatra por destino, em 2002. 

FIGURA 14 – Percentual de exportações de contra filé por destino, em 2002. 
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FIGURA 15 – Percentual de exportações de coxão mole por destino, em 2002.  

0%0%

99%

0%0%1%

América Central
América do Sul
Europa
África
Ásia
Oriente Médio

 
FIGURA 16 – Percentual de exportações de filé mignon por destino, em 2002. 
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4.3.2 Carnes industrializadas 

 

No caso dos negócios de corned beef, a grande maioria é realizada 

diretamente com o importador (grande indústria, com marca própria, ou que 

compra e põe sua marca, concorrendo com grandes supermercados). 

Praticamente, inexiste a figura de intermediários neste mercado. 

O uso de marcas próprias não é muito difundido para a carne 

industrializada, sendo de difícil implementação, exigindo grandes investimentos 

em marketing. Os supermercados de primeira linha, na UE, têm marcas próprias e 

bem conhecidas; porém, a maior parcela do corned beef importado 

comercializado é de marcas inferiores. As margens dos importadores são 

pequenas para esse tipo de produto.  

As carnes industrializadas (“corned beef”, carne cozida e congelada e 

outros enlatados) corresponderam a 71,87% (95.902 ton) de carne bovina 

exportada em 1995 (Bliska, 1996). O total da exportação de carne bovina 

industrializada pelo Friboi Ltda. em 2002 está descrito na Tabela 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

TABELA 28 – Total da exportação das carnes industrializadas (ton.), mensal, em 2002, do Friboi Ltda, Andradina – SP. 

 

Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
“Corned beef” 645.05 986.87 990.62 1126.90 1294.33 1252.72 1304.69 1209.14 1013.14 1421.08 974.06 1103.91 
Carne cozida congelada 350.23 294.56 335.71 239.47 457.73 423.30 - - - - - - 
Enlatados 198.3 228.58 149.67 194.02 253.87 389.67 366.38 365.47 335.02 540.91 220.51 99.2 
Extrato de carne 0.08 5.00 22.05 - 50.55 16.56 33.99 23.24 16.33 18.03 17.98 15.20 
Total 1193.66 1515.01 1498.05 1560.39 2056.48 2082.25 1705.06 1597.85 1364.49 1980.02 1212.55 1218.31 

Fonte:.Friboi.Ltda



 

Observa-se na Tabela 28 que o “corned beef” foi a carne industrializada 

mais exportada em 2002, como mostra a Figura 17. O “corned beef” é um produto 

cárneo enlatado composto normalmente de carne bovina moída cozida sem 

gordura, carne bovina moída fresca gordurosa, carne bovina tendinosa (gelatina), 

água filtrada, sal refinado, açúcar e nitrito de sódio. Trata-se de um produto, 

principalmente de exportação e constitui-se a carne processada mais exportada 

pelo Brasil para EUA e para a Europa (Pardi et al. , 1994). 

 

 

 

Figura 17 – Percentual dos produtos industrializados exportados em 2002. 

Por sua vez os enlatados (stewed steak, cubed beef) alcançaram um 

volume de exportação da ordem de   

70%

11%

18%
1%

“Corned beef”
Carne cozida congelada
Enlatados
Extrato de carne
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A carne bovina cozida congelada (“Frozen cooked beef”) é um produto 

obtido de cortes especiais da carcaça (paleta, coxão duro, coxão mole, patinho, 

etc.) cortados em pequenas porções ricos em tecido muscular, submetidos a 

pasteurização em tanques de aço inoxidável por tempos e temperaturas 

determinadas, em embalagem plástica especial, em circuito fechado, drenados, 

resfriados, congelados e comercializados para EUA  e Europa. Segundo Pardi et 

al. (1994) a produção dessa carne em 1987 foi de 14.125 ton e destinada 

exlusivamente à exportação. Em 1995 a produção foi de 14.737 (Bliska, 1996). 

 O extrato de carne (“Beef Extract”) é obtido geralmente da 

concentração do caldo de cozimento da carne enlatada “corned beef” ou da carne 

cozida congelada (“frozen cooked beef”), em circuito fechado, por evaporadores à 

vácuo até que a concentração dos sólidos solúveis alcance 80%, envasado em 

baldes plásticos, com peso líquido de 56 lb e exportados (Pardi et al., 1994). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Tendo como base os resultados obtidos e nas condições as quais o 

estudo foi realizado, pode-se concluir o seguinte: 

• A predominância dos bovinos abatidos foi proveniente do estado do Mato 
Grosso do Sul, justificado pela localização do matadouro frigorífico próximo 
à fronteira e também por ter o maior rebanho de corte do Brasil; 

• Mais de 50% dos bovinos abatidos no período de 06 a 31/05/02 não 
atenderam ao Programa de novilho precoce ou de carcaça Cota Hilton, 
mesmo se tratando de matadouro frigorífico de exportação; 

• O peso médio de carcaça não variou em função do seu estado de origem, 
com exceção de Minas Gerais, por ter menor peso devido a maioria do 
rebanho abatido ser misto leiteiro; 

• As variações pluviométricas não afetaram o peso médio de carcaça 
demonstrando um manejo adequado dos produtores de gado de corte da 
região; 

• Os cortes especiais filé mignon, contra filé e coxão mole destinados à 
exportação apresentaram peso maior e menos variável em conseqüência 
do padrão mais rígido estabelecido para o mercado externo; 

• O corte especial alcatra destinado ao comércio interno foi mais pesado 
visando atender a demanda local de picanha, maminha e o miolo, e foi 
ainda a peça especial menos exportada; 

• O volume total de exportação de carnes industrializadas foi menor do que 
carnes “in natura”. 

• O “corned beef” foi a carne industrializada mais exportada;  
• A análise atenta dos dados obtidos neste trabalho pode levar a conclusão 

final de que os cortes de carnes obtidos no frigorífico são vendidos no 
mercado local ou no mercado externo, principalmente pela demanda do 
produto, em suas mais variadas especificações, e pelo preço de venda 
alcançado. Independente da origem do animal, do seu peso de carcaça e 
do rendimento dos cortes sobre o traseiro tipo pistola. Salvo exceções 
como animais tipificados para cota Hilton ou para o mercado Chileno. Os 
corte não especiais e recortes são processados para o mercado interno e 
para a maioria das carnes industrializadas. 
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7 APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - Peso médio das carcaças bovinas quentes (kg) 

          
Mes Dia A B C D E F G  

1 1 233.36 277.20  264.72   MS-B 
2 1 246.25 182.03     SP-C 
3 1 265.73 260.11   271.27  TO-D 
4 1 234.85 268.79     PR-E 
5 1 251.22 248.42     MT-F 
6 1 230.60 255.88     MG-G 
7 1 241.31      1 = Chuvas 

1/jan 

8 1 240.73   254.64   2 = Águas 
9 1 242.58       
10 1 233.22 246.68 229.33     
11 1 266.23 239.92      
12 1 276.09   241.86    
13 1 244.92 233.17      
14 1 267.51 253.11  230.89    
15 1 225.02 235.87      
16 1 239.24 195.34      
17 1 219.22 209.16   243.70   
18 1 265.23 223.95   246.48   
19 1 248.48 247.40  267.98    
20 1 229.56 274.64  285.41    
21 1 295.98 294.66 200.73     
22 1 271.55       
23 1 281.18 259.97 244.61     
24 1 292.27 198.10 239.34  273.29   
25 1 270.71 308.72 249.24     
26 1 208.10 247.87      

2/fev 

27 1 258.55 250.14 241.18     
28 1 270.83 293.18 288.50     
29 1 240.84 267.99  261.56    
30 1 241.68 242.98      
31 1 250.35 222.97      

3/mar

32 1 233.45 297.89      
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33 1 285.35 250.22 235.70     
34 1 249.62       
35 1 283.71       
36 1 253.60   247.90    
37 1 226.35 271.05  264.79    
38 1 243.08 289.37      
39 1 225.28 262.85  299.51    
40 1 250.31 251.55 287.39 258.80    
41 1 266.92 293.36  206.38    
42 1 240.80       
43 1 259.23 254.36   269.51   
44 1 191.95 243.07  269.71    
45 1 220.98 248.59      
46 1 197.77 261.57      
47 1 216.45 202.45      
48 1 250.90 221.43      
49 1 266.00 240.18 253.15 217.41    
50 1 246.30 214.10      
51 1 253.08 251.79 285.80     
52 1 256.73 245.66      
53 1 282.20 229.52  246.98    
54 1 251.46 193.10 276.87     
55 1 267.66       
56 1 264.38 286.72      
57 1 232.65 234.48 244.27 220.79    

4/abr 

58 1 259.25 254.64      
59 1 290.95 287.49      
60 1 254.13 233.09      
61 1 250.20 248.29    163.87  
62 1 263.26 255.72      
63 1 265.52 140.36    181.49  
64 1 247.04 251.13      
65 1 247.27 213.46 236.49   155.94  
66 1  206.22 295.97     
67 1 232.23 239.00 296.39  236.03   
68 1 178.12 247.74 259.22   257.63  
69 1 221.38 185.58 188.21     
70 1 261.48 277.22 190.99     
71 1 257.38 297.76 269.95     
72 1 255.59 210.81  262.53    
73 1 268.76  238.36     
74 1 261.28 278.67 259.73     
75 1 273.06 244.00 254.55  269.59   

5/mai 

76 1 276.31  256.31  269.52   
77 2 243.12 260.86 265.79  255.82   
78 2 249.38 249.81 264.79 245.43    
79 2 255.52 254.32 251.26 261.71    
80 2 254.30  256.55     
81 2 271.19 231.52 250.00     

6/jun 

82 2 294.17 253.88   258.58   
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83 2 239.36 228.97 249.12     
84 2 266.22 190.22   251.96   
85 2 240.20 243.63 277.34 194.78    
86 2 253.84 218.27      
87 2 261.99 252.40      
88 2 217.74 248.75 247.24 255.65    
89 2 218.09 206.03 222.67     
90 2 242.80 295.40      
91 2 254.90 286.17      
92 2 254.28   216.49    
93 2 262.64 211.56      
94 2 264.14 251.04 233.72     
95 2 236.99  219.85     
96 2 260.51 271.38      
97 2 264.52 262.92 258.60     
98 2 260.70 250.77      
99 2 230.38       
100 2 235.45 258.74      
101 2 247.53       
102 2 247.52       
103 2 260.06  264.68 283.69    
104 2 259.06 250.29      
105 2 259.04 272.77      
106 2 235.89 245.97  237.81    
107 2 224.07 167.09      
108 2 243.07 258.17  227.07    
109 2 190.58       
110 2 233.55 260.56  247.11    
111 2 258.20    256.92   
112 2 268.12 296.80      
113 2  260.64      
114 2 227.71 264.45 249.21 210.62    
115 2 230.76 238.45      
116 2 253.65       

7/jul 

117 2 239.87       
118 2 243.12 232.02      
119 2 260.54  257.55 246.37    
120 2 266.27 237.39      
121 2 249.89 242.28      
122 2 265.39 250.81  231.24    
123 2 254.32 255.51      
124 2 238.96 261.93 243.33     
125 2 260.85 278.96 226.68     
126 2 266.63 263.30 250.93     
127 2 267.16 225.75      
128 2 270.44 267.57      
129 2 194.06 340.75 250.03     
130 2 218.67 310.83      
131 2 214.18 202.86 227.59 235.12    

8/ago 

132 2 240.86    241.35   
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133 2 286.81 260.87      
134 2 233.93 220.89      
135 2 258.15 205.33   258.29 127.33  
136 2 220.57 237.35 218.58     
137 2 267.19 234.02 244.44 218.21    
138 2 285.66       
139 2 310.24 237.73 230.20 244.12    
140 2 245.42 182.63 253.19 238.95 249.12   
141 2 284.90  248.54     
142 2 268.09 213.78 267.64     
143 2 276.36 244.47 258.82     
144 2 246.63 237.20 262.01 271.13    
145 2 216.96 312.76 253.86     
146 2 242.19 242.41 239.48  228.64 238.68  
147 2  264.75 260.04     
148 2 250.38 271.07      
149 2 246.43 271.98 256.00     
150 2 332.15 280.77 257.06 212.83    
151 2 249.39 234.79 260.13     
152 2 248.47 241.75  195.16    
153 2 240.27   179.97    
154 2 250.85 287.08    246.34  
155 2 268.41 287.45 271.67     

9/set 

156 2 237.51 262.49 261.02     
157 2 253.23 193.36  256.68    
158 2 239.78 242.43   175.98   
159 2  263.53 251.43     
160 2 252.19  238.37  264.73   
161 2 235.46 205.75 260.04     
162 2 249.15   252.64    
163 2 222.62 250.86 242.66 204.74    
164 2 308.32 246.57 199.17 260.36    
165 2 217.03 263.24 246.90   249.11  
166 2 259.18 184.07 246.70   185.97  
167 2 265.72 242.56  256.74  165.16  
168 2 264.41 225.81 234.43     
169 2 197.46 255.31 245.41     
170 2 220.93 265.77  210.49    
171 2 247.26 218.02  239.67  174.09  
172 2 247.71 238.80  241.10    
173 2 226.53 235.28  290.89  249.23  
174 2 237.04 269.16 237.09     
175 2 237.33 199.71 239.39     
176 2 251.72 244.91 244.61 266.11    
177 2 254.68 288.53  267.67    
178 2 252.79 273.79 275.50 294.72    

10/out

179 2 265.93 240.94 274.03     
180 2 246.74 227.63  298.61    
181 2 250.77       

11/nov

182 2 233.70 253.37    170.32  
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183 2 200.22 213.68 248.29 306.97    
184 2 198.56 249.90  271.69    
185 2 245.24 273.74      
186 2 261.64 225.67 245.57     
187 2 265.59 148.40      
188 2 248.39 236.39 208.80     
189 2 238.74 241.36 249.83     
190 2  223.14 239.61   244.07  
191 2 229.58 240.17 227.88 248.16    
192 2 227.36 268.78      
193 2 241.74 248.23  282.76    
194 2 271.36 251.36 247.15     
195 2 238.10 264.43  202.35    
196 2 308.49 252.05  267.90    
197 2 252.96 221.00      
198 2 254.98 347.52 240.58     
199 2 252.58   187.41    
200 1 238.81 249.50    176.96  
201 1 235.72 209.46  237.37    
202 1 243.86  224.12   225.17  
203 1 232.55 262.19  184.64    
204 1 232.63  235.74 200.18    
205 1 207.92 235.97 278.06   170.66  
206 1 232.62 214.48 217.02     
207 1 252.14 253.74  214.84    
208 1 201.45 255.37 292.35  271.68 206.10  
209 1 196.96 200.71 226.66     
210 1 191.58 232.54 230.38   146.30  
211 1 230.63 257.35 218.46 246.83    
212 1 248.77 262.81 250.58     
213 1 231.01 283.80  258.08    
214 1 222.82 231.47  244.12    
215 1 253.79 229.70 246.41     
216 1 274.38 285.92 232.66     
217 1 271.65 276.67 191.97 239.49    
218 1 263.45 232.73 251.24 196.34    
219 1 257.18 262.61 283.82   167.70  

12/dez

220 1 232.75  208.24     
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APÊNDICE 2 – Procedência de 15296 bovinos abatidos no SIF 385 durante o 
período de 06 a 31/05/2002 

. 
NÚMRO DE 
ANIMAIS 

PESO VIVO  
ESTADO 

 
REGIÃO 

 
MUNICÍPIO 

M F M F 
Mato Grosso do 
Sul 

Três Lagoas Água Clara 1.547 225 769.142 76.496 

  Brasilândia 1.978 359 980.300 137.370
  Ribas do Rio 

Pardo 
1.271 129 630.590 51.850 

  Santa Rita do 
Rio Pardo 

17 68 9.860 31.610 

  Três Lagoas 941 138 468.154 52.776 
Sub-total 5754 919 2.858.046 350.102
 Nova Andradina Anaurilândia 192 - 97.110 - 
  Batayporã 272 - 118.750 - 
  Nova Andradina 238 - 127.780 - 
Sub-total 702 - 343.640 - 
 Cassilândia Cassilândia 101 - 54.700 - 
  Chapadão do 

Sul 
238 - 119.890 - 

  Costa Rica 34 - 18.120 - 
Sub-total 374 - 192.710 - 
 Paranaíba Inocência 195 34 96.460 13.278 
  Paranaíba 182 90 81.950 34.400 
  Selvíria 70 - 36.710 - 
Sub-total 447 124 215.120 47.678 
 Iguatemi Deodápolis 18 - 8410 - 
  Itaquiraí 108 306 46.750 119.502
Sub-total 126 306 55.160 119.502
São Paulo Araçatuba Andradina 435 59 208.540 22.613 
  Araçatuba 176 36 94.162 17.568 
  Castilho 139 40 50.360 14260 
  Guaraçaí 153 54 70.235 23.220 
  Ilha Solteira 34 40 20.130 15.740 
  Itapurã 144 107 61.650 41.570 
  Muritinga do 

Sul 
748 90 340.110 37.390 

  Nova 
Independência 

120 11 61.640 4.590 

  Santo Antônio 
do Aracanguá 

36 37 16.430 18.504 

  Sud Menucci 36 - 16.740 - 
  Suzanópolis 144 - 71.790 - 
  Valparaíso 54 - 25.280 - 
Sub-total 2.219 474 1.037.067 195.455
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 São José do Rio 
Preto 

Américo 
Campos 

10 26 4.910 10.340 

  Dirce Reis 130 - 59.684 - 
  Magda 18 92 11.070 39.870 
  Palmeira 

D’Oeste 
- 29 - 10.736 

Sub-total 158 147 75.664 60.946 
 Presidente 

Prudente 
Pacaembú 32 - 13.840 - 

  Panorama 54 - 27.360 - 
  Santo Anastácio 75 - 47.480 - 
  Tupi Paulista 72 - 38.310 - 
Sub-total 233 - 126.310 - 
 Assis Palmital 51 - 26.990 - 
  Platina 17 - 8680 - 
  Tarumã 68 - 32.390 - 
Sub-total 136 - 68.086 - 
Goiás Sul Goiano Cachoeira Alta 90 - 46.040 - 
  Caçú 79 11 35.898 5.162 
  Caiapônia 88 - 43.230 - 
  Chapadão do 

Céu 
72 - 32.160 - 

  Doverlândia 90 - 42.620 - 
  Itajá 393 54 184.420 20.330 
  Itarumã 142 -  69.920 
  Jataí 36 18 16.630 7.800 
  Montividiu 13 - 8.910 - 
  Paranaiguara 306 - 166.040 - 
  Quirinópolis 843 - 415.710 - 
  Rio Verde 169 - 77.610 - 
  Serranópolis 36 54 17.550 16.090 
Sub-total 2.357 137 1.156.738 49.382 
Minas Gerais Triângulo 

Mineiro 
Campina Verde 126 - 63.060 - 

  Uberaba - 260 - 96.530 
Sub-total 126 260 63.060 96.530 
Mato Grosso Norte Alto Araguaia 225 - 106.160 - 
Sub-total 225 - 106.160 - 
Paraná Noroeste Nova Londrina 72 - 36.000 - 
Sub-total 72 - 36.000 - 
TOTAL 12.929 2.367 6.333.761 919.595
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APÊNDICE 3 - Peso médio diário de cortes especiais do traseiro (kg) 

 
Mes Dia A B C D E F 

1 1 1 2.13 6.12 6.33 3.96 

2 1 1 1.73 5.19 6.41 3.70 

3 1 1 2.18 5.5 8.83 3.95 

4 1 1 2.07 5.12 8.92 3.43 

5 1 1 2.16 5.63 8.38 2.91 

6 1 1 1.91 5.85 6.94 3.86 

7 1 1 2.24 5.34 7.58 2.76 

8 1 1 2.33 6.31 8.1 3.43 

9 1 1 2.11 5.2 7.01 4.00 

10 1 1 2.11 5.35 6.53 2.30 

11 1 1 1.99 4.59 6.51 3.10 

12 1 1 2.1 4.31 6.02 3.86 

13 1 1 2.07 5.13 6.13 2.76 

14 1 1 2.06 4.38 6.13 3.96 

15 1 1 2.11 4.67 6.58 2.78 

16 1 1 1.73 4.02 6.54 4.11 

17 1 1 2.15 4.8 7.16 4.26 

18 1 1 1.81 4.26 6.53 3.98 

19 1 1 2.14 4.52 7.48 4.84 

20 1 1 1.97 3.52 6.33 3.81 

21 1 1 1.98 4.32 7.27 4.3 

01-Jan 

22 1 1 1.94 4.46 7.22 3.98 

23 1 1 1.92 4.13 6.93 3.25 

24 1 1 1.96 4.78 7.50 3.05 

25 1 1 1.93 4.71 7.18 3.84 

26 1 1 1.86 4.65 6.72 3.70 

27 1 1 2.14 5.08 7.06 4.44 

28 1 1 2.16 5.42 5.64 4.07 

29 1 1 1.93 4.94 5.43 3.89 

30 1 1 1.93 4.78 5.27 4.61 

31 1 1 2.06 4.88 5.46 3.35 

32 1 1 1.81 4.03 4.87 3.50 

33 1 1 1.77 3.86 5.02 3.38 

34 1 1 1.86 4.42 5.41 3.79 

35 1 1 2.04 4.71 6.85 2.79 

36 1 1 1.99 4.58 5.98 3.39 

37 1 1 2.25 5.66 7.44 3.78 

38 1 1 2.13 5.17 6.48 4.35 

39 1 1 2.08 5.12 6.13 4.35 

40 1 1 2.22 5.04 6.77 3.24 

02-Fev 

41 1 1 2.31 5.01 7.24 4.26 

42 1 1 2.19 5.82 6.31 5.28 
43 1 1 2.21 5.39 7.86 5.44 
44 1 1 2.09 5.43 6.40 5.11 
45 1 1 2.08 5.60 6.01 4.88 

03-Mar 

46 1 1 2.13 5.64 6.37 5.21 
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47 1 1 2.17 5.80 6.11 4.36 
48 1 1 2.12 5.62 6.30 4.29 
49 1 1 2.34 6.07 8.70 4.96 
50 1 1 2.07 5.67 6.61 4.16 
51 1 1 2.14 5.51 7.78 4.56 
52 1 1 2.12 5.71 6.48 2.14 
53 1 1 2.07 5.75 6.63 4.09 
54 1 1 1.96 5.36 6.31 5.08 
55 1 1 2.19 5.60 7.04 5.40 
56 1 1 1.82 5.02 6.41 4.03 
57 1 1 1.80 5.13 5.58 3.85 
58 1 1 2.20 5.59 6.13 5.22 
59 1 1 2.10 5.23 6.05 5.20 
60 1 1 2.00 5.50 5.91 4.71 
61 1 1 2.04 5.75 6.05 3.89 
62 1 1 2.14 5.56 6.45 4.19 
63 1 1 2.10 4.48 8.00 5.25 

64 1 1 1.65 4.11 6.01 3.47 

65 1 1 1.92 4.42 7.37 4.30 

66 1 1 2.15 5.02 6.20 3.55 

67 1 1 2.23 5.57 6.45 3.55 

68 1 1 2.08 5.40 6.85 3.75 

69 1 1 2.14 4.87 7.32 3.89 

70 1 1 2.09 5.15 6.32 4.90 

71 1 1 2.06 5.09 5.77 3.19 

72 1 1 2.18 5.45 6.84 2.74 

04-Abr 

73 1 1 2.18 5.20 6.64 3.99 

74 1 1 2.07 4.92 6.76 4.46 

75 1 1 2.17 5.03 7.45 4.97 

76 1 1 4.90 6.29 9.31 5.33 

77 1 1 2.17 5.52 7.43 4.82 

78 1 1 2.01 5.38 6.64 4.50 

79 1 1 2.17 5.71 6.45 5.09 

80 1 1 1.99 5.14 6.42 4.15 

81 1 1 2.12 5.47 6.69 4.96 

82 1 1 2.16 5.56 7.08 4.81 

83 1 1 2.09 5.56 7.89 4.62 

84 1 1 2.14 5.78 8.00 4.73 

85 1 1 2.10 5.59 7.96 4.96 

86 1 1 2.12 5.23 7.96 3.60 

87 1 1 1.89 4.90 6.91 4.34 

88 1 1 2.22 5.62 6.24 5.29 

89 1 1 2.22 5.84 6.58 5.30 

90 1 1 2.03 5.36 6.43 4.78 

91 1 1 2.15 5.55 6.72 4.14 

05-Mai 

92 1 1 2.20 5.68 6.40 5.15 

93 1 2 2.19 5.82 6.31 5.28 
94 1 2 2.21 5.39 7.86 5.44 
95 1 2 2.09 5.43 6.40 5.11 

06-Jun 

96 1 2 2.08 5.60 6.01 4.88 
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97 1 2 2.13 5.64 6.37 5.21 
98 1 2 2.17 5.80 6.11 4.36 
99 1 2 2.12 5.62 6.30 4.29 

100 1 2 2.34 6.07 8.70 4.96 
101 1 2 2.07 5.67 6.61 4.16 
102 1 2 2.14 5.51 7.78 4.56 
103 1 2 2.12 5.71 6.48 2.14 
104 1 2 2.07 5.75 6.63 4.09 
105 1 2 1.96 5.36 6.31 5.08 
106 1 2 2.19 5.60 7.04 5.40 
107 1 2 1.82 5.02 6.41 4.03 
108 1 2 1.80 5.13 5.58 3.85 
109 1 2 2.20 5.59 6.13 5.22 
110 1 2 2.10 5.23 6.05 5.20 
111 1 2 2.00 5.50 5.91 4.71 
112 1 2 2.04 5.75 6.05 3.89 
113 1 2 2.14 5.56 6.45 4.19 
97 1 2 2.04 5.75 6.05 3.89 
98 1 2 2.14 5.56 6.45 4.19 
99 1 2 2.10 4.48 8.00 5.25 

100 1 2 1.65 4.11 6.01 3.47 

101 1 2 1.92 4.42 7.37 4.30 

102 1 2 2.15 5.02 6.20 3.55 

103 1 2 2.23 5.57 6.45 3.55 

104 1 2 2.08 5.40 6.85 3.75 

105 1 2 2.14 4.87 7.32 3.89 

106 1 2 2.09 5.15 6.32 4.90 

107 1 2 2.06 5.09 5.77 3.19 

108 1 2 2.18 5.45 6.84 2.74 

109 1 2 2.18 5.20 6.64 3.99 

110 1 2 2.07 4.92 6.76 4.46 

111 1 2 2.17 5.03 7.45 4.97 

112 1 2 4.90 6.29 9.31 5.33 

113 1 2 2.17 5.52 7.43 4.82 

114 1 2 2.01 5.38 6.64 4.50 

115 1 2 2.17 5.71 6.45 5.09 

116 1 2 1.99 5.14 6.42 4.15 

07-Jul 

117 1 2 2.12 5.47 6.69 4.96 

118 1 2 2.16 5.56 7.08 4.81 

119 1 2 2.09 5.56 7.89 4.62 

120 1 2 2.14 5.78 8.00 4.73 

121 1 2 2.10 5.59 7.96 4.96 

122 1 2 2.12 5.23 7.96 3.60 

123 1 2 1.89 4.90 6.91 4.34 

124 1 2 2.22 5.62 6.24 5.29 

125 1 2 2.22 5.84 6.58 5.30 

126 1 2 2.03 5.36 6.43 4.78 

127 1 2 2.15 5.55 6.72 4.14 

128 1 2 2.20 5.68 6.40 5.15 

08-Ago 

129 1 2 2.19 5.82 6.31 5.28 



 107

130 1 2 2.21 5.39 7.86 5.44 
131 1 2 2.09 5.43 6.40 5.11 
132 1 2 2.08 5.60 6.01 4.88 
133 1 2 2.13 5.64 6.37 5.21 
134 1 2 2.17 5.80 6.11 4.36 
135 1 2 2.12 5.62 6.30 4.29 
136 1 2 2.34 6.07 8.70 4.96 
137 1 2 2.07 5.67 6.61 4.16 
138 1 2 2.14 5.51 7.78 4.56 
139 1 2 2.12 5.71 6.48 2.14 
140 1 2 2.07 5.75 6.63 4.09 
141 1 2 1.96 5.36 6.31 5.08 
142 1 2 2.19 5.60 7.04 5.40 
143 1 2 1.82 5.02 6.41 4.03 
144 1 2 1.80 5.13 5.58 3.85 
145 1 2 2.20 5.59 6.13 5.22 
146 1 2 2.10 5.23 6.05 5.20 
147 1 2 2.00 5.50 5.91 4.71 
148 1 2 2.04 5.75 6.05 3.89 
149 1 2 2.14 5.56 6.45 4.19 
150 1 2 2.13 6.12 6.33 3.96 

151 1 2 1.73 5.19 6.41 3.70 

152 1 2 2.18 5.5 8.83 3.95 

153 1 2 2.07 5.12 8.92 3.43 

154 1 2 2.16 5.63 8.38 2.91 

155 1 2 1.91 5.85 6.94 3.86 

09-Set 

156 1 2 2.24 5.34 7.58 2.76 

157 1 2 2.33 6.31 8.1 3.43 

158 1 2 2.11 5.2 7.01 4.00 

159 1 2 2.11 5.35 6.53 2.30 

160 1 2 1.99 4.59 6.51 3.10 

161 1 2 2.1 4.31 6.02 3.86 

162 1 2 2.07 5.13 6.13 2.76 

163 1 2 2.06 4.38 6.13 3.96 

164 1 2 2.11 4.67 6.58 2.78 

165 1 2 1.73 4.02 6.54 4.11 

166 1 2 2.15 4.8 7.16 4.26 

167 1 2 1.81 4.26 6.53 3.98 

168 1 2 2.14 4.52 7.48 4.84 

169 1 2 1.97 3.52 6.33 3.81 

170 1 2 1.98 4.32 7.27 4.3 

171 1 2 1.94 4.46 7.22 3.98 

172 1 2 1.92 4.13 6.93 3.25 

173 1 2 1.96 4.78 7.50 3.05 

174 1 2 1.93 4.71 7.18 3.84 

175 1 2 1.86 4.65 6.72 3.70 

176 1 2 2.14 5.08 7.06 4.44 

177 1 2 2.16 5.42 5.64 4.07 

178 1 2 1.93 4.94 5.43 3.89 

10-Out 

179 1 2 1.93 4.78 5.27 4.61 
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180 1 2 2.06 4.88 5.46 3.35 

181 1 2 1.81 4.03 4.87 3.50 

182 1 2 1.77 3.86 5.02 3.38 

183 1 2 1.86 4.42 5.41 3.79 

184 1 2 2.04 4.71 6.85 2.79 

185 1 2 1.99 4.58 5.98 3.39 

186 1 2 2.25 5.66 7.44 3.78 

187 1 2 2.13 5.17 6.48 4.35 

188 1 2 2.08 5.12 6.13 4.35 

189 1 2 2.22 5.04 6.77 3.24 

190 1 2 2.31 5.01 7.24 4.26 

191 1 2 2.19 5.82 6.31 5.28 
192 1 2 2.21 5.39 7.86 5.44 
193 1 2 2.09 5.43 6.40 5.11 
194 1 2 2.08 5.60 6.01 4.88 
195 1 2 2.13 5.64 6.37 5.21 
196 1 2 2.17 5.80 6.11 4.36 
197 1 2 2.12 5.62 6.30 4.29 
198 1 2 2.34 6.07 8.70 4.96 

11-Nov 

199 1 2 2.07 5.67 6.61 4.16 
200 1 1 2.14 5.51 7.78 4.56 
201 1 1 2.12 5.71 6.48 2.14 
202 1 1 2.07 5.75 6.63 4.09 
203 1 1 1.96 5.36 6.31 5.08 
204 1 1 2.19 5.60 7.04 5.40 
205 1 1 1.82 5.02 6.41 4.03 
206 1 1 1.80 5.13 5.58 3.85 
207 1 1 2.20 5.59 6.13 5.22 
208 1 1 2.10 5.23 6.05 5.20 
209 1 1 2.00 5.50 5.91 4.71 
210 1 1 2.04 5.75 6.05 3.89 
211 1 1 2.14 5.56 6.45 4.19 
212 1 1 2.10 4.48 8.00 5.25 

213 1 1 1.65 4.11 6.01 3.47 

214 1 1 1.92 4.42 7.37 4.30 

215 1 1 2.15 5.02 6.20 3.55 

216 1 1 2.23 5.57 6.45 3.55 

217 1 1 2.08 5.40 6.85 3.75 

218 1 1 2.14 4.87 7.32 3.89 

219 1 1 2.09 5.15 6.32 4.90 

12-Dez 

220 1 1 2.06 5.09 5.77 3.19 
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