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ANÁLISE PARA A EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO DA CARNE 

BOVINA DO MATO GROSSO DO SUL 

 

Resumo 

O comércio internacional da carne bovina é relevante para o agronegócio brasileiro. 

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior – SECEX (2013), a exportação brasileira 

de carne bovina in natura, em 2012, rendeu um faturamento de 4,495 bilhões de 

dólares, além dos empregos gerados direta ou indiretamente, da produção à 

logística do processo de exportação. Em 2012, a região Centro-Oeste brasileira 

apresentou o maior índice de participação no abate nacional de bovinos na 

comparação com as demais regiões produtoras do Brasil, detendo 38,5%, segundo 

os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013). Por esta 

razão, programas do governo que incentivam a utilização da tecnologia na 

padronização da carcaça com melhoramento genético, rastreabilidade, além de 

processos de produção com responsabilidade socioambiental, auxiliam na 

manutenção e estabilidade do produto no mercado internacional. Com a tendência 

mundial de crescimento da demanda por carne, o Mato Grosso do Sul encontra um 

cenário favorável ao aumento de suas exportações. Através da análise da relação 

bilateral entre o Brasil e a União Europeia, esse estudo busca apresentar as 

dificuldades enfrentadas nos processos de produção à exportação da carne de gado 

sul-mato-grossense, de modo a definir suas deficiências e capacidade ociosa de 

produção para que, através do reconhecimento dessas problemáticas, se possam 

apresentar alternativas de melhoria do comércio, de modo a agregar maior valor ao 

produto e transformar a carne de gado sul-mato-grossense mais competitiva no 

mercado externo aumentando, assim, o número de suas exportações. 

Palavras-chave: agropecuária, comércio internacional, exportação, carne 

bovina, Mato Grosso do Sul. 

 

Introdução 

O excelente desempenho brasileiro na produção de carne bovina na última 

década proporcionou um marco na pecuária internacional pela consolidação 

brasileira como potência na exportação de carne bovina, segundo dados da 

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC (2013). Esse 



destaque internacional é decorrente do perfil agroexportador1 brasileiro, detentor de 

uma extensão territorial favorável, além do clima e ambiente propício para o cultivo e 

manejo de gado. 

Apesar do país apresentar vantagem comparativa no seguimento de carne 

bovina, das 39,5 milhões de cabeça de gado abatidas anualmente no Brasil, apenas 

16,5% são destinadas a exportações, totalizando 1,5 milhões de toneladas 

equivalentes de carne (TEC), dos quais 71% dessas exportações não envolvem 

agregação de valores, apenas carne in natura, o restante das exportações são de 

carnes industrializadas (17%) e de miudezas e outros (11%), segundo dados da 

Secretaria de Comércio Exterior – SECEX e Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior – MDIC (2012). 

A recessão econômica enfrentada pela União Europeia, apesar de pressionar 

os preços da carne bovina negativamente, seus valores de compra ainda se 

destacam como os mais altos dentre todos os demais mercados, segundo a ABIEC 

(2013). Por essa razão, este estudo prioriza a análise do comércio bovino entre o 

Brasil e a União Europeia pelo fato desse mercado negociar produtos de maior valor 

agregado, em sua maioria, dos quais geram uma maior rentabilidade, porém, ao 

mesmo tempo, não se pode depender de um único mercado exclusivamente, pois 

disponibilizar carne bovina industrializada para outras regiões do globo, além de 

mais lucrativo, pode garantir a comercialização do produto frente crises regionais 

que podem afetar a demanda internacional. 

A exportação da carne bovina para a União Europeia constitui cortes 

especiais de novilhos precoces, dos quais compreendem carnes de alto padrão de 

qualidade, negociados através da Cota Hilton, exigidas apenas aos países 

credenciados, sujeitos a cota fixa anual de 65.250 toneladas dos quais 10 mil 

toneladas são destinadas ao Brasil, segundo dados da ABIEC (2013). A Associação 

ainda mostrou que no último ano-cota 2011/2012 o Brasil conseguiu cumprir apenas 

25,6% de sua cota. Essa baixa porcentagem reflete a dificuldade brasileira no 

cumprimento das exigências impostas pelo bloco, das quais variam de país para 

país, dentre os quais o Brasil apresenta elevado número de exigências comparado 

com os Estados Unidos e Austrália, pois o comércio da carne brasileira, ao bloco, 

está sujeito a critérios que impõem, desde 2007, a compra de cortes apenas de 

                                                
1
 Agroexportador: Toda empresa, instituição ou país especializado em produzir gêneros agrícolas 

para exportação. 



animais rastreados, com 10 meses de vida e que sejam alimentados só a pasto, sem 

nenhum tipo de suplementação, além de outros quesitos de garantia de sanidade 

animal. 

Apesar dos critérios exigidos por diversos mercados à carne brasileira, a 

exportação da carne de gado vem ganhando cada vez mais relevância. De acordo 

com o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos – USDA (2011), o Brasil 

mostrou ser o maior exportador de carne bovina do mundo, seguido pela Austrália e 

Estados Unidos, porém, ainda enfrenta muitos desafios para o melhor 

aproveitamento das qualidades ecológicas e implementação de um marketing 

internacional capaz de garantir a adequação interna às exigências sanitárias. 

Historicamente vinculado à região Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul 

encontrou na pecuária, na extração vegetal e mineral e na agricultura, as bases de 

seu desenvolvimento. A comercialização da carne bovina é um aspecto positivo 

quando se trata de comércio de carne no estado, se posicionando bem a frente do 

comércio dos demais seguimentos de carne. 

No abate de carne bovina, o Mato Grosso do Sul é o segundo maior estado 

brasileiro neste seguimento, segundo dados do IBGE (2013), apresentando uma 

variação anual de 17,8% de 2011 a 2012. Apesar da tecnologia disponível, o estado 

ainda enfrenta dificuldades em aproximar o conhecimento científico do produtor 

rural, fatores que poderiam auxiliar no crescimento de abate regional. Segundo Zen 

(2005), a relação comercial entre frigorífico e produtor é extremamente dinâmica e 

complexa, pois ocorre dentro de um ambiente rico em concorrência. 

Através de análises que comprovem os benefícios da especialização em 

produtos industrializados, de maior valor agregado, essa pesquisa busca fornecer 

alternativas para que o governo e os frigoríficos exportadores de carne bovina, criem 

incentivos à cadeia produtora de carne, para que esta classe seja estimulada a 

investir recursos na produção do gado, de modo a suprir os gastos investidos na 

produção e gerando maior lucro no comércio desses produtos, dos quais contribuem 

para a expansão da exportação aos mercados internacionais mais exigentes. 

 

Objetivos 

 Entender o mercado de exportação de carne bovina, analisando as 

barreiras sanitárias as quais o produto brasileiro está sujeito frente ao mercado 

internacional. 



Identificar as principais dificuldades enfrentadas pela cadeia produtiva de 

carne bovina no Brasil no cumprimento das exigências internacionais, especialmente 

as impostas pelo bloco da União Europeia. 

Analisar como o mercado internacional de carne bovina influencia nas 

decisões de exportação do Mato Grosso do Sul e sugerir estratégias que 

possibilitem o aumento da exportação da carne de gado para essa região. 

Apresentar as características que beneficiam ou prejudicam o Mato Grosso 

do Sul no comércio internacional de carne bovina, analisando as deficiências do 

comércio, bem como sua capacidade ociosa de produção e sugerir métodos que 

auxiliem a minimizar ou corrigir essas insuficiências, de modo a proporcionar um 

maior benefício ao comerciante interno. 

Verificar as razões que levam o Mato Grosso do Sul a não expandir sua 

exportação para a UE, analisando a viabilidade dessa troca comercial, o que precisa 

ser mudado para a ampliação dessa relação e os aspectos com maior urgência de 

transformação no seguimento de carne bovina. 

 

Metodologia  

Através da análise dos índices comerciais da carne bovina brasileira, 

segundo as publicações dos órgãos anuentes, buscar as regiões mundiais de maior 

potencial para esse produto, analisando as vantagens e desvantagens do 

investimento no comércio de carne bovina com os países mais exigentes. 

Segundo Rossi; et al. (2011), a cadeia da carne bovina é a menos 

organizada e mais heterogênea do agronegócio de proteínas animais, apesar da 

potencialidade do comércio dessa mercadoria, se faz necessário pois, apresentar 

estudos que possam direcionar e organizar as estratégias nacionais para a produção 

e comercialização desses produtos. 

Realizar estudo das relações comerciais da União Europeia no seguimento 

de carne bovina, apresentando os países que detém maiores vantagens de 

comércio, apresentando um estudo sistemático do histórico das relações 

internacionais brasileiras, de modo a explicar os aspectos das relações comerciais 

atuais.  

Através de levantamento bibliográfico de autores e pesquisadores que já 

contribuíram para o comércio da agropecuária brasileira, buscar características 

geográficas, históricas, culturais e demais áreas que destacam as qualidades do 



Mato Grosso do Sul no comércio da carne de gado, buscando explorar essas 

qualidade e demais características naturais da região para o benefício no comércio 

mundial. 

 

Desenvolvimento 

O Brasil é o quinto maior país do mundo em território, com 8,5 milhões de 

km2 de extensão, com cerca de 20% da sua área (174 milhões de hectares) 

ocupada por pastagens, segundo a ABIEC (2013). Por esta razão, o gasto de 

produção da carne brasileira é bem inferior do que outras regiões do mundo que 

dependem dos preços de rações e grãos para os gados em confinamento ou semi 

confinamento, presentes no Sistema Semi Extensivo e Intensivo, dos quais não 

exigem grande espaço geográfico. 

A carne bovina proveniente de animais criados a pasto tem sido cotada como 

uma das mais nutritivas, segundo dados da ABIEC (2013). No Brasil, das 209 

milhões de cabeças é criada a pasto, estima-se que somente 3% do rebanho são 

terminados em sistema intensivo, segundo a ABIEC (2013). Por esta razão, a 

criação de gado bovino no Mato Grosso do Sul, por adotar, em sua maioria, o 

sistema Extensivo de criação de gado, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA de gado de corte (2013), além de impor menos gastos, os 

animais criado livres na pastagem apresentam menos riscos de contaminação e 

consequentemente resulta em um produto mais nutritivo decorrente da alimentação 

saudável. 

Um dos aspectos que mais prejudicam a entrada dos produtos brasileiros no 

mercado internacional são as barreiras de caráter sanitário, dos quais merece 

destaque na política nacional brasileira no controle à Febre Aftosa, com o Programa 

Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). Bem como o 

cuidado para a não contaminação com a Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE 

ou vaca louca), da qual o Brasil nunca apresentou sequer um caso desta 

enfermidade, porém é prejudicado com a insegurança internacional, segundo dados 

do Ministério da Agricultura (2013). 

A União Europeia – UE atualmente é o terceiro principal destino das 

exportações de carne bovina brasileira, segundo dados da ABIEC (2013). As vendas 

ao bloco de janeiro a abril de 2013 representaram um faturamento de US$ 

261.751,28 das 40.440,67 toneladas exportadas. 

http://www.embrapa.br/
http://www.embrapa.br/


A tecnologia aplicada à pecuária está cada dia mais presente no rebanho 

brasileiro, segundo a ABIEC (2013). Esses fatores impulsionam o Brasil na 

conquista de mercados exigentes como a União Europeia. Porém, a dificuldade de 

aproximação do conhecimento científico e tecnológico do produtor, faz com que o 

Mato Grosso do Sul não procure agregar valores ao produto, priorizando o 

abastecimento regional, que é menos exigente, ao invés de expandir para novos 

mercados, posicionando o estado como o segundo maior no seguimento de abate 

de bovinos do Brasil, segundo o IBGE (2013). 

O Brasil enfrenta dificuldade na implantação do sistema de rastreabilidade 

individual dos cortes bovinos. Apesar dessa exigência europeia, o sistema de 

rastreabilidade, segundo Putruele (2004) não garante a qualidade e nem evita ou 

resolve problemas ocorridos com o produto, ele apenas recupera dados de 

localização, genética, alimentação, vacinas, dentre outras informações referente ao 

histórico bovino. Esse sistema dificulta o crescimento do processo de exportação, 

uma vez que os produtores ainda se mostram resistentes a sua implementação 

decorrente do baixo retorno financeiro à classe produtora, o que contribui como 

barreira às exportadoras nacionais. 

O abate de bovinos no Brasil tem crescido nos últimos anos, como podemos 

analisar na Figura 2, que apresentam o número de 8,134 milhões de cabeças de 

bovinos abatidas no Brasil no 1° trimestre de 2013. Vale destacar o 4º trimestre de 

2012, período de recorde histórico no abate trimestral de bovinos, alcançando 8,186 

milhões de cabeças de bovinos, superando os número desde 1997, quando a 

Pesquisa Trimestral do Abate de Animais do IBGE foi iniciada, segundo o IBGE 

(2013). 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podemos notar que o número de abate no Brasil tem aumentado nos últimos 

anos e o país encontra um cenário favorável para o crescimento de suas 

exportações graças ao grande avanço no desenvolvimento de pesquisas 

tecnológicas e de melhorias na sanidade animal. Para tanto, a Embrapa gado de 

corte é um grande aliado dos produtores do estado do Mato Grosso do Sul, 

buscando a aproximação o conhecimento científico do produtor. 

Porém, para o aumento da exportação para a União Europeia, o grande 

desafio para a indústria de carne bovina no Mato Grosso do Sul, será se adequar a 

regulamentação mais rígida de rastreabilidade e monitoramento, segundo a 

Rabobank (2013). 

 

Resultados 

Através das análises do crescimento da produção da carne de gado no Brasil, 

se pode perceber que o Mato Grosso do Sul encontra grande perspectiva para o 

crescimento de suas exportações, apesar do aumento burocrático imposto pela 

União Europeia. 

Segundo a ABIEC (2013), no mês de julho de 2013, os frigoríficos brasileiros 

faturaram 13,6% e exportaram 21% a mais do que no mesmo período do ano 

passado, mantendo números recordes de exportação no primeiro semestre de 2013, 

ultrapassando o faturamento de US$ 3 bilhões. 

Ainda segundo a ABIEC (2013), a conquista de novos mercados e o aumento 

da quantidade exportada foram fundamentais para o crescimento das exportações 

brasileiras. Porém, o que se pode perceber é que o Brasil ainda não tem se 

especializado na produção de carne de maior valor agregado, como se pode notar 

no quadro abaixo: 

Figura 2. 

 



A carne industrializada ainda é pouco exportada, alcançando um volume em 

torno de 50 mil toneladas frente aos 523 mil toneladas de carne in natura, 

alcançando um faturamento próximo aos US$ 297milhões. 

É importante que o Mato Grosso do Sul consiga expandir suas exportações 

agregando valores ao produto, de modo a garantir o aumento de seu faturamento 

porém a venda da carne industrializada para a UE está sujeita a exigências de 

adequação técnica das embalagens e de questões sanitárias, segundo o artigo de 

Rubin, et al. Precisando também se adequar à proibição de importação da carne 

com osso, sob a alegação da existência de febre aftosa, e a sujeição das 

certificações de saúde animal e de saúde pública que devem ser expedidas pela 

autoridade oficial brasileira e aprovada pelo país importador, no caso da carne 

congelada.  

 

Considerações Finais 

O comércio internacional da carne bovina reflete diretamente na economia 

brasileira, e o estado do Mato Grosso do Sul reflete o potencial brasileiro frente a 

sua vantagem na pecuária. 

O estudo de programas e políticas públicas que incentivam o crescimento da 

exportação do setor se faz cada vez mais necessário, principalmente quando se 

especializa em produzir bens agregando valores. 

A utilização de técnicas de rastreabilidade, dentre outras técnicas, pode trazer 

benefício ao comércio interno por ser uma exigência imposta pelo mercado europeu. 

Essa especialização, além de cumprir com exigências externas, faz com que a 

cadeia produtiva brasileira se torne mais sólida, desenvolvendo produtos de 

segurança, fornecendo garantias da qualidade da carne regional. 

Estudos que comprovem os benefícios que a industrialização traz ao produtor 

e toda a cadeia produtora de carne, pode contribuir para a mudança na cultura 

interna do Mato Grosso do Sul, que ainda não considera a industrialização da carne 

necessária para o desenvolvimento. 

A conquista do mercado europeu, pode fazer com que o estado seja obrigado 

a se desenvolver através da implementação de novas tecnologias, de modo a 

conquistar novos mercados utilizando padrões de melhores qualidades. 
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