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OPERAÇÃO TRAPAÇA, GREVE DOS CAMINHONEIROS E ALTA 
NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO PRESSIONAM AS MARGENS                       

DA AVICULTURA DE CORTE 

Exportações de Frango

Cotações Médias do Frango (praça SP) – R$/Kg

• A Operação Trapaça deflagrada na 
1ª semana de março/2018 teve 
forte impacto negativo sobre a 
avicultura de corte. Entre março e 
julho de 2018, comparativamen-
te ao mesmo período de 2017, 
houve queda do  volume  (-7,2%), 
receita (-12,6%) e preço médio 
(-5,7%) das exportações brasilei-
ras;

• A superação da influenza aviária 
nos EUA também contribuiu para 
a maior oferta internacional de 
frango e para a queda de preços.

• O desabastecimento do varejo e 
o desalojamento de pintainhos 
ocorridos com a greve dos cami-
nhoneiros, permitiu significativa 
recuperação dos preços pratica-
dos no atacado que, ainda assim, 
continuam menores que os vigen-
tes em 2016;

• No varejo, contudo, os preços não 
reagiram e seguem, em média, 
10% menores que os praticados 
em 2016 e 2017.

Fonte: Agrostat

Fonte: Avisite
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Elaboração: Superintendência Técnica da CNA

Custo de Produção – Evolução do Preço do Milho nos mercados à vista e futuro

• A alta de 17% nos preços do milho em julho e 
agosto/2018 pressiona a margem de lucro na  avi-
cultura de corte uma vez que a ração representa 
entre 70% e 80% dos custos da atividade;

O fechamento de mercados internacionais à carne de frango brasileira, e a tendência de manutenção dos 
altos preços do milho até pelo menos a entrada no mercado da safra verão  em fevereiro/2019 continuarão 
a pressionar as margens da atividade e a exigir planejamento contínuo por parte do avicultor.

Fonte: Bloomberg e CEPEA.
Para fins comparativos, os preços de Chicago foram convertidos para R$/saca. 
O último dado disponível (10/08/2018), convertido a R$34,95/saca, equivale a USD 383,25/bushel. 

• O descolamento entre os preços de milho prati-
cados nos mercados doméstico e internacional 
revela a aquecida demanda interna  pelo insu-
mo, o  que deve persistir no curto prazo.


