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panorama do setor no Brasil e no mundo e o apoio do BNDESResumo
Os suínos são a segunda proteína animal mais consumida do mundo, estando 
atrás dos pescados. Em terceiro lugar vem o frango e, em quarto, os bovinos. 
O consumo de carne suína é concentrado: China (50,7%), União Europeia 
(19,1%) e Estados Unidos da América (8,5%). Apesar de não ser consumida 
por parte significativa da população mundial por motivos religiosos (prin-
cipalmente muçulmanos, hindus, judeus e adventistas), o consumo de carne 
suína tem crescido e apresenta boas perspectivas para o Brasil no mercado 
internacional. Nos últimos anos, a preocupação com o bem-estar dos animais 
tem provocado mudanças na suinocultura no mundo todo. A produção de 
suínos depende de um conjunto de insumos, dentre os quais se destacam 
genética, rações, vacinas, equipamentos, instalações e medicamentos. Con-
siderando o aumento do consumo de carne suína no Brasil e no mundo, este 
artigo buscou caracterizar a cadeia produtiva de suínos, os mercados no 
Brasil e no mundo, o apoio do BNDES e as principais tendências do setor.

Abstract 
Pork is the second most consumed animal protein in the world, second only 
to fish. In third place comes chicken and, in fourth, cattle. Consumption of 
pork is concentrated in: China (50.7%), European Union (19.1%) and United 
States of America (8.5%). Despite not being consumed by a significant part 
of the world’s population for religious reasons (mostly Muslims, Hindus, Jews 
and Adventists), consumption of pork has grown and offers good prospects for 
Brazil in the international market. In recent years, concern for the welfare of 
the animals has caused changes in pig production in the world. Pig production 
depends on a set of inputs, which include genetics, feed, vaccines, equipment, 
facilities and medicines. Considering the increased consumption of pork in 
Brazil and in the world, this article sought to characterize the pig production 
chain, the markets in Brazil and in the world, the support from BNDES and 
the major tendencies in the industry.
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Introdução

O artigo está dividido em dez seções, incluindo esta introdução. 
A seção “Sistema agroindustrial de suínos” apresenta a estrutura da 

cadeia produtiva e os sistemas de criação. 
Em seguida, a seção “Etapas do processo produtivo” aborda a genética, 

a qualidade e a sanidade. 
Na seção “O processo de abate”, descrevem-se as principais etapas 

desse processo.
A seção “Bem-estar animal” expõe os principais requisitos para aten-

dimento do bem-estar animal no mundo, fator que tem se configurado 
como barreira comercial em alguns mercados.

A seção “Panorama da suinocultura no mundo” discorre so-
bre a suinocultura no mundo e nos principais países produto-
res, constatando-se que o mercado mundial de suínos tem elevado 
grau de pulverização. Com base no ranking das dez maiores empre-
sas do mundo, verifica-se que nenhuma delas detém mais de 1% das  
1,3 bilhão de cabeças abatidas anualmente.

Na seção “Panorama da suinocultura no Brasil”, é caracterizada a 
suinocultura no país, cuja produção o coloca na quarta posição entre 
os maiores produtores mundiais. No Brasil, observa-se menor grau de 
pulverização com as três maiores empresas detendo 48% do mercado. 

A seção “Desembolsos do BNDES para o setor” apresenta os desembol-
sos do BNDES no período 2005-2015 (por porte de empresa e produto), 
totalizando aproximadamente R$ 3,8 bilhões. 

A seção “Tendências”, os caminhos que são vislumbrados para a sui-
nocultura no Brasil e no mundo. 

E, por fim, há a seção “Considerações finais”.
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Sistema agroindustrial de suínos

Por sistema agroindustrial (SAG), entende-se todo o conjunto de 
atividades produtivas integradas e interdependentes. No caso dos 
suínos, é composto por indústrias produtoras de insumos (ração, 
vacinas, medicamentos, equipamentos e genética), granjas (criação 
de animais), agroindústria (abatedouros/frigoríficos), indústria de 
alimentos, distribuidores (atacado e varejo) e consumidores finais 
(SANTINI; FILHO, 2004).

O primeiro segmento relacionado à cadeia produtiva é o setor de 
genética. As casas de genética de maior destaque são estrangeiras e, 
em geral, oriundas de países desenvolvidos. Elas são responsáveis pelo 
aprimoramento de raças ou de linhagens, tornando-as mais produtivas 
e menos suscetíveis a doenças (TRICHES et al. , 2006).

No tocante aos demais insumos, soja e milho são matérias-primas 
essenciais à formulação da ração animal. 

As unidades de reprodução e de produção abrangem todas as fases: 
cruzamento, gestação, reprodução, desmame, recria e engorda das 
matrizes; e também armazenamento, tratamento e disposição dos 
dejetos gerados nas unidades de produção (TRICHES et al. , 2006).

Nos elos finais da cadeia, encontram-se a agroindústria, os atacadis-
tas, os varejistas, os agentes exportadores e importadores, a indústria 
processadora de subprodutos (couros, farinhas de carne, de osso e de 
sangue) e os consumidores internos e externos (TRICHES et al., 2006).

A Figura 1 contém uma representação esquemática do sistema agroin-
dustrial de suínos (SAGS).
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Figura 1 | SAGS

Fonte: Elaboração própria.
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De acordo com o estudo Mapa da suinocultura brasileira, o produto 
interno bruto (PIB) do SAG de suínos, em 2015, foi de R$ 62,5 bilhões, 
com uma movimentação financeira de R$ 150 bilhões, considerando os 
serviços (SEBRAE; ABCS, 2016).

Cadeias produtivas: organização
A cadeia produtiva de suínos é parte do SAGS. Ela assume várias formas 
organizacionais, podendo ser constituída de pequenos produtores inde-
pendentes, empresas regionais ou complexos produtivos integrados verti-
calmente que comercializam nos mercados interno e externo. Contudo, o 
desenvolvimento tecnológico e das dinâmicas de produção tem favorecido 
a migração da produção independente para a integrada. Surgido em Santa 
Catarina, em meados do século XX, o sistema de integração acabou por 
tornar-se predominante na região Sul e segue difundindo-se no país. 

No sistema integrado, a empresa integradora coordena as operações 
e fornece os insumos aos produtores integrados. O ciclo produtivo é 
dividido em fases, em sistemas mais especializados, com unidades de 
produção de leitões (UPL) e unidades de terminação (UT). Assim, 
valoriza-se cada etapa especificamente, o que contribui para melhores 
resultados tanto financeiros quanto em relação à qualidade de carne 
(SANTOS, 2011).

Segundo Dias et al. (2011), a maior parte das matrizes suínas é criada 
em sistemas altamente tecnificados, utilizando-se de confinamento, ração 
balanceada e cuidados sanitários. Além disso, a parcela da produção de 
suínos em grandes unidades produtivas está cada vez mais expressiva, o 
que se relaciona ao fato de a atividade da suinocultura ter se estruturado 
em torno das agroindústrias de abate e processamento de carne, nas 
quais se empregam os sistemas de integração. 
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As distintas formas de organização também influenciam a forma 
de estabelecer o sistema de criação dos animais. A próxima subseção 
apresenta um breve resumo das possibilidades.

Sistemas de criação
O sistema de criação do suíno pode incluir todas as etapas da produção, 
sendo denominado ciclo completo (CC), ou pode executar apenas parte 
das etapas de produção, como a UPL, que produz leitões até a saída da 
creche, e a UT, que recebe os leitões de uma UPL e executa as fases de 
crescimento e de terminação. Há segmentos ainda mais especializados, 
como os crechários, os quais são especializados na recria dos leitões (fase 
do desmame até atingirem 22 kg) (AMARAL, 2006).

Carvalho e Viana (2011) destacam que os sistemas de criação de suínos 
também se diferenciam quanto ao manejo e podem ser classificados nos 
seguintes tipos: sistema extensivo ou à solta; sistema semiextensivo; sis-
tema intensivo de suínos criados ao ar livre (Siscal) e sistema intensivo 
de suínos confinados (Siscon). Além disso, eles podem ser classificados 
como convencionais ou orgânicos.

O sistema extensivo é tipicamente de pequenas criações, em geral 
voltadas à subsistência e com baixo nível tecnológico. A alimentação 
dos animais é, em geral, composta por sobras de alimentos e desper-
dícios agrícolas, sem orientação nutricional adequada. Nesse sistema, 
praticamente não há assistência técnica à produção.

Alternativamente, na produção semiextensiva há maior tecnicidade.  
O sistema caracteriza-se pela utilização de instalações, nas quais os ani-
mais são devidamente separados por idade e sexo; e o manejo reprodutivo 
se realiza por seleção dos animais no plantel. Por consequência, esse 
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sistema obtém melhores taxas de crescimento e condições de sanidade 
dos animais, o que confere maior qualidade ao produto final.

No Siscal, há menos edificações e mais mobilidade às instalações, e os 
animais se alimentam tanto de ração quanto de pastagem, o que, somado 
ao menor uso de medicamentos, ocasiona baixo custo de implantação e 
manutenção da produção. O ciclo de produção é mais longo, e os suínos 
são tipicamente rústicos. Assim, a carne produzida abrange características 
organolépticas singulares. No entanto, comumente ocorre de os animais 
serem vendidos depois de atingirem em torno de 25 kg, a fim de serem 
terminados em confinamento por outros produtores.

No Siscon, objetiva-se aumentar o ganho de peso dos suínos em me-
nor tempo. Para tanto, os animais são confinados em espaço reduzido 
e são mantidos com rações adequadas a cada fase. O manejo sanitário 
é exercido com mais rigor, e cada atividade é previamente planejada. 
Nesse sistema, conta-se com assistência técnica, mão de obra especia-
lizada e melhoramento genético com fim de otimizar a produção. As 
desvantagens desse tipo de criação são os altos custos – maior custo fixo 
e capital imobilizado – e os impactos ambientais1 e ao bem-estar animal 
(CARVALHO; VIANA, 2011).

Na suinocultura orgânica, por sua vez, os suínos não podem ser 
confinados, devem ser alimentados apenas com vegetais orgânicos e 
devem ter sua sanidade controlada por meio de tratamentos homeo-
páticos e fitoterápicos (não se podem usar antibióticos, promotores de 
crescimento e/ou outros aditivos), de acordo com a Instrução Norma-
tiva 46/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) (BRASIL, 2011).

1 Para mais informações sobre os impactos ambientais decorrentes da produção de suínos, ver Ito et al. (2016). 
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Etapas do processo produtivo

Genética
A competitividade da produção suína depende de avanço constante 
na produtividade, nas condições ambientais relacionadas ao manejo e 
bem-estar animal e na gestão do empreendimento. O aperfeiçoamento 
da produtividade é extensamente relacionado ao ganho genético, que se 
obtém via seleção de linhas puras, e ao vigor híbrido, o qual é propor-
cionado pelo cruzamento para formação de matrizes (DIAS et al., 2011).

A cadeia de fornecimento genético começa com as granjas de núcleo. 
Elas utilizam seleção intensiva das características economicamente dese-
jadas com o propósito de promover o melhoramento genético das raças 
puras e linhagens sintéticas. Na sequência, as granjas multiplicadoras 
recebem os animais de raça pura ou de linhagens sintéticas das granjas 
de núcleo e promovem o cruzamento entre eles e, assim, produzem os 
híbridos. Finalmente, os rebanhos comerciais, isto é, os produtores de 
suínos para abate, recebem os híbridos que se reproduzirão formando 
os animais de abate (DIAS et al., 2011; COSTA, 2014). O processo está 
ilustrado na Figura 2.

As matrizes geradas do cruzamento entre linhas puras contêm o melhor 
de cada linha e têm produtividade máxima e equilibrada entre as linhas 
que as produziram. São desenvolvidas linhas especiais para a produção 
de fêmeas e de cachaços, isto é, machos (DIAS et al., 2011).

Para as fêmeas, destacam-se as características próprias ao crescimen-
to e estrutura física, percentual e eficiência do tecido magro, peso ao 
desmame, espessura da camada muscular, taxa de mortalidade, tempo 
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necessário à maturidade sexual, intervalo entre cio e pós-desmame e 
fertilidade. E, para os machos, principalmente, rendimento em volume 
de sêmen, baixo nível de gordura no dorso, carne de qualidade superior, 
menor relação osso-músculo, velocidade de crescimento e conversão 
alimentar (TRICHES et al., 2006).

Figura 2 | Pirâmide da classificação genética

Fonte: Costa (2014).

Atualmente, seis empresas dominam o mercado mundial de mate-
rial genético: Genus PLC, Picture Group Topigs, Dan Bred, Hendrix 
Genetics, Grimaud Newshan e Breton Genetiporc. No Brasil, estão 
instaladas dez empresas de melhoramento genético de suínos: quatro 
brasileiras – BRF, Cooperativa Aurora, Suinosul e Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – e seis de origem europeia ou 
norte-americana – Topigs, Agroceres, Dan Bred, Genetiporc, Pen Ar 
Lan e New Shan – (MORAES; CAPANEMA, 2012).
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Esse grande número de empresas garante competição e, consequente-
mente, abastecimento de material genético de qualidade aos produtores 
comerciais de suínos do país. Algumas empresas já estão, até, exportando 
para países da América Latina.

Destaca-se a atuação da Embrapa, que visa preencher as lacunas no 
desenvolvimento de material genético de suínos. Dessa forma, à medida 
que aumenta a participação da iniciativa privada na pesquisa genética, a 
Embrapa reduz a própria participação. As linhagens de maior relevância 
desenvolvidas pela Embrapa são a MS115, linhagem de cachaços para 
reprodução de suínos de abate, e a MO25C – fêmeas que apresentam 
maior resistência aos fatores estressantes do meio, cuja carne é diferen-
ciada, entre outras características (FIGUEIREDO, 2015).

Dentre as raças mais conhecidas no Brasil, destacam-se as estrangeiras Lan-
drace, Duroc Large White, Hampshire, Pietrain e Wessesx e as nacionais: Piau, 
Canastra, Caruncho, Nilo, Tatu, Pereira, Piratinga e Moura (SANTOS, 2011).

Quanto ao aperfeiçoamento genético, novos métodos de identificação de 
genes permitem distinguir os genes responsáveis pela prolificidade, rendi-
mento de carne magra, suscetibilidade ao estresse, acidez da carne, resistência 
a E. coli, tamanho da leitegada e espessura do toucinho (SANTOS, 2011).

Recentemente, tem havido avanços no desenvolvimento genético de 
suínos. Um exemplo é o combate à síndrome respiratória e reprodutiva 
suína (SRRS), doença sem cura até o momento e responsável por vul-
tosos prejuízos à suinocultura nos Estados Unidos da América (EUA) 
e Europa – o custo anual aproximado da doença foi, em 2011, segundo 
estudo publicado pela Universidade Estadual de Iowa, de US$ 700 
milhões nos EUA e € 1,5 bilhão na Europa.

A GENUS PLC, a Universidade do Missouri e a Universidade Estadual 
do Kansas desenvolveram, por meio da tecnologia de edição genômica, 
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suínos que não produzem uma proteína específica (CD 163) necessária à 
difusão do vírus entre os animais, tornando-os, assim, imunes à doença. 
A pesquisa foi publicada no Journal of Nature Biotechnology e abre uma 
janela para a produção de animais geneticamente modificados que podem 
elevar a produtividade da indústria de suínos (HIRSCHLER, 2015).

Sanidade
Os rebanhos estão continuamente expostos a agentes patogênicos que 
podem causar-lhes doenças no ambiente em que são mantidos. A resis-
tência às doenças depende de um conjunto de fatores, principalmente 
os relacionados à nutrição dos animais, ao microbismo ambiental e ao 
manejo (BARCELLOS; SOBESTIANSKY; PIFFER, 1996). 

Dentre as doenças e infecções relevantes na suinocultura, foram desta-
cadas pela Organização Internacional de Epizootias (OIE), em 2014, as 
seguintes: peste suína africana (PSA), peste suína clássica (PSC), doença 
vascular, encefalite pelo vírus nipah, gastroenterite transmissível, SRRS, 
cisticercose suína, sendo estas específicas do suíno. Quanto as que afetam 
diferentes espécies, incluindo suínos, destacam-se: febre aftosa, doença 
de aujeszky, raiva, encefalite japonesa, estomatite vesicular, brucelose, 
carbúnculo e triquinelose (YAGÜE, 2014).

Atualmente, existem vacinas no mercado para a maioria das doenças 
infecciosas dos suínos. Elas estimulam o sistema de defesa do orga-
nismo e, como consequência, fortalecem a defesa contra patologias. 
Note-se que, garantindo o isolamento da granja com relação a outros 
rebanhos e visitantes, mantendo um programa de limpeza e desin-
fecção eficientes e tendo instalações de quarentena, minimiza-se a 
necessidade de programas de vacinação abrangentes (BARCELLOS; 
SOBESTIANSKY; PIFFER,1996).
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Além das vacinas, medidas de biosseguridade e planejamento adequado 
da produção também são relevantes para a sanidade e prevenção de doen-
ças, de forma a garantir o bem-estar animal e evitar os fatores de risco. 
Os princípios básicos são reduzir o estresse do animal, limitar o contato 
entre suínos, manter boa higiene e boa nutrição (AMARAL, 2006).

No Brasil, o Programa Nacional de Sanidade Suídea (PNSS), coordenado 
pelo Mapa, estabelece os procedimentos a serem adotados na produção e 
na comercialização dos produtos de origem suína no país. Além do Mapa, 
as principais entidades responsáveis por regulamentar e fiscalizar a questão 
sanitária e da segurança alimentar são a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro) (SANTOS, 2011).

Qualidade
A composição e a qualidade da carne suína divergem em razão de diversos 
fatores, tais quais: a genética, a alimentação, o manejo e o transporte. A 
influência desses aspectos é observada tanto na carne fresca quanto na 
processada e, assim, os produtos diferem na aceitação pelo consumidor 
e pela indústria. A deficiência na qualidade da carne pode lesar a segu-
rança alimentar, isto é, a carne pode conter resíduos e/ou contaminantes 
(AMARAL, 2006).

A qualidade da carne e dos produtos derivados está notavelmente rela-
cionada ao manejo pré-abate. Se as condições de manejo proporcionarem 
estresse e sofrimento ao animal, isso se refletirá negativamente na carne. 
Assim, gosto, textura e aparência da carne – retenção de água, coloração 
e pH – sofrerão alterações, as quais resultam em perdas financeiras em 
razão da qualidade inferior (SANTOS, 2011).
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A preferência de consumo é pela carne pálida, mole e exsudativa (que 
não retém água), conhecida como pale, soft, exudative (PSE), que se obtém 
quando o animal se encontra mais relaxado. Em situação de estresse, como 
mudança de ambiente, jejum, transporte, entre outros, a carne do animal 
ficará escura, dura e seca, isto é, dark, firm, dry (DFD) (SANTOS, 2011).

Para a indústria, aspectos como maior quantidade (peso e porcentagem) 
de carne por carcaça e menor quantidade de gordura são de especial 
importância como fatores de qualidade, uma vez que têm melhor apro-
veitamento na atividade industrial. Tais características são apreciáveis, 
pois conferem maior velocidade de crescimento muscular ao animal e 
reduzem o custo de produção (SANTOS, 2011).

Por outro lado, os consumidores não dispõem de muito conhecimento 
sobre a qualidade verdadeira ou o critério adequado em suas decisões de 
compra em relação à carne suína. Ainda conservam-se em parte da po-
pulação conceitos superados acerca dessa carne, tais como conter grande 
quantidade de gordura e ser proveniente de sistemas que descuidam de 
aspectos sanitários (HORTA et al., 2010).

O principal agente responsável pela avaliação da qualidade e fiscalização 
da carne suína é o Sistema de Inspeção Federal (SIF). Ele atua na esfera de 
produtos de origem animal garantindo a observância da legislação vigente 
quanto à qualidade desses produtos e é vinculado ao Mapa. Além dele, 
os estados e municípios dispõem de sistemas de inspeção próprios, que 
permitem a circulação da carne em seus territórios.

A despeito do progresso no controle de qualidade, ainda persistem a 
realização de abates clandestinos e a comercialização de carne não inspe-
cionada. A existência de mercados, ainda que isolados e restritos, para esses 
tipos de produtos é um agravante, uma vez que propicia o comportamento 
oportunista e a não adequação às normas sanitárias (HORTA et al., 2010).



101
Agroindústria | Suinocultura: estrutura da cadeia produtiva,  

panorama do setor no Brasil e no mundo e o apoio do BNDES

O processo de abate

Os leitões reproduzem-se e são criados em UPLs, lá permanecendo por 
cerca de 65 dias, até adquirirem um peso médio de 24,5 kg. Como se viu, 
nessa etapa, já foi selecionado o material genético que irá compor o plan-
tel, definidas as boas práticas na alimentação e no manejo dos animais.

Depois desse período, os leitões são encaminhados para a UT, onde 
receberão os cuidados necessários durante cerca de 120 dias, a fim de 
atingir o peso de abate, aproximadamente 106 kg (SANTOS, 2011).

A última etapa realiza-se com o recebimento dos suínos para abate pela 
agroindústria. O animal chega ao frigorífico, geralmente no anoitecer, e é 
alojado em uma área própria para descansar do trajeto, dispondo apenas 
de água. No dia seguinte, pela manhã, dá-se início ao abate. O animal 
já abatido segue em trilhos pendurados no teto até a área de sangria, 
depois para a escaldagem, depiladeira e chamuscador – para queimar 
os pelos não retirados na depiladeira e fechar o couro (SANTOS, 2011).

Na sequência desse processo, o animal é inspecionado e limpo exter-
namente e passa pela evisceração, sendo retirados intestinos, vísceras 
e miúdos. Depois de inspecionada e carimbada pelo controle da inspe-
ção federal, a carcaça é encaminhada para a câmara de resfriamento, 
onde permanece por 24 horas para a maturação da carne. Na próxima 
etapa, denominada espotejamento, a carne recebe cortes específicos e 
direciona-se para a embalagem, onde será devidamente identificada. As 
embalagens são acondicionadas sobre pallets em freezers apropriados até 
a comercialização (SANTOS, 2011). 

A Figura 3 contém um fluxograma das etapas de abate e processa-
mento de suínos.
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Figura 3 | Entradas e saídas do processo de abate de suínos

Fonte: Pacheco e Yamanata (2006).
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Bem-estar animal

O conceito de bem-estar dos animais adotado mundialmente foi de-
senvolvido pelo Comitê Brambell2 e aprimorado pelo Farm Animal 
Welfare Council3 do Reino Unido (LUDTKE et al., 2010). Ele se baseia 
no respeito a cinco liberdades, que são: fisiológica (livre de sede, fome e 
má-nutrição); ambiental (edificações adaptadas); sanitária (livre de fratura 
e doença); comportamental (livre para expressar seu comportamento 
normal); e psicológica (livre de medo e ansiedade) (SANTOS, 2004).

Uma das razões da importância do bem-estar animal é sua relação 
com a qualidade da carne. Animais sujeitos a longos períodos de estresse 
tendem a ter o pH da carne elevado, o que favorece o desenvolvimento 
dos microrganismos que degradam a carne. O manejo correto tem im-
pacto relevante sobre o estresse e, consequentemente, sobre a qualidade 
da carne (LUDTKE et al., 2010). 

Outro fator importante e que vem ganhando espaço, principalmente 
em países desenvolvidos, é o consumo consciente da carne. Graças à 
pressão de seus clientes, grandes redes de restaurantes dos EUA, como 
McDonald’s e Burger King, agroindústrias (Smithfield, Maple Leaf Farms, 
Tyson etc.), distribuidoras (Sodexo, Sysco e Compass etc.) e o varejo passa-
ram a exigir que os produtores seguissem determinadas regras em prol do 
bem-estar animal, como a eliminação de gaiolas individuais de gestação. No 
Brasil, o movimento ainda está se iniciando, não tendo efeitos imediatos 
sobre a produção. Porém, a tendência é que, cada vez mais, o bem-estar seja 
valorizado no país, seja pela opinião pública, seja pela legislação. 

2 Foi um comitê organizado em 1965 por pesquisadores e profissionais do setor agropecuário no Reino Unido tendo 

como foco o bem-estar animal.

3 É o conselho de bem-estar na produção animal do Reino Unido. 
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O bem-estar animal também está relacionado a barreiras comerciais. 
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exi-
gências de bem-estar animal do mercado da União Europeia (UE) sobre 
os produtos brasileiros representam barreiras não tarifárias, já que 
demandam regras mais rígidas que as estabelecidas em suas próprias 
produções locais (REVISTA DA SUINOCULTURA, 2015). 

Na suinocultura, o bem-estar animal deve ser observado nas diferen-
tes fases de produção: maternidade, creche, crescimento e terminação 
(OLIVEIRA et al., 2013). 

Na maternidade, as matrizes representam objeto de grande preocupa-
ção, porque, no modelo tradicional e intensivo de produção,4 elas vivem 
isoladas em celas durante a maior parte de suas vidas, sem o convívio 
social com os demais suínos da granja. Além disso, as gaiolas de gestação 
e de maternidade no modelo convencional têm espaço limitado, gerando 
desconforto e impedindo que o animal realize exercícios físicos. Não 
há o fornecimento de cama, e a matriz é forçada a ficar de pé ou deitar 
em piso de concreto, causando problemas nas articulações e perda de 
calor (CAIRES et al., 2013). Em períodos próximos ao parto, o com-
portamento das matrizes se modifica e, instintivamente, elas procuram 
construir um ninho. Sem um material para tal, como a palha, o instinto 
natural das matrizes é bloqueado, afetando todo o desencadeamento 
do comportamento materno. Consequentemente, as matrizes tendem 
a apresentar maior nível de estresse, desconforto físico e estereotipias5 
(SANTOS, 2004).  

4 Na UE, desde janeiro de 2013, as baias coletivas para matrizes passaram a ser obrigatórias. Porém, nem todos os países 

adotaram tal medida (REVISTA DA SUINOCULTURA, 2015). No Brasil, algumas empresas estão em processo de implantação 

de baias coletivas. A JBS, a BRF e a Aurora (BURGER..., 2016), por exemplo, têm previsão de implantação completa até 2026. 

5 É um comportamento altamente repetitivo, sem propósito aparente, como morder barras, mastigar o vazio e enrolar 

a língua (CAIRES et al., 2013). 
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Na fase da creche, realiza-se o desmame dos leitões, que saem do conví-
vio com a matriz, param de consumir leite materno e passam a viver em 
um ambiente novo, gerando um impacto negativo sobre o bem-estar do 
animal (OLIVEIRA et al., 2013). Para minimizar o sofrimento animal, a 
idade com que os leitões são desmamados é um fator fundamental. Leitões 
desmamados muito cedo, que é a prática comercial, apresentam disfunções 
cognitivas, estresse e comportamento anômalo. Segundo Weary et al. (1999) 
apud Oliveira et al. (2013), a idade ideal para o desmame é de quatro meses. 

Outro fator importante para o bem-estar na creche é a mistura de lotes 
de origens distintas. Baptista et al. (2011) observaram que a miscigenação 
de lotes gera estresse ao animal, que passa a ter um comportamento mais 
agressivo ao lidar com outros de diferentes matrizes. A manutenção da 
mesma leitegada na creche é importante para a promoção de comporta-
mentos normais. O enriquecimento ambiental, uma prática de manejo 
que busca criar estímulos ambientais ao animal, com a introdução de 
objetos de interação, como a palha, é uma forma de atenuar o estresse 
gerado pelo desmame aos leitões (OLIVEIRA et al., 2013).

As fases de crescimento e terminação, na visão de Costa, Ludke e 
Costa (2005), apresentam menos impacto ao animal que as anteriores, 
uma vez que o bem-estar do suíno adulto depende principalmente do 
bom desempenho na maternidade e na creche. 

Panorama da suinocultura no mundo

A carne suína ocupa o segundo lugar no ranking das carnes mais pro-
duzidas e consumidas, como mostrado na Tabela 1, apesar de não ser 
consumida por parte significativa da população mundial por motivos 
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religiosos (principalmente muçulmanos, hindus, judeus e adventistas). 
Nos últimos dez anos, a produção mundial de carne suína cresceu, em 
média, 1,6% a.a., percentual superior ao verificado, no mesmo período, 
em carne bovina (0,4% a.a.), mas inferior ao ocorrido em pescados  
(2,3% a.a.) e em carne de frango (3,5% a.a.).

Tabela 1 | Produção, crescimento e comércio mundial de carnes (mil t)

Carnes Produção Taxa de cresc. 

anual 2005-

2015 (%)

Exportações Participação exp./

produção (%)

Pescados 167.285 2,3 35.228 21,1

Carne suína 110.321 1,6 7.208 6,5

Carne de frango 88.712 3,5 10.273 11,6

Carne bovina 58.389 0,4 9.554 16,4

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016) e em dados disponibilizados nos sites de FAO e Intracen.

Nota: Os dados de produção e exportação de pescados são de 2014 (Food and Agricultural Organization – 

 FAO); os demais (carnes suína, frango e bovina) são de 2015 (United States Department of Agriculture – 

USDA). Para os pescados, considerou-se, para a taxa de crescimento, o período de 2005-2014. Os valores 

da produção de pescados não incluem plantas aquáticas.

É possível observar, na Tabela 1, que a quantidade relativa de carne 
suína transacionada internacionalmente é menor que as das demais 
carnes (somente 6,5% de exportações sobre o total), fato que pode ser 
creditado ao protecionismo baseado em segurança alimentar e a restri-
ções de natureza religiosa, conforme já mencionado.

Refletindo o baixo comércio internacional, os cinco maiores produtores 
mundiais de carne suína também são os maiores consumidores, como 
evidenciado na Tabela 2. Os três maiores produtores e consumidores 
mundiais, em 2015, foram responsáveis por cerca de 80% da produção 
e consumo mundial dessa carne.
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Tabela 2 | Produção e consumo de carne suína, 2015 (mil t)

Países Produção Participação 

(%)

Taxa de 

cresc. anual 

2005-2015 

(%)

Consumo Participação 

(%)

China 54.870 49,7 1,9 55.668 50,7

UE* 23.290 21,1 0,7 20.974 19,1

EUA 11.121 10,1 2,6 9.370 8,5

Brasil 3.519 3,2 4,2 2.893 2,6

Rússia 2.615 2,4 4,4 3.016 2,7

Outros 14.961 13,6 1,1 17.924 16,3

Total 110.376 100,0 1,6 109.845 100,0

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016).

* Para efeito estatístico, a União Europeia foi considerada um só país.

A Tabela 2 aponta que a Rússia foi a quarta maior consumidora 
de carne suína, em 2015, e a quinta maior produtora (importadora 
líquida), enquanto o Brasil foi o quinto consumidor e quarto maior 
produtor mundial (exportador líquido). Esses países foram os que 
apresentaram maior incremento proporcional de produção na última 
década, acima da média mundial.

Em relação ao consumo per capita, com base em dados para 2015 de 
National Pork Board (2016), os maiores consumidores de carne suína 
são China/Hong Kong/Macau e UE, ambos com consumo ligeiramente 
superior a 40 kg/ano. Para efeito de comparação, o consumo nos EUA 
é de 29,2 kg/ano, perante 21,2 kg/ano na Rússia e 15,1 kg/ano no Brasil. 

Na Tabela 3, é possível observar a elevada concentração das expor-
tações mundiais de carne suína em 2015: apenas três origens (UE, 
EUA e Canadá) concentram mais de 80% do total. Entre os grandes 
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exportadores, apenas o Canadá não está entre os maiores consumidores 
dessa carne: naquele ano, quase dois terços de sua produção foram desti-
nados ao mercado externo.

Tabela 3 | Exportações mundiais de carne suína, 2015

Países Exportações 

(mil t)

Total exp./

produzido (%)

Participação 

exp./total 

mundial (%)

Taxa de cresc. 

anual  

2005-2015 (%)

UE* 2.389 10,3 33 7,6

EUA 2.272 20,4 31 6,4

Canadá 1.239 65,6 17 1,3

Brasil 627 17,8 9 (1,9)

China 231 0,4 3 (7,5)

Outros 466 3,1 7 11,0

Total 7.224 6,5 100 (3,7)

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016).

* Para efeito estatístico, a União Europeia foi considerada um só país.

De acordo com a Tabela 3, o comércio mundial de carne suína tem 
crescido em ritmo mais acelerado que a produção (ver Tabela 2) 
na última década, com destaque para a UE e os EUA. A China e o 
Brasil, apesar de terem obtido crescimento em sua produção, redu-
ziram sua participação nas exportações mundiais, indicando que 
esse crescimento foi absorvido pelo mercado doméstico, em razão do 
alto crescimento da renda experimentado por ambos os países nesse 
período. Em 2015, apenas 0,4% da produção chinesa foi destinada 
ao mercado externo.

Na Tabela 4, é possível observar que, pelo lado das importações, o 
mercado mundial é um pouco menos concentrado: em 2015, os cinco 
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maiores importadores concentraram dois terços do total mundial. Den-
tre os principais importadores, destacam-se Japão (maior importador, 
porém em queda) e China (segundo maior, tendendo a ultrapassar o 
Japão, em breve). 

Tabela 4 | Importações mundiais de carne suína, 2015

Importadores Importações  

(mil t)

Participação imp./

total mundial (%)

Taxa de cresc. 

anual 2005-2015 

(%)

Japão 1.270 19,0 (0,3)

China 1.029 15,4 27,9

México 981 14,7 8,9

Coreia do Sul 599 9,0 5,7

EUA 504 7,5 0,8

Rússia 408 6,1 (5,9)

Hong Kong 397 5,9 4,2

Outros 1.497 22,4 8,2

Total 6.685 100,0 3,5

Fonte: USDA (2016).

A Rússia, apesar de ter sido a segunda maior importadora de carne 
suína em 2005, com a aquisição de 752 mil t, ampliou consideravelmente 
sua produção doméstica desde então (ver Tabela 2), de forma que, em 
2015, foi a sexta maior importadora, com um volume de 408 mil t. O 
aumento registrado na produção russa pode ser explicado por dois eventos 
recentes. O primeiro foi o incentivo governamental à implantação de 
atividades produtivas no leste do país, visando à ocupação de grandes 
extensões de terras desabitadas (RÚSSIA..., 2016). O segundo evento 
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e, provavelmente, o mais relevante, foi a retaliação do país à UE e aos 
EUA, em razão do embargo imposto por esses países a produtos russos, 
resultando daí uma redução significativa das compras de carne suína da 
UE e dos EUA e, em consequência, um processo vigoroso de substituição 
de importações de produção doméstica e por produtos importados de 
outros países (USITC, 2014). 

De uma forma geral, o consumo de carne suína no mundo tem se 
expandido mais aceleradamente nos países emergentes, enquanto nos 
desenvolvidos segue de maneira relativamente estável. 

A seguir, um pequeno resumo sobre a estrutura produtiva nos três 
principais produtores mundiais de carne suína.

China
A China é o maior produtor e o maior consumidor de carne suína do 
mundo, respondendo por cerca de metade da produção (49,7%) e do 
consumo (50,7%) globais. O porco faz parte da cultura chinesa, e sua 
carne representa cerca de 65% do consumo de proteína animal no país 
(USITC, 2014). A produção de carne suína na China cresceu 20,5% 
entre 2005 e 2015, diante de um aumento de 23,3% em seu consumo, 
fato que levou a um aumento das importações ao longo do período 
(USDA, 2016).

A produção chinesa destina-se quase totalmente ao mercado do-
méstico. Ainda assim, o país importa parte de seu consumo, o que, 
dadas as dimensões do mercado chinês, o torna o segundo maior 
importador de carne suína do mundo, precedido apenas pelo Japão. 
No entanto, a China é também a quinta maior exportadora do mundo, 
atrás de EUA, UE, Canadá e Brasil. Em 2015, a China respondeu por 
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cerca de 15% das importações e 3% das exportações globais de carne 
suína (veja tabelas 3 e 4).

Essencialmente, o país importa os cortes mais aceitos pela população 
local e exporta aqueles mais valorizados em outras regiões. Os chineses 
aproveitam quase tudo do porco, porém, em geral, consomem os cortes 
que são normalmente rejeitados pelo consumidor ocidental, como 
pés, orelhas, rabo, língua, vísceras e miúdos (rim, coração, estômago 
e intestino), além daqueles com maior conteúdo de gordura, como 
ombro (sobrepalheta). O restante do mundo, particularmente EUA e 
UE, valoriza outros cortes, como lombo, pernil e costela (USITC, 2014).

Quanto à estrutura produtiva, depois da abertura comercial na 
década de 1980, houve maior intensificação do uso de ração animal 
na nutrição, resultando na ampliação da produção local. Nos últimos 
dez anos, depois de sofrer com a SRRS, em 2006, aumentaram a preo-
cupação com a segurança alimentar e a padronização dos processos 
nas etapas de produção e industrialização. A profissionalização na 
produção e na industrialização de suínos já é uma realidade no país. 
Se em 1985, 74% da produção era originária de granjas de fundo de 
quintal, em 2015, representaram apenas 27% (SEBRAE; ABCS, 2016).

Estados Unidos
A indústria da carne suína dos EUA é a terceira maior do mundo, atrás 
somente da China e da UE. Em 2015, os EUA foram responsáveis por 
10,1% da produção e 8,5% do consumo global (ver Tabela 2).

Quanto à exportação de carne suína, os embarques dos EUA cres-
ceram ao ritmo de 6,4% a.a. entre 2005 e 2015, alcançando 2.272 mil 
toneladas em 2015 (ver Tabela 3), volume que colocou o país em se-
gundo lugar no ranking global, muito próximo da primeira colocada, 
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UE. Países asiáticos, além dos vizinhos do North American Free Trade 
Agreement (Nafta), dominam a pauta de exportações norte-america-
nas, sendo, pela ordem, Japão, México, Canadá, Coreia do Sul e China 
os principais destinos. Em 2015, a participação desses países no total 
das exportações de carne suína dos EUA foi de 81,9% (USDA, 2016).

Exportações americanas beneficiam-se de um tratamento tarifário 
preferencial em muitos dos principais mercados. Por conta de acordos 
de livre-comércio, a carne suína proveniente dos EUA goza de isenção 
tarifária nos mercados do Canadá e do México, nos termos do Nafta, 
além de Coreia e Austrália. Por sua vez, exportações para a Rússia 
estão bloqueadas, por razões já expostas. Já as exportações para China 
e Japão não se beneficiam de tratamento tarifário preferencial. Quan-
to a importações, os EUA taxam a carne suína processada enquanto 
isentam de impostos tanto o suíno (vivo) como sua carne resfriada 
ou congelada. Também são isentas as importações de carne suína 
provenientes de países com os quais têm acordos de livre-comércio 
bilaterais (USITC, 2014). 

Por sua vez, as importações de carne suína dos EUA, apesar de 
significativas de um ponto de vista quantitativo, representam apenas 
5,4% de seu consumo total. A maior parte das importações norte- 
-americanas tem por origem o Canadá, país que concentrou 76,7% do 
total importado em 2015 (USDA, 2016), principalmente em razão das 
facilidades comerciais proporcionadas pelo tratado de livre-comércio 
da América do Norte (Nafta). Muito da importação de carne suína 
dos EUA é de carne de costela, com maior demanda nesse país do que 
em outros mercados (USITC, 2014).

Com exceção da Carolina do Norte, os oito maiores estados pro-
dutores de carne suína nos EUA localizam-se no “cinturão do milho”, 
região do meio-oeste americano que também concentra os maiores 
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produtores de milho do país. Em 1º de junho de 2016, esses estados 
contavam com 80,1% de todo o plantel suíno dos EUA (USDA, 2016). 

A produção de suínos é bastante concentrada nos EUA, de modo 
que os cinco maiores produtores detinham, em 2013, 62% do plantel 
total de animais (USITC, 2014). Os cinco maiores produtores de carne 
suína nos EUA são Smithfield Foods, Tyson Foods, JBS USA, Hormel 
Foods e Cargill (esta última foi adquirida, em 2015, pela JBS). Todos 
esses produtores são verticalmente integrados na produção de suínos e 
carne suína, e comercializam uma ampla variedade de produtos. Todos 
também participam dos mercados de outras proteínas de origem animal. 

União Europeia
Com um plantel total de cerca de 150 milhões de suínos, a UE é o 
segundo maior produtor mundial e, desde 2015, o maior exportador 
líquido de carne suína, posição que tende a ser mantida em 2016 
(USDA, 2016). Em 2015, a UE foi responsável por 21,1% da produção 
e 19,1% do consumo mundial de carne suína (ver tabelas 2 e 3).

Em comparação a outras carnes, a suína é a mais produzida na UE, 
com 22,2 milhões t registrados em 2014, seguida da carne de fran-
go, com 13 milhões t, e da carne de boi, com 7,3 milhões t. No total 
da produção agropecuária da UE, a carne suína representou 9% em 
2014 (EUROSTAT, [2015]).

Na UE, o consumo de carne suína manteve-se praticamente inaltera-
do entre 2005 e 2015, crescendo somente 1,7% no período, enquanto o 
volume produzido cresceu 7,8%, ampliação que se reflete no aumento 
da participação das exportações, que, de 2005 a 2015, passaram de 5,3% 
para 10,2% do total produzido (USDA, 2016). Boa parte desse aumento 
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na produção resulta de ampliação da produtividade, com um aumento 
no número de suínos produzidos por fêmea (USITC, 2014).

País de forte tradição em consumo de carne suína, a Alemanha é o 
maior produtor de suínos da UE, com 5,5 milhões t, ou 24,9% do total 
de 248,6 milhões t produzidas em 2014. Em seguida, vem a Espanha, 
que respondeu por 3,6 milhões t, o que representou 16,4% do total. Em 
conjunto, a produção desses países correspondeu a 41,3% do abate de 
suínos na UE. Somando-se a produção de França, Polônia e Dinamarca, 
a participação dos primeiros cinco colocados em relação ao total foi 
de 65,6% em 2014 (EUROSTAT, [2015]).

Em agosto de 2014, a carne suína da UE também foi incluída no 
embargo russo que já vigorava para diversos produtos agrícolas pro-
venientes dos EUA, do Canadá, da Austrália e da Noruega, de modo 
que, a partir daí, as exportações da UE para a Rússia reduziram-se a 
praticamente zero. Ressalta-se que, em 2013, a Rússia havia sido o 
maior mercado da UE, representando mais de 20% de suas exportações 
de carne suína.

Contudo, embora o fechamento do mercado da Rússia tenha repre-
sentado uma perda significativa para a UE, uma parcela de mercado 
considerável tem, desde então, sido transferida para outros mercados 
asiáticos. Para compensar o fechamento do mercado russo, as ex-
portações para a China saltaram de 668,4 mil t (20,6% do total) em 
2013 para 1.110,6 mil t em 2015 (34% do total). Entre janeiro e julho 
de 2016, as exportações da UE para a China alcançaram 1.156,9 mil t 
(47,7% do total). Outros países relevantes para as exportações da UE 
em 2015 foram Japão (10,1%), Hong Kong (8,9%), Coreia do Sul (7,1%) 
e Filipinas (5,8%). Nos dados agregados, a participação de China, Japão 
e Hong Kong nos embarques de carne suína da UE passou de 40%, 
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em 2013, para quase 53%, em 2015, e para 68% entre janeiro e julho de 
2016 (EUROPEAN COMMISSION, 2016).

Quanto às importações, a Suíça é o principal fornecedor da UE, 
sendo responsável por 61,1% (20,2 mil t) dos embarques, em 2015, 
e por 66,7% (12,2 mil t), entre janeiro e julho de 2016. Em seguida, 
vem Chile, com distantes 8,8%; Noruega, com 7%; EUA, com 5,3%; e 
Tailândia, com 1,8%, em 2015 (EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

A cultura de suínos na UE é concentrada, de modo que 1,5% das 
maiores operações respondem por aproximadamente 75% da produ-
ção. Por outro lado, as 85% menores propriedades na UE responderam 
somente por pouco mais de 5% dos suínos produzidos (USITC, 2014). 

Empresas
De acordo com o ranking dos dez maiores processadores de carne 
suína do mundo, exibido na Tabela 5, o mercado mundial ainda é 
bastante pulverizado, pois esses grupos responderam por apenas 16% 
do total de 1.263 milhões de suínos abatidos em 2015 (USDA, 2016; 
PLANTZ, 2016). 

Com base nessa amostra, e consultando os sites dos respectivos 
grupos econômicos, também é possível inferir que a maioria deles 
atua em mais de um país e que não há um padrão de atuação quanto 
à especialização setorial.

Alguns desses grupos atuam em diversos segmentos do setor de car-
nes. Por exemplo, a JBS, maior grupo econômico em proteína animal e 
segundo maior produtor de alimentos do mundo, produz carne bovina, 
suína, de aves e de cordeiro, sendo a carne bovina seu principal mercado. 
A Tyson Foods e a Hormel Foods também têm atuação abrangente, 
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operando nos mercados de carne bovina, suína e de aves. Outro grande 
grupo diversificado é China Yurun Food Group, que se dedica a todo 
tipo de produtos de carne e abrange abate, processamento e vendas 
de carne refrigerada ou congelada.

Tabela 5 | Maiores processadores de carne suína do mundo, 2015

Ranking Nome do grupo 

econômico

País Cabeças abatidas 

(milhões de cabeças)

1 WH Group China 48,3

2 JBS Foods International Brasil 28,0

3 Danish Crown Dinamarca 22,0

4 Tyson Foods EUA 20,9

5 Tönnies Alemanha 17,5

6 Yurun Group China 16,5

7 Vion Food Group Alemanha 15,7

8 Hormel Foods EUA 13,0 

9 Coren Espanha 10,0 

10 BRF Brasil  9,6

Fontes: Plantz (2016) e site da Tyson Foods.

Outros dos grupos expostos na Tabela 5 dividem sua atuação entre 
dois segmentos, como a Coren e a BRF (ambos em carne suína e de aves).

Por fim, alguns grupos são dedicados majoritariamente à suinocul-
tura. Dentre estes, destacam-se o WH Group, que é o maior produtor 
de carne suína do mundo e que controla a norte-americana Smithfild 
Foods, e a chinesa Shuanghui, além do Danish Crown, o maior da Eu-
ropa e terceiro maior do mundo em suínos. Tönnies e Vion Food, que 
também atuam majoritariamente no setor de suínos, com carne fresca 
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ou processada, processam ainda, em menor proporção, produtos deri-
vados de gado bovino.

A maioria dos grupos listados também se dedica à produção de rações, 
à venda de carne processada (presuntos, hambúrgueres, quibes, linguiças), 
à produção de alimentos prontos baseados em outros ingredientes que 
não somente carne, como pizzas e sobremesas, assim como atuam em 
serviços de alimentação.

Quanto à distribuição por país, entre os dez maiores grupos proces-
sadores de carne suína do mundo, há três chineses, dois alemães e dois 
brasileiros. Por sua vez, no ranking dos quarenta maiores, oito grupos 
são chineses e sete são alemães, enquanto Brasil, Canadá, EUA, Espanha 
e Rússia têm três representantes cada (PLANTZ, 2016).

Panorama da suinocultura no Brasil 

Em 2015, o Brasil foi o quarto maior produtor e exportador mundial de 
carne suína. Produziu pouco mais de 3,5 milhões de toneladas (Tabela 6), 
representando cerca de 3% do total mundial (USDA, 2016).6 Em relação 
às exportações, o Brasil respondeu, no mesmo ano, por quase 9% do total 
mundial em volume, como mostrou a Tabela 3.

Em participação na produção das quatro principais carnes, apontadas 
na seção anterior, a suína está em terceiro lugar no Brasil, na frente dos 
pescados. A produção brasileira de carne suína cresceu, no período de 
2005 a 2015, 3,2% a.a. (USDA, 2016).

6 Considerando a UE como um só país. Caso contrário, o Brasil seria o quinto maior produtor, atrás da China, Estados 

Unidos, Alemanha e Espanha.
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A concentração regional da produção de carne suína está no Sul, res-
ponsável, em 2015, por 67% dos abates com algum tipo de fiscalização 
(federal, estadual ou municipal). A região Sudeste respondeu, naquele 
ano, por 18%, e o Centro-Oeste, por 14%. As regiões Norte e Nordeste 
responderam pelo restante 1%. Dentre os estados, destacaram-se os de 
Santa Catarina, com 27% do total, Rio Grande do Sul e Paraná, com 
20% cada (IBGE, 2016).

Tabela 6 | Produção e consumo das principais carnes no Brasil, 2015 (mil t)

Proteína animal Produção Consumo

Carne de frango 13.146 9.309

Carne bovina 9.425 7.781

Carne suína 3.519 2.893

Pescados* 1.329 2.367

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016) e portal da FAO.

* O valor de produção de pescados é de 2014, os demais são de 2015.  

O consumo de pescados é estimado para 2014, e inclui consumo humano e não humano.

Quanto ao consumo, a carne suína é a terceira mais consumida no 
país, sendo o mercado interno o principal destino da produção do se-
tor, respondendo por cerca de 85% da demanda, em 2015. A média de 
consumo nacional é semelhante à mundial, em torno de 15 kg/per capita/
ano, e tem crescido nos últimos dez anos, quando saiu de 11,6 para os 
atuais 15,1 (ABPA, 2016), representando um aumento de 30% no período.

Esse crescimento no consumo da carne suína foi maior que nas demais 
carnes no mesmo período, pois o consumo da carne de frango cresceu 
22% – de 35,5 kg/per capita/ano para 43,2 (ABPA, 2016) – e a bovina caiu 
quase 8% – de 41,9 para 38,6 kg/per capita/ano (ABIEC, 2016).
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Essa maior elevação do consumo, ocorrida na última década, foi pro-
vocada não só pelo aumento do poder de compra das camadas mais 
pobres da população no período, que aumentou o consumo geral de 
carnes, mas, sobretudo, pela redução do preço relativo da carne suína 
diante da bovina e da de frango no Brasil.

No Gráfico 1, é possível visualizar a evolução dos preços das três 
carnes no período. Foi considerada a evolução mensal dos preços no-
minais no atacado praticados entre janeiro de 2005 e dezembro de 2015  
(Ipeadata).7, 8

Gráfico 1 | Evolução dos preços nominais das principais carnes consumidas no 
Brasil, 2005-2015

Fonte: Elaboração própria, com base em <http://www.ipeadata.gov.br>.

* Preços e IGP-DI em janeiro de 2005 = 1,00.

7 Consideraram-se os preços divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o quilo da carne 

suína, do traseiro bovino e do frango resfriado praticados em São Paulo (SP).

8 Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: 21 set. 2016.
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Nesse gráfico, é possível notar que, enquanto a carne bovina des-
colou-se do índice de preços desde 2012 e a carne de frango manteve 
uma trajetória mais ou menos próxima do índice durante a maior 
parte do período, a evolução dos preços da carne suína não só sem-
pre se manteve abaixo das demais, mas também abaixo da evolução 
do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), em 
quase todo o período. 

Ressalta-se que, por serem commodities, os preços das carnes no 
Brasil recebem a influência direta dos preços internacionais e do 
câmbio, e indireta de diversos outros fatores, tais como desenvolvi-
mento genético, doenças, variações no preço de insumo e abertura 
de mercados.

O Brasil tem exportado, nos últimos anos, aproximadamente 15% 
de sua produção, dos quais cerca de 80%, em volume, em cortes res-
friados ou congelados para os cinco continentes e mais de setenta 
países, sendo Rússia (45%) e Hong Kong (23%) os principais destinos 
em 2015 (ABPA, 2016). As exportações não são maiores em razão, 
sobretudo, de barreiras não tarifárias de alguns países que são grandes 
importadores, que só recentemente têm sido, ao menos parcialmente, 
revertidas por meio de negociações comerciais e avanços no reconhe-
cimento internacional da sanidade da suinocultura brasileira, como 
o reconhecimento, pela OIE, em 2016, como zona livre de PSC, das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e parte do Norte e do Nordeste.

A partir de meados de 2015, começou a habilitação de plantas 
frigoríficas, de todo o Brasil, para exportar para a China, o terceiro 
maior importador de carne suína do mundo. Entretanto, a habili-
tação de plantas aptas a exportar para lá se dá em ritmo lento: em 
novembro de 2016, havia apenas 11 plantas aptas a exportar carne 
suína in natura para esse mercado.
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Em 2016, os EUA, quinto maior importador, também abriram seu 
mercado à importação de carne suína in natura, mas, tal como fez o 
Japão em 2013, restringiu a origem a Santa Catarina, o único estado 
livre de febre aftosa sem vacinação. 

Entre os demais principais importadores, apenas a Coreia do Sul 
(quarto), que está em processo de habilitação de plantas em Santa 
Catarina, e o México (terceiro) ainda restringem as importações bra-
sileiras por motivo sanitário.

Assim, as perspectivas de crescimento da produção de carne suína 
no Brasil são positivas, na medida em que o consumo nacional per 
capita ainda é baixo, se comparado com países de renda parecida, e 
que novos mercados, que antes estavam fechados à carne brasileira, 
estão sendo abertos.

Empresas
O mercado brasileiro de carne suína, tal qual ocorre no resto do mundo, 
é pulverizado, havendo algumas empresas de maior porte e várias outras 
de porte menor. Em 2015, as cinco maiores empresas e cooperativas 
concentravam, juntas, 56% dos abates nacionais, como pode ser visto 
na Tabela 7.

As empresas e cooperativas produtoras de carne suína no Brasil são, 
em geral, de capital nacional. Enquanto as três maiores têm abrangên-
cia nacional, o foco das demais, geralmente, é atender ao consumo das 
regiões no entorno de suas unidades produtivas e, quando devidamente 
habilitadas para tal, exportar o excedente.

Quanto ao ramo de atuação, algumas empresas e cooperativas são dedi-
cadas ao abate e/ou processamento de carne suína, e várias outras atuam 
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também em outras atividades, tanto na agropecuária quanto no proces-
samento de alimentos (principalmente leite e carnes de aves e bovina). 

Nas carnes bovina e de frango, prevalece o consumo de carne in natura 
(refrigerada ou congelada); diferentemente, na suína, prevalece o consumo 
da carne processada, pois, de acordo com a última Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares, de 2008 (MIELE, 2011), mais de 70% do consumo dessa 
carne, no Brasil, se dá por meio de embutidos (como salsichas, linguiças, 
presuntos cozidos e mortadelas) e outros produtos processados.

Tabela 7 | Maiores abatedores de carne suína do Brasil, 2015

Posição Empresas/

cooperativas

Abate  

(mil cab.)

Participação 

(%)

Atividades principais

1 BRF 9.511 24 Aves e suínos

2 JBS* 4.921 13 Aves, suínos e bovinos

3 Coop. Aurora 4.500 11 Aves, suínos e lácteos

4 Coop. Frimesa 1.657 4 Suínos e lácteos

5 Alibem** 1.566 4 Suínos e bovinos

Outras 17.109 44 -

Total Brasil 39.264 100 -

Fonte: Elaboração própria, com base em informações das empresas e em IBGE (2016).

* A holding do grupo controlador da JBS, a J&F, também  

controla a empresa de lácteos Vigor Alimentos.

** Estimado.

Assim como na avicultura de corte, a adoção do sistema de integração 
é significativa na suinocultura do país: segundo estimativa de Miele et al. 
(2014), a partir do último censo agropecuário disponível, de 2006, quase 
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69% dos leitões produzidos nas regiões Sul e Centro-Oeste teriam sido 
produzidos nesse sistema.

Os produtores que optam pelo sistema independente geralmente são 
de porte pequeno (abaixo da escala mínima exigida pelos integradores) 
ou muito grande em relação aos integrados, tendo, muitas vezes, nesse 
caso, abate próprio ou maior poder de barganha ao negociar seus lotes 
no mercado. Nesse arranjo produtivo, não há dependência das empresas 
abatedoras/processadoras; os produtores responsabilizam-se pelos insumos, 
desenvolvimento e venda do produto. Entretanto, nesse sistema, o pro-
dutor está mais vulnerável às oscilações do mercado, como a que ocorreu 
em 2016, quando os preços do milho, principal componente das rações, 
elevaram-se muito – isso provocou grandes prejuízos aos independentes 
(os integradores absorveram parte dos prejuízos de seus integrados).

Um dos desafios do setor é o preconceito dos consumidores contra 
a carne suína, pois a consideram mais prejudicial à saúde que ou-
tras carnes. Essa visão foi gerada no passado, quando o suíno tinha 
um percentual elevado de gordura, pois se destinava à produção de 
banha. Entretanto, com o crescente desuso da banha e com o uso de 
melhoramento genético, o suíno perdeu, nos últimos trinta anos, 
31% de sua gordura, além de 14% das calorias e 10% do colesterol, 
sendo alguns cortes tão ou mais magros que os de frango (ABCS apud  
PROVECARNESUINA, 2016). 

Para alterar essa visão negativa da carne suína, empresas e órgãos de 
representação do setor, como a Associação Brasileira dos Criadores  
de Suínos (ABCS), têm buscado promover o consumo, com campanhas de 
esclarecimento e divulgação, como a “Escolha + Carne Suína” e a “Prove 
Carne Suína”, ambas com sites próprios.
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Desembolsos do BNDES para o setor

Nesta seção, busca-se avaliar o histórico de apoio do BNDES ao setor, 
incluindo a evolução dos desembolsos, os principais investimentos 
apoiados, as características das empresas apoiadas, as principais linhas 
de financiamento utilizadas e sua localização.

O apoio do BNDES para suinocultura é antigo. Para efeitos deste ar-
tigo, analisa-se a evolução dos desembolsos no período compreendido 
entre 2005 e 2015.

A taxa média de crescimento do desembolso, no período de 2005 a 
2015, em termos reais, foi de 8,3% a.a.9 A quantidade de projetos apoiados 
pelo BNDES, no entanto, apresentou uma taxa média de crescimento 
anual de 1,7% a.a. no período, indicando crescimento do valor médio 
apoiado em cada projeto. Esse crescimento foi decorrente, entre outras 
razões, da maior ampliação dos investimentos em abate e processamento 
em relação à realizada na criação, etapa em que os valores envolvidos 
são mais baixos. O montante total desembolsado no período foi de  
R$ 3.840 milhões, conforme Gráfico 2.

A maior participação relativa dos desembolsos para investimentos 
em processamento pode ser um indicador do aumento da agregação de 
valor na cadeia de suínos. 

Em relação à evolução dos desembolsos, podem-se notar duas quebras 
no gráfico: em 2008, em razão do impacto inicial da crise internacional 

9 Desembolsos anuais, anteriores a 2015 inflacionados pelo IGP-DI, em reais de julho de 2015, tomando como base 

junho de cada ano.
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no crédito; e, em 2012, pela notável redução de desembolsos no Procap-
-Agro, que será abordado mais adiante nesta seção.

Gráfico 2 | Evolução dos desembolsos do BNDES e quantidade de projetos 
apoiados no setor de suinocultura (R$ mil)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Nota: Desembolsos em valores de julho de 2015.

Quando se avalia a natureza dos clientes apoiados, verifica-se, no 
Gráfico 3, que os desembolsos no período foram, à exceção de 2013 e 
2014, predominantemente para pessoas físicas. Em 2015, esse público 
recebeu 50% do total, praticamente todo concentrado à criação de suínos. 

As cooperativas foram o segundo público em importância nos de-
sembolsos do período, tendo sido o mais importante em 2013 e 2014 
(com 43% e 38%, respectivamente, do total anual). Nesse caso, os de-
sembolsos foram majoritariamente destinados à construção/ampliação/
modernização de frigoríficos. Ressalta-se a redução da participação das 
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cooperativas em 2012, quando ocorreu forte elevação dos juros na linha 
de giro do Procap-Agro (de 6,75% para 9,5%, fixos, a.a.), voltada para as 
cooperativas. Nos anos seguintes, essa queda foi revertida pelo aumento 
da captação neste e em outros programas acessados pelas cooperativas.

Gráfico 3 | Participação dos clientes, segundo sua natureza, nos desembolsos 
do BNDES à suinocultura (%)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

 

Por fim, no caso das empresas privadas, sua participação oscilou entre 1% 
dos desembolsos totais, em 2005, a 28% do total, em 2012. Embora desde 
2010 predominem os investimentos desse grupo em frigoríficos, a criação 
de suínos continua a representar parte significativa dos desembolsos.

Quando se avalia o porte das empresas/cooperativas apoiadas, observa-
-se, no Gráfico 4, que, em 2015, 85% dos desembolsos foram destinados 
a grandes empresas/cooperativas, tendo esse percentual oscilado, ao 
longo da série, entre 98% (em 2005) a 35% em 2012. Ressalta-se que a 
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participação das micro e pequenas é reduzida em razão do peso relevante 
do apoio às pessoas físicas.

Sob uma análise quantitativa, o BNDES apoiou, em 2015, 96 projetos 
de grandes empresas, 61 de médias empresas, 106 de micro e pequenas 
empresas e 1.401 de pessoas físicas. Ao longo da série iniciada em 2005, 
não se identifica uma tendência clara de alteração na participação do porte 
nos desembolsos, além da redução de participação das grandes a partir de 
2010, em virtude da reclassificação de porte do BNDES,10 mantendo-se 
relativamente estável a dominância de operações com pessoas físicas.

Gráfico 4 | Evolução relativa dos desembolsos do BNDES à suinocultura por 
natureza e porte de empresa/cooperativa (%)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Nota: Desembolsos em valores de julho de 2015.

10 Em 2010, o faturamento máximo para a classificação das empresas e cooperativas em micro e pequenas subiu de  

R$ 10,5 milhões para R$ 16 milhões; e, em médias, de R$ 60 milhões para R$ 300 milhões (sendo criada a classe de 

médias-grandes para faturamento entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões). Passaram a ser consideradas grandes apenas 

aquelas com faturamento acima de R$ 300 milhões (anteriormente, R$ 60 milhões).
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O apoio do BNDES ao setor ocorre predominantemente por meio 
de linhas de financiamento automáticas (indiretas), que responderam, 
em 2015, por 77% do montante desembolsado. Dentre as linhas de 
financiamento, destacam-se o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Capitalização de 
Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro), o Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro) e o Programa 
de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção 
Agropecuária (Prodecoop) (Gráfico 5). 

Gráfico 5 | Evolução dos desembolsos por linha de financiamento (R$)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Nota: Desembolsos em valores de julho de 2015.

Nesse gráfico, apresentam-se as principais linhas acessadas pelo setor, 
bem como se percebem a progressiva perda de participação relativa do 
Moderagro, nos desembolsos para a suinocultura, a partir de 2010, e a 
crescente participação do Pronaf, que geralmente conta com melhores 
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taxas de juros, no mesmo período. Nota-se também a redução dos de-
sembolsos em bens de capital e no Moderagro em 2015, decorrente, ao 
menos em parte, da ascensão do novo programa Inovagro, que também 
inclui, entre seus itens financiáveis, variados bens de capital. 

Em relação às principais oscilações ocorridas no período, em 2011 ocorreu 
uma forte queda dos desembolsos no Prodecoop, causada principalmente 
pelo fim da linha de giro, queda que foi compensada pela elevação dos de-
sembolsos na linha de giro do Procap-Agro no mesmo ano. Entretanto, em 
2012, ocorreu a já mencionada elevação da taxa de juros na linha de capital 
de giro no Procap-Agro, provocando notável redução dos desembolsos 
nesse programa nesse ano, com progressiva recuperação nos anos seguintes.

No aspecto regional, a região Sul, ao longo de toda a série, respondeu 
pela maior parte dos desembolsos, o maior o valor em 2015, com par-
ticipação de 95%, e o menor valor em 2007, com participação de 68%.

Destaca-se a tendência de queda nos desembolsos para o Sudeste, cuja 
participação nos desembolsos totais caiu de 24% do total (em 2007) para 
apenas 3% em 2015, ano de menor participação no período.

Tendências

A principal tendência é a continuidade do crescimento do consumo de 
carne suína no mundo, especialmente no Brasil e na maioria dos países 
não islâmicos em desenvolvimento, cujo consumo per capita ainda é bai-
xo e onde não há restrições religiosas a essa carne. Entretanto, como o 
consumo mundial de carne de frango vem crescendo em um ritmo mais 
rápido que o da suína, a previsão é que esta se torne a carne mais consu-
mida no mundo, depois dos pescados, em meados da próxima década.
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Outra tendência é o aumento das exigências sanitárias e de bem-estar 
dos animais nas granjas, atendendo não só à demanda dos consumidores, 
mas também às mudanças nas legislações nacionais, a exemplo do que 
acontece na Europa e, em menor escala, nos EUA. 

Nesse sentido, várias empresas e países já estão proibindo o uso de 
gaiolas de gestação na criação de suínos, exigindo de seus fornecedores a 
conversão de seus sistemas de produção. No Brasil, as maiores empresas já 
se comprometeram a acabar com o uso dessas gaiolas até 2026. Em relação 
à carne suína orgânica, apesar do bom potencial de crescimento, ainda não 
está claro se deixará de ser destinada a abastecer um nicho de mercado.

Outra tendência mundial é a continuidade do processo de consolidação 
do mercado mundial de carne suína. Como visto na seção anterior, a parti-
cipação das maiores empresas mundiais ainda é baixa nos abates mundiais.

O padrão de organização que prevalecerá na indústria ainda não está 
claro, se serão grandes empresas dedicadas ao processamento de carne 
suína, ou se serão empresas de alimentos com variados focos de atuação, 
incluindo aves, bovinos e lácteos, por exemplo.

Considerações finais

A suinocultura é uma atividade de grande importância social e econômica 
no Brasil, pois, além de envolver um grande número de pequenos produ-
tores e gerar muitos empregos em toda sua cadeia produtiva, é responsável 
por garantir o abastecimento interno e gerar divisas pelas exportações. 

Embora seja uma atividade tradicional no Brasil e em outros países, 
novas descobertas no campo da genética e exigências quanto a manejo e 
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sanidade – visando não só garantir ganhos de produtividade e qualida-
de, mas também reduzir o impacto ambiental e aumentar o bem-estar 
dos animais – têm alterado significativamente a suinocultura na maior 
parte do mundo.

Apesar de o ritmo de crescimento ser inferior ao de outras carnes em 
outros países, a carne suína ainda tem um bom potencial de crescimento 
no Brasil, considerando-se o baixo consumo comparado a outros países 
e a abertura de mercados importadores anteriormente fechados à carne 
brasileira. Para isso, é preciso continuar investindo na promoção de seu 
consumo no país e continuar o processo de abertura de novos mercados.

Outro desafio é a questão da biosseguridade. Os riscos de contamina-
ção dos plantéis por diversas doenças impõem a necessidade de manter, 
por meio de um conjunto de medidas e procedimentos sanitários, o 
controle sobre todas as etapas produtivas. A abertura de alguns dos 
principais mercados mundiais ainda fechados (México e Coreia do 
Sul, em especial), bem como a ampliação de áreas e plantas habilitadas 
a exportar (Japão e EUA só aceitam carne de Santa Catarina), é outra 
questão relevante para o Brasil. A exportação para esses mercados, além 
de aumentar o reconhecimento internacional da qualidade sanitária 
brasileira, permitiria ao país reduzir sua dependência de alguns mer-
cados (e, consequentemente, sua vulnerabilidade), como os da Rússia e 
de Hong Kong, que responderam juntos, em 2015, por dois terços das 
exportações brasileiras.

Para superar esse desafio, o estabelecimento de acordos comerciais 
bilaterais é uma oportunidade e um importante instrumento para au-
mentar a participação do Brasil no comércio mundial de carne suína.

O BNDES dispõe de várias linhas de crédito para atender aos diver-
sos elos da cadeia produtiva de suínos, incluindo vários programas do 



132 BNDES Setorial 45 | março 2017

Governo Federal. Apesar da importância das operações com pessoas 
físicas e das operações indiretas no total, o ganho progressivo de parti-
cipação dos desembolsos em investimentos em processamento, obser-
vado no período 2005-2015, mostra que o Banco tem contribuído para 
a agregação de valor no setor.
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