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O aproveitamento de partes 
não comestíveis de produ-

tos originários do abate de 
animais e de recortes de 
açougues foi verdadeira-

mente a primeira atividade 
de reciclagem de resíduos 

de atividades humanas.
O I Diagnóstico da Indústria 

Brasileira de Reciclagem Animal 
surgiu a partir da constatação da 

Associação Brasileira de Reci-
clagem Animal (ABRA) de que o 

Setor de Reciclagem de Resíduos 
de Origem Animal não poderia 
avançar mais nas suas relações 

junto aos governos federal, 
estadual, municipal e seus mem-

bros sem obter, sistematizar  e 
divulgar informações concretas e 

oficiais sobre o mercado produ-
tor e consumidor. Para tanto, são 

necessárias informações vitais 
como: mapeamento, produção, 

mercado consumidor, expor-
tação, empregos, PIB, impostos, 

mercado consumidor .

Com a publicação deste estudo, 
propiciaremos aos leitores, a 
fotografia atual da Reciclagem 
Animal no Brasil, apresentando 
o potencial econômico, gargalos 
e áreas ainda pouco exploradas 
pela atividade no país.

Com um olhar mais amplo, as 
informações obtidas representam 
uma ótima oportunidade para o 
setor estabelecer uma imagem 
positiva perante a sociedade, 
como um setor que reduz riscos 
sanitários e ambientais que a 
cadeia da carne pode gerar.

O setor de reciclagem animal 
está em adiantado processo 
de adequação aos padrões 
nacionais e internacionais de 
produção de farinhas e gorduras 
de origem animal, principalmente 
no aspecto da bioseguridade e 
sustentabilidade - uma exigência 
atual do mercado e dos órgãos 
fiscalizadores. Por essa razão, é 
importante que o setor tenha 
total conhecimento de seu ta-
manho e importância.

Os resultados acima mencio-
nados poderão auxiliar o go-
verno a preparar, ajustar e reparar 
políticas públicas já existentes (ou 
que se fazem necessárias), e que 
sejam adequadas à realidade do 
setor.
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Palavra do Presidente
Aos que já fazem parte de 

nosso quadro de empre-
sas integradas, sugerimos 
que usufruam das oportu-

nidades que a entidade 
oferece, com sua maior 

participação os projetos 
crescem, gerando mais 

benefícios.

Uma das premissas de nossa missão 
é representar o setor de reciclagem 
animal brasileiro, em todo âmbito na-
cional e interna cional, zelando pela 
qualidade, sanidade e sustentabili-
dade, destacando a sua importância 
econômica, social e ambiental.  Essa 
tarefa nos exige um olhar profundo, 
impondo-nos o desafio de harmo-
nizar o crescimento econômico com a 
preservação dos recursos naturais.

A ABRA ampliou suas ações, através 
do I Diagnóstico da Indústria Brasileira 
de Reciclagem Animal, cujos dados 
possibilitaram conhecer melhor o 
setor e verificar quais as áreas de 
maior carência.

Através deste Diagnóstico foi possível 
identificar o tamanho e a real im-
portância da Reciclagem Animal para 
o Brasil.

Enfim, ainda há muito a fazer, mas 
vejo a ABRA no caminho certo, 
cumprindo sua missão de exercer a 
representação, além de promover a 
união e o desenvolvimento do setor. 
Porém, não podemos esquecer do 
apoio e da participação das nossas 
empresas associadas que tem nos 
ajudado a alcançar nossos objetivos.
Então, convidamos as empresas que 
ainda não fazem parte deste time a se 
associarem à ABRA.

Aos que já fazem parte de nosso 
quadro de empresas integradas, 
sugerimos que usufruam das oportu-
nidades que a entidade oferece, com 
sua maior  participação os projetos 
crescem, gerando mais benefícios.

Agradecemos a todos que parti- 
ciparam e nos ajudaram nessa missão 
- mostrar o que é a Reciclagem Animal 
no Brasil.

Presidente
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O Setor de Reciclagem de 
Resíduos de Origem Animal

O aproveitamento de partes não comestíveis de 
produtos originários do abate de animais e de re-
cortes de açougues foi verdadeiramente a primeira 

atividade de reciclagem de resíduos de atividades 
humanas. O primeiro registro do uso de gorduras animais 
de que se tem notícia foi para a fabricação de sabões, 
no “Papirus de Ebers” (Egito, 1550 AC), época em que 
os antigos egípcios se banhavam regularmente com um 
produto à base de óleos vegetais e gorduras animais 
combinados com sais alcalinos para formar um tipo de 
sabão.

A segunda forma de uso de produtos reciclados de 
origem animal foi o uso do óleo de baleia na fabricação 
de velas, por volta dede 200AC, na China. As velas só 
passaram a ter importância na Europa por volta dede 
400DC, quando o uso de lamparinas à base de azeite de 
oliva era muito difundido.

Durante toda a idade média, o uso de óleos animais era 
essencialmente artesanal, pois fazendeiros e alquimis-
tas extraiam a gordura dos resíduos do abate de animais 
para consumo próprio ou para fabricação de sabões, 
unguentos e velas. Utilizando grandes taxos de ferro 
abertos, aquecidos a lenha, o material era fervido e pos-
teriormente o sobrenadante (gordura) era retirado. Esse 
tipo de reciclagem de resíduos de origem animal ainda 
é feita em fazendas e locais remotos para a obtenção de 
banha suína para consumo e conservação de carnes.

O uso de óleo, seja ele de origem animal ou mineral, só 
conseguiu atingir viabilidade comercial com o surgimen-
to da indústria pesqueira baleeira no século XVII.

Em meados do século XIX, a indústria de abate de bú-
falos e bovinos começou a se estabelecer em Chicago, 
Estados Unidos. Quantidades crescentes de resíduos 
não comestíveis eram produzidos diariamente, e con-
sequentemente, os problemas para se descartar esses 
resíduos só aumentavam, resultando em enorme pressão 
social para que esses estabelecimentos fossem fecha-
dos devido a péssimas condições sanitárias. Gustavus 
Swift, Nelson Morris e Lucius Darling são os pioneiros do 
moderno setor de Reciclagem de Resíduos de Origem 
Animal – ROA. Eles vislumbraram que a indústria da 
carne necessitaria ter seus resíduos reutilizados, e 
iniciaram o processo de coleta e processamento dos 
mesmos.

No início do século XX, o processamento consistia da 
injeção de vapor direto na matéria-prima, separando 
a água e a gordura do material sólido. A gordura era 
utilizada para a fabricação de margarinas, lubrificantes, 
velas e sabões; o resíduo sólido era utilizado como ferti-
lizante.

Em 1912, esse resíduo úmido foi oferecido a porcos, que 
apresentaram melhor ganho de peso. Após o início I e da 
II Guerras Mundiais, fazendeiros europeus necessitando 
alimentar seus animais, passaram a utilizar amplamente 
esse resíduo para bovinos e suínos. Enquanto isso, 
nos EUA, a demanda por glicerina para a produção de 
nitroglicerina era enorme. Com isso, foi descoberta uma 
fonte barata e viável de proteína para a alimentação de 
animais de produção.

Com o avanço tecnológico, o resíduo do processamento 
passou a ser produzido seco, em forma de farinha. Em 
1947, frangos de corte tiveram seu crescimento ace-
lerado quando receberam farinha de carne e ossos em 
suas dietas. O processamento de subprodutos do abate 
de aves começou então nos anos 50, com a fabricação 
de farinhas de vísceras e de penas.

Entre 1960 e 1970, o uso de farinhas e gorduras de 
origem animal se disseminou na produção animal. 
Animais que consumiam rações fabricadas com esses 
produtos cresciam mais rápido, consumiam menos ração 
e apresentavam custo de produção muito inferior aos 
que comiam apenas grãos.

Visando aumentar a produção de leite e de carne, em 
países desenvolvidos o gado foi retirado do pasto, e 
passou a ser alimentado em enormes currais, onde 
o alimento cuidadosamente formulado era oferecido 
diariamente, e o uso de farinhas de origem animal era 
amplamente recomendado.

Em 1986, na Inglaterra, o gado foi abatido por uma 
doença semelhante ao “scarpie” de ovelhas, que veio 
a ser conhecida como “doença da vaca louca” (nome 
científico: Encefalopatia Espongiforme Bovina, BSE). 
De início, a causa era desconhecida, e apenas em 1990 
que se passou a compreender que a transmissão se dava 
pelo consumo de farinhas de origem animal, 
majoritariamente ovelhas que teriam morrido de Scarpie 
nas fazendas e que teriam sido recolhidas e enviadas 
para a reciclagem animal, contaminando animais 
sadios. Com isso, o uso de farinhas de ruminantes, em 
dietas de ruminantes, foi banida na Inglaterra em 1990.

Apesar do Brasil  ser considerado um país com baixo 
risco de apresentar BSE, o MAPA baniu por completo 
o uso de farinhas de origem animal em dietas de rumi-
nantes. Além disso, proibiu o uso de cama de frango e 
quaisquer resíduos de abate, assim como exigiu a es-
terilização de todas as farinhas que contenham resíduos 
de ruminantes. Dessa forma, acredita-se que o risco de 
o Brasil apresentar casos de BSE seja extremamente 
reduzido.

CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Nacional
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Atualmente, é certo afirmar que a ausência do setor de reciclagem de resíduos de origem animal, inviabilizaria 
toda a cadeia de produção industrial de carnes. Abatedouros, frigoríficos e açougues geraram em 2010 
aproximadamente 65kg de ROAs não destinados ao consumo humano para cada brasileiro, que foram pro-

cessados, tratados, estabilizados e reaproveitados tanto na própria cadeia de produção da carne como em outros 
setores, como o de higiene e energia (biocombustíveis).

Essa matéria-prima poderia ser rapidamente degradada por bactérias e por enzimas endógenas, o que causaria 
um enorme impacto ambiental, geraria problemas sanitários e inviabilizaria aterros e lixões caso a reciclagem não 
fosse realizada (Hamilton et. al. (1)).

Com um processamento térmico rápido, o excesso de água é retirado, sendo fabricadas farinhas e gorduras de 
origem animal estáveis e passíveis de serem estocadas à temperatura ambiente. Esses produtos, atualmente, têm 
diversos destinos como as indústrias de ração animal, químicas, cosméticas, biocombustíveis entre outros. 

Dados de 2010 sobre o abate nacional de animais de produção (ABIEC (2), ABIPECS (3), UBABEF (4), MPA, Souza 
(5), Sorio & Rasi (6)), mostram que o Brasil, em 2010:

• Abateu aproximadamente 43 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos
• Abateu aproximadamente 34,3 milhões de cabeças de suínos
• Abateu aproximadamente 3,4 milhões de cabeças de ovinos e caprinos
• Produziu 12,23 milhões toneladas de carne de frango
• Produziu 337 milhões de toneladas de carne de perus
• Descartou aproximadamente 63 milhões de cabeças de galinhas de postura
• Produziu 4,2 milhões de toneladas de carne de outros tipos de aves
• Industrializou aproximadamente 274 mil toneladas de peixes e pescados.

De acordo com literatura internacional e com dados reais obtidos junto a associados, sabemos que, no abate 
desses animais, a cada 100kg de peso vivo, são destinados para a reciclagem aproximadamente:

Espécie Animal

 
Tipo de Matéria-Prima Em Relação ao Peso Vivo (%) 

Bovinos e Bubalinos
 Vísceras e Ossos 36,27%

 

Sangue
 

3,00%
 

Suínos
 Vísceras e Ossos 21,00% 

Sangue
 

3,00%
 

Ovinos e Caprinos Vísceras e Ossos 20,80%  

Sangue  4,20%  

Frangos de corte 
Vísceras e Ossos 15,62%  

Penas 9,00%  
Sangue  3,00%  

Perus
 

Vísceras e Ossos 13,29%  
Penas

 
7,00%

 Sangue
 

3,00%
 

Demais Aves 
Vísceras e Ossos 26,00%

 Penas

 
9,00%

 Sangue

 

3,00%

 Pescado Industrializado

 

Vísceras e Esqueleto 45,00%

 Média Nacional 2010 – Ponderada em Função do Abate 

 

Fonte: Adaptação a partir de Cowi (7), IPPC (8), Cetesb (9), USDA (10), Brent et. al. (11), FAO (12), Souza et all (13), Kiepper (14), Stringhini et all (15), Bochno et 
all (16), Sellers et. al. (17), Nunes (18), Pilar (19), Silveira (20), Rodrigues el. al. (21), Okanovic (22), Blakely (23) e Associados ABRA.
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Essas matérias-primas, por apresentarem teores variados de gordura, proteína, matéria-mineral em água, possuem 
diferentes rendimentos durante seu processamento, e podem apresentar grande variação em função da espécie 
abatida (principalmente no caso de peixes), idade, escore corporal, quantidade de gordura na carcaça e afins. 

Todavia, tomamos como rendimento médio nacional de processamento, os seguintes valores:

Com esses dados, calculamos que o Brasil processou em 2010 aproximadamente 12,4 milhões de toneladas de 
ROIs que não foram destinados para consumo humano, gerando aproximadamente 5,4 milhões de toneladas de 
farinhas e óleos, produtos nobres, ricos em energia, proteínas e minerais.

Fonte Gordura/Sebo

 

Farinhas

 

Umidade Retirada

 

Bovinos

 

18%

 

27%

 

55,0%

 

Ovinos

 

18,00%

 

25,00%

 

57,0%

 

Suínos

 

16,00%

 

27,00%

 

57,0%

 

Coleta de açougues

 

25%

 

32%

 

43,0%

 

Mortalidade mamíferos 18%

 

24%

 

58,0%

 

Vísceras de aves

 

20%

 

25%

 

55,0%

 

CMS de aves

 

5%

 

44%

 

51,0%

 

Mortalidade Aves

 

16%

 

26%

 

58,0%

 

Penas de Aves

 

0%

 

33%

 

67,0%

 

Sangue

 

0%

 

17%

 

83,0%

 

Peixe

 

7%

 

23%

 

70,0%

 

Fonte: Adaptação a partir de Cowi (7), IPPC (8), Cetesb (9), USDA (10), Brent et. al. (11), FAO (12), Souza et all (13), Kiepper (14), Stringhini et all (15), Bochno et all (16), 
Sellers et. al. (17), Nunes (18), Pilar (19), Silveira (20), Rodrigues el. al. (21), Okanovic (22), Blakely (23) e Associados ABRA.

Produção
Nacional
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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As empresas do setor de reciclagem de produtos de origem animal têm como destino da produção:

•  Integrações de aves, suínos, fábricas de rações comerciais para animais destinados ao abate utilizam   
 farinhas e gorduras;
•  Fábricas de rações de animais de companhia (PetFood) utilizam farinhas e gorduras;
•  Indústria de cosméticos, sabões e produtos para higiene e limpeza (saboarias) utilizam gordura animal,  
 principalmente sebo bovino;
• Indústria química, que utiliza sebo bovino em fabricação de pneus, tintas, vernizes, lubrificantes e afins;
•  Indústria petroquímica que fabrica biodiesel à partir de gordura animal, principalmente, sebo bovino;
•  Exportação de farinhas e gorduras animais para outros países;
•  Outros fins: como queima em caldeiras e fabricação de adubos (compostagem).

Produção
Nacional
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Destino da produção 
nacional total, de
farinhas e gorduras em

2010

Elaboração ABRA, a partir de dados: UBABEF (4), SINDIRAÇÕES (24), ANFALPET (comunicação pessoal), ABISA (comunicação pessoal), ANP (25).
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Destino das mais de 
1,9 milhões de toneladas 
de gorduras produzidas em

2010

Estimativa ABRA, a partir de dados: UBABEF (4), SINDIRAÇÕES (24), ANFALPET (comunicação pessoal), ABISA (comunicação pessoal), ANP (25).

De acordo com dados da ANP, em 2010, 13,9% de todo o Biodiesel produzido no Brasil foi fabricado a partir de gor-
duras de origem animal, tornando-se a fonte de óleo mais econômica entre todas as opções disponíveis atualmente 
para a produção de biodiesel.

Quase a totalidade da gordura de aves e de suínos produzidas em nosso território é destinada à produção animal, 
seja retornando à cadeia de produção de aves, seja para a produção de ração de animais de companhia. Porém, o 
sebo (bovino ou misto) tem diversos usos. 
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Estimativa ABRA, a partir de dados: UBABEF (4), SINDIRAÇÕES (24), ANFALPET (comunicação pessoal), ABISA (comunicação pessoal), ANP (25).

Estimativa e destino das 
1,4 milhões de toneladas 
de sebo produzido em

2010
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Destino de 3,4 milhões 
de toneladas de farinha 
de origem animal em

2010

O consumo de farinhas de origem animal se dá, notadamente, na própria cadeia de produção animal, em dietas 
de aves e suínos, o frango de corte respondendo por aproximadamente 2/3 das farinhas destinadas à produção 
animal. 

O mercado Pet, apesar de consumir apenas 14% da produção animal, consome por excelência as farinhas de 
maiores custos, como farinhas de peixes, de vísceras de aves e de carne de bovinos. Apesar de relativamente 
pequeno e exigente, esse mercado tem se mostrado muito interessante para indústrias do setor.

18

Estimativa ABRA, a partir de dados: UBABEF (4), SINDIRAÇÕES (24), ANFALPET.

Associando-se a ABRA, sua empresa começa a ser melhor percebida e a fazer parte de uma classe que 
ganha mais força e credibilidade a cada dia em todo o país. A principal função da ABRA é a de preservar 

a representatividade do setor, focada na busca de novas políticas públicas que sejam justas para a 
indústria de reciclagem de subprodutos de origem animal.

AÍ ESTÁ A IMPORTÂNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO.
QUANTO MAIS FORÇA A GENTE SOMA, MAIS NOBRES SE TORNAM OS CORTES.

Associe-se à Abra e entenda porque ela é uma associação de pr imeira.

FALTA SUA EMPRESA 
PRA GENTE GANHAR 

MAIS FORÇA



Associando-se a ABRA, sua empresa começa a ser melhor percebida e a fazer parte de uma classe que 
ganha mais força e credibilidade a cada dia em todo o país. A principal função da ABRA é a de preservar 

a representatividade do setor, focada na busca de novas políticas públicas que sejam justas para a 
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AÍ ESTÁ A IMPORTÂNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO.
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PRA GENTE GANHAR 

MAIS FORÇA



Atualmente no Brasil não há ferramentas oficiais de controle e monitoramento unificado da produção de  
farinhas e gorduras de origem animal. Para o levantamento do total produzido no território nacional sob 
fiscalização federal, foram levantados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

dados oficiais de produção de estabelecimentos com Sistema de Inspeção Federal – SIF – (“sifados”). Ocorre que 
esses estabelecimentos representam apenas uma parte da produção nacional. Os demais estabelecimentos se 
reportam a Sistemas de Inspeções Estaduais e Municipais. Como ainda não há a transferência desses dados locais 
para o sistema federal, torna-se inviável esse levantamento em todos os municípios e estados da federação.

A partir de pesquisas realizadas com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
chegou-se à conclusão que o total de Graxarias e Fábricas de Produtos Não Comestíveis (Independentes) atuantes 
no plano federal e comércio exterior no Brasil somaram 512 estabelecimentos em 2010, sendo:

Há, portanto, um predomínio das Graxarias associadas a frigoríficos/abatedouros, que se situam dentro dos 
mesmos de forma anexa. De modo geral, há o dobro de Graxarias em relação a Fábricas de Produtos Não 
Comestíveis Independentes.

II. PRODUÇÃO SOB 
FISCALIZAÇÃO FEDERAL 
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

ESTABELECIMENTOS 
COM SIF



Nota-se pela Figura acima que quatro estados respondem por cerca de 2/3 do total de graxarias: Paraná, São Paulo, 
Santa Catarina e Minas Gerais. Eles totalizam 216 graxarias ou 62,97% do total.

Além da concentração por Estado, existe uma forte concentração regional, nas Regiões Sul e Sudeste do país. As 
duas regiões respondem por quase ¾ (71,1%) das graxarias do país.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

DISTRIBUIÇÃO DE 
GRAXARIAS COM SIF POR 
ESTADO DA FEDERAÇÃO

2010
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DISTRIBUIÇÃO DE 
GRAXARIAS COM SIF 
POR REGIÃO

2010

Diferente do que ocorre com as Graxarias, as Fábricas de Produtos Não Comestíveis (Independentes) predominam 
na Região Sudeste. A concentração no Sudeste se destaca em São Paulo.
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.



Os quatro principais estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, representam mais de 60% do total 
de Fábricas Independentes. Se adicionarmos o Rio Grande do Sul, que possui 13 Fábricas chegaremos a um total de 
117 Fábricas Independentes que representam quase 70% do segmento. É interessante notar que os quatro princi-
pais Estados para as graxarias são também os principais para as Fábricas Independentes ainda que não apareçam 
na mesma ordem. O resultado global aponta a uma liderança da Região Sudeste.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

2010
DISTRIBUIÇÃO DE 
FÁBRICAS INDEPENDENTES 
COM SIF POR ESTADO
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NÚMERO DE FÁBRICAS 
INDEPENDENTES 
POR REGIÃO

2010

De qualquer forma, as duas regiões (Sul e Sudeste) totalizam cerca de ¾ (73,4%) das Fábricas Independentes do 
país.

Ao analisarmos o segmento como um todo, fica claro o predomínio das regiões Sul e Sudeste, seguidas pela região 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.



Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

2010
NÚMERO DE FÁBRICAS 
INDEPENDENTES E 
GRAXARIAS POR REGIÃO
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A maior parte da fabricação de farinhas e óleos de origem animal se concentra nas regiões que são  simultanea-
mente produtoras e transformadoras de proteínas animais. Nesse aspecto, destacam-se notadamente o Sul, 
o Centro-Oeste e o Sudeste.

A produção do Sul é pouco superior à do Centro-Oeste (33,53% contra 30,85% respectivamente). No entanto, a 
participação dos diferentes segmentos varia muito de uma região para outra. O sul se destaca pela criação de aves, 
enquanto o Centro-oeste (bem como o Sudeste e o Norte) pela criação de bovinos, conforme podemos observar 
na tabela abaixo. A região do planalto central é a maior produtora do segmento de mamíferos, com uma produção 
que representa mais do dobro daquela obtida no segmento de mamíferos na Região Sul. O fato de as grandes 
integrações avícolas estarem localizadas na Região Sul, explica porque essa região tem a primazia no segmento de 
aves.

II.I. DISTRIBUIÇÃO OFICIAL GEOGRÁ-
FICA DA PRODUÇÃO NACIONAL
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.



Nas Regiões Norte e Nordeste, a produção do segmento de aves representa pouco mais de 5% do total produzido 
pelo segmento de mamíferos. Na região Centro-oeste a produção do segmento de mamíferos não apenas é domi-
nante, como é cinco vezes maior que a produção do segmento de aves.

Já na Região Sudeste, o segmento de mamíferos equivale ao triplo da produção do segmento de aves, enquanto que 
na Região Sul, a produção a base de aves é o dobro do segmento de mamíferos. A Região Sul é única Região onde o 
segmento de aves ultrapassa a produção do segmento de mamíferos. 

Ao analisarmos o volume de produção do Setor de Reciclagem de Produtos de Origem Animal por unidade federa-
tiva, apenas 8 estados da federação, (São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Santa Catarina e Minas Gerais) concentram mais de 87%da produção nacional.

DISTRIBUIÇÃO OFICIAL GEOGRÁFICA 
DA PRODUÇÃO NACIONAL
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

PRODUÇÃO SIFADA DE CADA SEGMENTOS, 
POR REGIÃO GEOGRÁFICA (EM TONELADAS)
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PRODUÇÃO SIFADA POR 
UNIDADE FEDERATIVA (EM TONELADAS)



Portanto, observa-se que o Estado de São Paulo é o 
maior produtor de produtos reciclados de origem animal 
do país respondendo por 16,59% de toda a produção na-
cional. Ele é então seguido por dois estados da Região 
Sul: Paraná e Rio Grande do Sul, com 12,74% e 12,47%, 
respectivamente. Estes três Estados juntos representam 
quase a metade (41,80%) da produção nacional de 
produtos reciclados de origem animal. 

Após os três Estados citados acima, surgem então out-
ras três unidades da Federação da Região Centro-Oeste: 
Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com respec-
tivamente, 10,53%; 10,11% e 9,63% de participação 
no volume total produzido de bens reciclados de origem 
animal. Eles representam sozinhos quase 1/3 (30,27%) 
de tudo que é produzido no país.

Ao analisarmos a produção segmentada por estado, 
no segmento de aves, os três Estados da região Sul 
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) lideram a 
produção nacional (30,22%, 18,50% e 17,50% respec-
tivamente). Juntos, os três Estados equivalem a cerca 
de dois terços (66,21%) de tudo que é produzido no 
país nesse segmento, conforme pode ser observado na 
tabela a seguir.

O Estado de São Paulo, sozinho, responde por mais de 
um décimo da produção nacional (12,34%) no seg-
mento de aves, menor que a somatória dos Estados da 

DISTRIBUIÇÃO OFICIAL GEOGRÁFICA 
DA PRODUÇÃO NACIONAL
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CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Região Centro-Oeste e o Distrito Federal, que totalizam 
14,40% do total nacional. 

Com exceção do Paraná, Santa Catarina e Distrito 
Federal, todos os demais estados têm como carro-chefe 
de produção o segmento de mamíferos. Nesses estados, 
o segmento de aves é o mais representativo com 80%, 
75% e 100% da produção local respectivamente. No Rio 

Grande do Sul, a produção dos segmen-
tos Aves e Bovinos é mais equilibrada, 
sendo 52% para os produtos ligados ao 
segmento de mamíferos e 47% para o 
segmento de aves.

O estado de São Paulo lidera a fabri-
cação de produtos a base de mamíferos, 
respondendo por quase um quinto da 
produção nacional (18,94%). Acredita-
mos que isso seja fruto da interação 
abate bovino e coleta de resíduos em 
açougues das grandes regiões metro-
politanas. São Paulo é seguido de perto 
por três Estados da Região Centro-
Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Goiás, que somados, correspondem a 
40% da produção nacional desse tipo de 
farinha. 

Os Estados da Região Norte têm 
participação significativa na produção 
nacional do segmento de Mamíferos. 
Liderados por Rondônia (5,48% do 
total) eles representam 12,92% da 
produção nacional contra 16,37% da 

Região Sul, 39,67% da Região Centro-Oeste e 29,09% da 
Região Sudeste. 

O segmento de produtos reciclados a base de peixes 
apresenta características distintas. Apenas um Estado 
da Federação, Santa Catarina, representa pouco mais 
da metade da produção nacional (58,69%), ou seja, 
13.809, 53 toneladas, de um total de 23.527,96 to-
neladas. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar com o 
quase 29%. Os dois Estados em conjunto respondem por 
quase 88% (87,68%) de toda a produção nacional. Essa 
concentração de produção se deve ao fato da indústria 
pesqueira nacional estar fortemente localizada nesses 
dois estados. Nesses estados, ao contrário dos demais, a 
produção do segmento representa uma fatia considerá-
vel da produção local (5,0% e 10,5%, respectivamente). 
O estado do Ceará chama atenção pela produção local 
do setor de peixes que, apesar de ser pequena nacional-
mente, representa 19,4% da produção local.
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

DISTRIBUIÇÃO OFICIAL GEOGRÁFICA 
DA PRODUÇÃO NACIONAL
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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PRODUÇÃO SIFADA POR 
ESTADO E SEGMENTO (EM TONELADAS)



Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

II.II. PRODUÇÃO NACIONAL SEGMENTADA 
SOB O SISTEMA DE INSPEÇÃO FEDERAL
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Atualmente, o Mapa classifica as farinhas e gorduras de origem animal em 3 segmentos:

• Aves: incluem-se nessa classe todas as espécies de aves criadas no Brasil, como frangos de corte, galinhas  
 de postura, perus, avestruzes, patos, marrecos, codornas, faisões e afins.
• Mamíferos: incluem-se nessa classe todas as espécies de mamíferos criados no Brasil, como bovinos,   
 bubalinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, e afins.
• Peixes: incluem-se nessa classe todas as espécies de peixes criados ou pescados no Brasil, de água doce  
 ou salgada, como tilápia, atum, sardinha, etc. Incluem-se aqui, outras espécies aquáticas, como mo-  
 luscos e crustáceos (ostras, camarões, lulas e afins).

De acordo com o MAPA, a produção total dos 3 segmentospode ser observada na tabela abaixo:

Como se pode observar na tabela acima, de acordo com o MAPA, mais de 2/3 da produção do setor de reciclagem 
(67,1%) provém do Segmento de Mamíferos. Atualmente o MAPA abriu exceções, e fez algumas distinções no re-
gistro de produção entre as espécies animais que originaram as farinhas produzidas, porém elas seguem agrupadas 
nos 3 segmentos (Mamíferos, aves e peixes).

A produção do segmento de mamíferos se divide em 61,47% de farinhas e 38,57% de óleos. Atualmente, o MAPA 
registra a produção de 12 tipos diferentes de farinhas de mamíferos, conforme pode ser observado na tabela 
abaixo. Também fica claro que o MAPA destina diferentes nomes para o mesmo tipo de farinha produzida, logo, 
agrupamos as farinhas produzidas no ano de 2010 por tipos:
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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PRODUÇÃO NACIONAL SEGMENTADA 
SOB O SISTEMA DE INSPEÇÃO FEDERAL

Fica claro que a Farinha de Carnes e Ossos é o item que predomina no total produzido, correspondendo a pouco 
mais que 91,4% do total de farinhas de mamíferos produzidas.

A origem das farinhas de sangue produzidas no Brasil vem majoritariamente do abate de bovinos, bubalinos, suínos, 
ovinos e caprinos, porém atualmente o MAPA engloba todos os tipos de farinhas de sangue em um único grupo, 
quando na verdade, e apesar de minoritária, existe a produção de farinha de sangue de aves, erroneamente incluída 
nesse grupo de mamíferos.

No segmento de óleos, a predominância é de Sebo de Bovinos, com mais de 99,89% de participação, como se pode 
verificar na tabela abaixo. Acreditamos que parte desse produto deveria ser na realidade Sebo “Misto” de mamífe-
ros (bovinos, bubalinos, ovinos e suínos)e/ou Banha Suína, porém essa diferenciação também não é realizada pelo 
MAPA.

Já no segmento de aves, conforme pode ser verificado na tabela a seguir, o maior volume de produção se concentra 
no produto Farinha de penas e vísceras com quase 79% da produção, seguida da produção de Farinha de Vísceras 
de Aves, com 12,05% do total.



Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

PRODUÇÃO NACIONAL SEGMENTADA 
SOB O SISTEMA DE INSPEÇÃO FEDERAL
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Chama-nos a atenção que, apesar da grande maioria das agroindústrias e empresas processadoras atuantes no 
segmento de Aves possuírem linhas diferentes para cozimento das vísceras e hidrólise das penas, esse fato não é 
confirmado frente aos dados oficiais do MAPA, 2010. Isso nos leva a crer que grande parte as farinhas de penas e 
vísceras atualmente registradas como tal, na realidade devem se tratar de:

• farinhas de vísceras com presença de penas inerentes ao processo que, para evitar multas e questiona  
 mentos oficiais, as empresas realizam o registro sob esse nome;

• farinhas de penas hidrolizadas e sangue com presença de pés e cabeças inerentes ao processo que, para  
 evitar multas e questionamentos oficiais, as empresas realizam o registro sob esse nome.

No segmento de peixes, a farinha é o principal produto fabricado, representando a maioria esmagadora da 
produção total do segmento. Neste segmento, há o registro de produção de 4 tipos de farinhas e 1 tipo de óleo no 
Brasil, mas o principal produto fabricado é a farinha de peixe. 

É interessante observar que o segmento de peixes produz proporcionalmente mais farinhas que óleos, se comparado 
aos demais segmentos.

Ao analisarmos a produção total de óleo oficialmente registrada no MAPA, fica claro que o segmento mais repre-
sentativo é o de mamíferos, respondendo por quase 77% do total de gorduras animais produzidas, sendo que o sebo, 
sozinho, representa 76,64% do total. Outra fonte importante é a gordura de aves, que responde por 23,17%, e os 
demais tipos de óleos com produção registrada no MAPA, se agregados, respondem por pouco mais de 0,2% do total.
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PRODUÇÃO SIFADA 
DE ÓLEOS 
DE ORIGEM ANIMAL

2010

Quanto à produção de farinhas, semelhante à distribuição de produção de óleos e gorduras, o Segmento de 
Mamíferos é o mais representativo, porém observamos que o segmento de Aves e de Peixes têm maior participação 
percentual no total produzido. 
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.



Ao analisarmos a figura a seguir, podemos observar que no ano de 2010 o total produzido no Brasil com SIF, repre-
sentou pouco menos de 62% de toda a produção nacional estimada, indicando que quase 1/3 de todo o ROA pro-
cessado no Brasil é feito sob controles estaduais, municipais ou até mesmo sem controle de nenhum órgão oficial.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

2010
PRODUÇÃO SIFADA 
DE FARINHA 
DE ORIGEM ANIMAL
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PRODUÇÃO 
NACIONAL:
POTENCIAL X SIF

2010

Por não haver dados oficiais agrupados no MAPA, não se pode afirmar onde essa diferença se daria. Se estaria 
concentrada em alguns estados ou regiões onde o poder público estiver menos presente ou se estaria distribuído 
em todo o território nacional.

O fato é que tamanha diferença significa, sem muita margem de erro, um volume de material crú, sem processa-
mento, na ordem de 4,7 milhões de toneladas Resíduos de Origem Animal. Pelo fato de serem majoritariamente 
geradas em abatedouros, frigoríficos e açougues, teriam um produção localizada e concentrada, e isso dificilmente 
passaria desapercebido das autoridades sanitárias. Por isso, acreditamos que grande parte desse ROA deva sim ser 
processado em estabelecimentos sem SIF. 
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.



III. EXPORTAÇÕES
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Este capítulo esta dividido em duas seções distintas. A primeira seção apresenta o desempenho do setor ex-
portador brasileiro na área de reciclagem a partir dos dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA). A segunda seção apresenta a análise feita a partir dos dados disponíveis no Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) na sua base aliceweb(26).
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As exportações representam apenas 1,73% do total da produção nacional. O país que mais importa os produ-
tos reciclados de origem animal brasileiros é o Chile, que concentra mais da metade do total exportado.      
Apenas dois Países – Chile e Vietnã – representam mais de 2/3 (68,31%) dos destinos dos produtos  

nacionais, com 53,82% e 14,49%, respectivamente. Se a Itália for incluída, obtém-se 75,94% ou pouco mais de ¾ 
do total. 

Seria de se esperar que os países do Mercosul tornar-se-iam os parceiros preferenciais do Brasil em razão das 
vantagens de proximidade (reduzidos custos de transporte) e de tarifas mais reduzidas. Não é o que ocorre. Ex-
portações para o Mercosul representam menos de 10% das exportações brasileiras totais: a Argentina lidera com 
6,04%, seguida pelo Uruguai, com 3,48% (não houve exportações registradas oficialmente para o Paraguai em 
2010), totalizando 9,52%. Mesmo a distante Nigéria importa mais que o Uruguai (5,59% contra 3,48%). E a Itália 
importou mais que a Argentina (7,63% contra 6,04%, respectivamente). 

Fica claro, portanto, a pouca presença dos nossos produtos no Mercosul. Apesar de não possuirmos dados que 
comprovem os motivos para tal situação, podemos elencar alguns fatores que podem contribuir para isso:

• Elevada Produção local: é sabido que Argentina e Uruguai se destacam pela elevada produção bovina e   
 relativa baixa produção avícola, suinícola, que pode levar a superávit local do Segmento de Mamíferos.
• Pouco Mercado consumidor: integrações avícolas, suinícolas, pisciculturas e fabricantes de rações para  
 cães e gatos são os maiores consumidores de proteínas recicladas de origem animal. Como Argentina e   
 Uruguai não possuem grandes empresas nessas áreas, o tamanho do mercado consumidor é reduzido.
• Mecanismos de promoção dos produtos brasileiros no Mercosul: pode haver, associados aos fatores acima  
 descritos, falta de política específica para promoção dos nossos produtos no MERCOSUL. 

Esses dados podem ser vistos na Tabela abaixo:

III.I. EXPORTAÇÕES 
MAPA
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.
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Ao analisarmos os valores exportados, vemos que há uma interessante diferença entre volumes e valores. A Itália, 
terceiro maior importador em volume, é apenas o sexto em valores, já a Nigéria, quinto maior importador em vo-
lume, é o terceiro maior mercado de exportação em valores.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

2010
EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS



A tabela abaixo descreve os produtos exportados em 2010, por segmento e por tipo de produto. Nessa tabela, 
demonstra-se a participação do item exportado em relação ao total exportado em 2010 e ao total produzido no 
Brasil em 2010:

Fica claro que as farinhas são os principais produtos de exportação, correspondendo a mais de 90% do total. Ape-
sar das farinhas de mamíferos corresponderem a quase 2/3 do total produzido em território nacional, nas expor-
tações, a participação das farinhas de aves é maior frente às de mamíferos no total exportado (47,65% e 39,13% 
respectivamente). A Farinha de Penas e Vísceras, é o principal produto exportado, representando 30,55% do total. 
Ela é seguida pela Farinha de Sangue, e pela Farinha de Vísceras, as quais representam 12,62% e 12,57%, respec-
tivamente, do total exportado. Se agregarmos as farinhas de carne e ossos de mamíferos (mistas ou não), a um 
único grupo, elas correspondem a 26,17% do total exportado. Esses 4 tipos de farinhas respondem a quase 85% das 
exportações globais do Brasil. 

Ao contrário do que ocorre nas exportações de farinhas, a exportação de óleo de aves tem pouca participação nas 
exportações brasileiras de produtos reciclados e o sebo bovino corresponde a mais de 99% do total de gorduras 
animais exportadas.

É interessante ressaltar que apenas o segmento de peixes tem um volume de exportação importante para o cenário 
nacional, correspondendo a quase 10% da produção nacional, ao contrário dos demais segmentos, que não pos-
suem volume de exportação significativa frente à produção nacional (2,5% no segmento de aves e 1,25% no de 
mamíferos)
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.



41

Quanto a valores exportados por segmento, o de aves se destaca, sendo o segmento que teve maior valor exportado, 
respondendo por 48,5%. O segmento de Peixes, por sua vez, permanece como o de menor valor exportado, porém, 
com um valor médio de US$752,00/ton, é o segmento com maior valor médio por tonelada exportada, seguido do 
setor de aves e mamíferos (US$548/ton e US$512,00/ton respectivamente).

A exportação de óleos totalizou apenas 4,7 milhões de reais, representando pouco mais de 8% do valor total.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

2010
EXPORTAÇÃO POR
PRODUTO
(MILHÕES US$)

F. Penas e Vísceras F. de Aves Sebo Bovino
F. Vísceras de Aves Óleo de Aves F. de Sangue
F. de Penas F. Bovina F. de Peixes



EXPORTAÇÕES 
POR 
SEGMENTO

2010

Quanto a valores exportados por segmento, o de aves se destaca, sendo o segmento que teve maior valor exportado, 
respondendo por 48,5% do valor. O segmento de Peixes, por sua vez, permanece como o de menor valor exportado, 
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.
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Fica claro que a exportação de produtos de origem animal ocorre majoritariamente em estados da Região Sul, que 
representaram em 2010 aproximadamente 97% de todo o valor exportado.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de dados do MAPA 2010.

2010
EXPORTAÇÕES POR
TIPO DE PRODUTO E
POR ESTADOS



A nomenclatura de produtos exportados atual é 
internacionalmente padronizada em um sistema 
de nomes e números para classificar produtos 

comercializados e mantidos pela Organização Mundial 
das Alfândegas – OMA (27)– (antigamente o Conselho 
de Cooperação Aduaneira), uma organização intergo 
vernamental independente, com mais de 170 países 
membros com base em Bruxelas, na Bélgica. O Sistema 
Harmonizado (SH) é um código de seis dígitos, que 
classifica e agrupa todos os produtos comercializados 
entre os países, gerando uma nomenclatura única, com 
código específico.

A Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM(28)– 
utiliza os mesmos códigos que a SH, acrescido de dois 
dígitos) foi criada em 1995, com a entrada em vigor do 
MERCOSUL, e aprovada pelo Decreto 2.376, de 13 de 
novembro de 1997, juntamente com as alíquotas do 
imposto de importação que compõem a Tarifa Externa 
Comum - TEC.

A NCM, que substituiu a Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias (NBM), contém até 6 (seis) níveis de 
agregação: capítulo, posição, subposição simples, sub-
posição composta, item e subitem, a saber: 

1.1.1. Capítulo: a indicação do Capítulo no código é  
 representada pelos dois primeiros dígitos; 
1.1.2. Posição: a Posição dentro do Capítulo é identi- 
 ficada pelos terceiros e quatros primeiros dígi- 
 tos; 
1.1.3. Subposição Simples: é representada pelo   
 quinto dígito;
1.1.4. Subposição Composta: é representada pelo  
 sexto dígito; 
1.1.5. Item: é a subdivisão do SH, representado, no  
 código, pelo sétimo dígito; 
1.1.6. Sub-item: é a subdivisão do item, representado,  
 no código, pelo oitavo dígito. 

A classificação das mercadorias na NCM rege-se, 
portanto, pelas Regras Gerais para a Interpretação do 
Sistema Harmonizado, que passaram a vigorar a partir 
de 1998(29).

Portanto, classificam-se como sendo produtos de 
reciclagem de resíduos animais dentro de dois capítulos 
da NCM. O Capítulo 15 - Gorduras e Óleos Animais ou 
Vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimen-
tares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal e 
o Capítulo 23 - Resíduos e desperdícios das indústrias 
alimentares; alimentos preparados para animais. Na 
verdade, são subitens deles.
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Dentro do capítulo 15 da NCM, há 6 classificações pos-
síveis: 

•15010000 Gorduras de Porco (inclusive banha) e  
  Gorduras de Aves, 
•15020011 Sebo Bovino em Bruto;
•15020012 Sebo Bovino Fundido;
•15020019 Outros Sebos Bovinos;
•15020090 Outras Gorduras Bovinas ou Caprinas;
•15161000 Gorduras e Óleos Animais hidrogena 
  dos, (INTERESTERIFS).etc. 

Já no capítulo 23, existem cinco classificações pos-
síveis: 

•23011010 Farinhas, pós e “pellets” de carne,  
  impróprios para alimentação humana,
•23011090 Farinhas de miudezas, impróprios para  
  alimentação humana e torresmos,
•23012010 Farinhas, pós e “pellets” de peixe,  
  impróprios para a alimentação 
  humana,
•23012090 Farinhas, pós e “pellets” de crustá- 
  ceos, impróprios para alimentação  
  humana,
•23099020 Preparações a base de sal, iodado etc.  
  voltados para alimentação animal.

É importante frisar que a representatividade destes 
itens, dentro do total exportado pelo Brasil em 2010 
pelo MDIC, nos dois capítulos, ainda é muito limitada, 
tanto em termos de volume (peso) como em termos fi-
nanceiros (dólares). Em 2010, por exemplo os dados do 
MDIC informam que os produtos fabricados pelo setor 
de reciclagem animal representaram (no total expor-
tado pelo Brasil para o mundo)- apenas 0,5% em termos 
de dólares e 0,49% em termos de peso do total expor-
tado de mercadorias inclusas no capítulo 15- gorduras. 
Já no capítulo 23- farinhas- o setor representou apenas 
0,64% no total faturado e 0,37% no volume das expor-
tações brasileiras. Considerando todos os produtos 
exportados pelo Brasil, os dois capítulos mencionados, 
como um todo, participaram com 0,8% e 2,5% do total 
faturado pelo país. 

Ao selecionarmos apenas os itens exportados pelo setor 
de reciclagem animal, eles participaram em 2010 com 
cerca de 0,025 % a 0,05% do total vendido pelas empre-
sas brasileiras ao exterior nos Capítulos 15 e Capítulos 
23 respectivamente. 
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BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL EM 2010 (EM US$)



Em 2010, a balança comercial do setor de reciclagem 
animal foi superavitária, isto é, as exportações foram 
maiores que as importações. Enquanto as vendas para 
o exterior somaram quase US$ 41 milhões, as impor-
tações ficaram próximas a metade deste número, em 
torno de US$22 milhões, gerando um saldo positivo de 
US$ 18, 8 milhões. Das 11 posições listadas, somente 3 
tiveram compras (importações) maiores que vendas: 
a) Sebo Bovino Fundido, 
b) Farinhas, Pós e ”Pellets” de Peixes,  e 
c) Farinhas e Pós de Crustáceos. 

Para efeitos de simplificação, os produtos de reci-
clagem animal serão doravante chamados e menciona-
dos nas tabelas como “Capítulo 15 - Selecionados”, e 
“Capítulo 23 - Selecionados”. 

O desempenho de um país, de uma economia, de um 
setor ou de uma empresa em determinado período 
sempre fornece conclusões mais esclarecedoras se 
comparado ao desempenho de setores diretamente 
interrelacionados. 

A análise do setor de reciclagem animal brasileiro foi, 
portanto, comparada nos anos de 2006, 2009 e 2010 
com outros setores selecionados da mesma cadeia 
produtiva, que por terem pertinência temática ou afi-
nidade, permitem uma visão mais clara das oscilações 
sofridas nos períodos pré-crise e pós-crise financeira 
internacional. Os itens de reciclagem animal foram 
analisados em conjunto com:
02 - carnes e miudezas, comestiveis,
03 - peixes e crustaceos,moluscos e outs.invertebr.
aquaticos,
10 – cereais,
15 - gorduras,óleos e ceras animais ou vegetais,etc,
23 - resíduos e desperdícios das industrias 
alimentares,etc.

Em 2009, o Complexo Carnes foi o quarto setor mais 
representativo no total exportado pelo Brasil, mostran-
do grande dinamismo e competitividade, segundo dados 
oficiais da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento). 

O mais importante segmento em termos de exportações 
foi o Complexo Soja representando 11,3% do total 
exportado, seguido por Material de Transporte (10,6%), 
Derivados de Petróleo (9,8%), Minérios Metalúrgicos 
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(9,4%), Complexo Carnes (7,5%), Produtos Siderúrgi-
cos e Metalúrgicos (7,3%), Produtos Químicos (7,1%), 
Açúcar e Etanol (6,4%), Máquinas e Instrumentos 
(4,1%), Papel e Celulose (3,3%), Materiais Elétricos 
e Eletrônicos (3,2%), Café (2,8%), Fumo e Cigarros 
(2,0%), Calçados e Couro (1,8%) Madeira e Manufatu-
ras (1,1%). Os demais setores somados responderam 
por 12,4% do total.

Ao analisarmos o desempenho exportador dos produtos 
de reciclagem animal, os três anos selecionados (2006, 
2009 e 2010) permitem dois tipos de análise: uma 
Perspectiva de Médio Prazo e uma Visão de Curto Prazo. 
Comparando-se o ano de 2006 com o ano de 2010, é 
possível fazer uma análise conjuntural, levando-se em 
consideração um período de cinco anos. Por sua vez, um 
comparativo entre os anos de 2009 e 2010 fotografa 
uma tendência mais recente, o que, por sua vez, pode 
levar a conclusões equivocadas de desempenho do setor 
poispodem ser influenciadas por algum fator específico 
em um dos anos do biênio. O Total Nacional fornece uma 
visão macro do desempenho das exportações bra-
sileiras, ao englobar os 99 capítulos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM), isto é, todos os produtos.

No cenário de curto prazo (2009-2010), percebe-se 
que os itens integrantes do Capítulo 23 - Selecionados 
tiveram um desempenho acima dos demais setores. 
Enquanto os integrantes do Capítulo 23 - Seleciona-
dos avançaram em dólares 80,1% no período, carnes 
crescerem 20%, cereais 59,4%. Em uma tendência mui-
to mais discreta ainda, o total do Capítulo 23 cresceu 
apenas 3,3%, ou seja, apesar do pequeno peso dos itens 
de reciclagem animal frente ao total do Capítulo, o seu 
desempenho superou o do Capítulo 23 como um todo. 

Já no estudo de médio prazo (2006-2010), o desem-
penho dos produtos de reciclagem animal ficou muito 
próximo do observado pelo total do Brasil no período. A 
venda de todos os produtos brasileiros apresentou uma 
evolução nos últimos 5 anos de 46,5%, ao passo que 
Capítulo 15-Selecionados 50,9% e Capítulo 23-Selecio-
nados registrou um crescimento de 46,9%. Os maiores 
desvios da média aconteceram justamente com os 
produtos do Capítulo 3 (peixes,) que caíram 43,4% no 
quinqüênio em termos de dólares, e com os integrantes 
do Capítulo 10 (cereais), os quais avançaram 328,7% 
no mesmo período, em termos financeiros.
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA EM 2006, 2009 E 2010



Cabe destacar que em 2010 o valor das commodities 
agrícolas registrou alta média de 23,9%, atingindo o seu 
nível mais elevado desde 1990, segundo dados da Agên-
cia da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO(30)). 
Como os habitantes de países em desenvolvimento 
costumam gastar entre 60% e 70% da sua renda com 
comida, eles são mais sensíveis e afetados com mudan-
ças nos preços dos alimentos. A situação piora com a 
especulação nos mercados futuros e com a estocagem 
de produtos por consumidores preocupados. O consumo 
crescente dos países emergentes, o maior volume de 
safras voltadas para a produção de biocombustíveis e 
também o custo elevado de insumos como o petróleo 
sugerem que, a longo prazo, os preços dos alimentos 
seguirão uma tendência de alta. 

Um relatório (31)elaborado conjuntamente pela FAO e 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) prevê que o preço médio do trigo e 
de outros cereais nos próximos dez anos será de 15% 
a 40% mais alto em termos reais (ou seja, descontada 
a inflação) em comparação à média do período que vai 
de 1997 a 2006. Um aumento como esse teria impacto 
particularmente negativo sobre os países que não são 
grandes exportadores de produtos agrícolas e onde a 
maior parte da renda das famílias é dedicada à compra 
de comida.

O Brasil estaria entre os 20 países menos afetados, já 
que suas exportações de gêneros alimentícios superam 
o volume de importações e aproximadamente 21% da 
renda das famílias brasileiras é destinada à compra de 
comida. A Nova Zelândia seria o país menos vulnerável 
ao aumento no custo dos alimentos, seguida por Uru-
guai e Argentina. O Brasil seria o 15º menos afetado, 
uma posição atrás dos EUA. A Índia, a Rússia e a China 
estariam entre as 30 nações que seriam mais afetadas. 
Bangladesh – país asiático com aproximadamente 160 
milhões de habitantes – lidera o ranking, seguido por 
Marrocos e Argélia. Os indianos, por exemplo, precisam 
gastar quase 50% de sua renda para se alimentar. Entre 
os chineses essa porcentagem seria de aproximada-
mente 40% de sua renda.

A Índia e a China são países com populações muito 
grandes que continuam crescendo rapidamente e vão 
demandar proporções crescentes de alimentos(32). Ali-
mentos mais caros afetam diretamente a porcentagem 
de pessoas que não dispõem de recursos suficientes 
para adquiri-los em quantidade mínima para sobreviver. 
Felizmente, o número de pessoas abaixo da linha de 
pobreza apresentou, em 2010, o primeiro declínio em 15 
anos, caindo de mais de 1 bilhão em 2009 para pouco 
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mais de 925 milhões de pessoas em 2010. Isto significa 
que a porcentagem da população apta para adquirir 
alimentos está aumentando, pressionado a demanda e, 
consequentemente a oferta de alimentos. 

Parte da redução da população abaixo da linha da 
pobreza foi resultado da comida mais barata, em decor-
rência da crise financeira de 2008, segundo dados da 
FAO(30). O outro fator responsável foi a retomada do 
crescimento econômico na maioria dos países, 
notadamente os BRICS, que, por sua vez abriram novas 
oportunidades de emprego e renda nos Países em 
Desenvolvimento, ocasionando uma círculo virtuoso de 
crescimento e distribuição de renda. 

Apesar de apresentar uma evolução negativa em termos 
de volume (kg) exportado pelo Capítulo 15-Seleciona-
dos (-42,4%) e Capítulo 23-selecionados (29,5%) frente 
ao visto no total dos capítulos 15 e 23, um maior preço 
médio dos itens, gerou os aumentos de faturamento 
acima observados. Nos dois últimos anos (2009-
2010), o preço da carne brasileira vendida no mercado 
internacional subiu 16,86%, perdendo apenas para 
peixes que tiveram seus preços majorados em 24,47%. 
Observa-se que Capítulo 15-Selecionados e Capítulo 
23-Selecionados de 2009 para 2010 avançaram 3,68% 
e 12,26% respectivamente. 

Contudo, a visão da evolução dos preços nos últimos 
cinco anos (2006-2010) mostra que estes dois itens 
foram os que mais aumentaram frente aos outros itens 
analisados, isto é: 162% e 108%. Vendeu-se menos por 
um preço mais elevado. Capítulo 15-Selecionados em 
2006, tinham um preço médio de US$ 0,35 por quilo, 
saltando para US$ 0,92 em 2010. Os exportadores do 
Capítulo 23-Selecionados, viram o valor médio cobrado 
de seus clientes no exterior aumentarem de US$ 0,28/
kg em 2006 para US$ 0,59/kg em 2010.
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Os produtos de reciclagem animal foram destinados a 28 países diferentes. No agregado dos Capítulo 15-Selecio-
nados e Capítulo 23-Selecionados tem-se o Chile como principal comprador representando 33,8% do total, ficando 
o segundo lugar com o Vietnã (23,8%) e o terceiro com a Argentina (7,3%). Há uma grande concentração nos 6 
principais destinos, tendo em vista que estes representam mais de 82% do total em termos de dólares e 81,2% em 
termos de volume.

Os países pagaram uma média de US$0,61 por quilograma do produto. Paraguai e Nigéria pagaram em média 
US$0,74, o Chile US$0,50, Vietnã US$0,65, Argentina US$0,81. A República Dominicana pagou o maior valor: 
US$0,90 por quilo e o México o menor valor, exatos US$0,50 por quilograma.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de Aliceweb/MDIC (26)

Fonte: Elaboração ABRA a partir de Aliceweb/MDIC (26)

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS POR ESTADO

EXPORTAÇÕES EM 2006, 2009 E 2010 POR PREÇO MÉDIO (US$/KG)



A partir dos dados do Aliceweb/MDIC para o ano de 2010, o principal estado exportador dos produtos de reci-
clagem animal foi o Rio Grande do Sul. As empresas gaúchas venderam ao exterior 64% do total neste ano em 
termos de dólares, ficando as firmas paranaenses com menos de um quarto desta cifra, atingindo 15,2%. As 
corporações paulistas aparecem na terceira posição com 7,9%, seguidos bem de perto pelos catarinenses com 
7,4%.Dentre os27 estados federativos, apenas 9 exportaram estes itens em 2010. Os preços médios observados 
variaram bastante. Partindo de US$0,57 em SP, subindo para US$0,60 no RS, atingindo os maiores valores no MS 
(US$1,30), RO (US$1,73) e RJ (US$1,39). Os nove estados juntos, como informado anteriormente exportaram 
US$40,77 milhões, o equivalente a mais de 63 toneladas de produtos.

Outra ótica da mesma variável, pode ser vista em dados informados pelas empresas diretamente ao Ministério da 
Agricultura, também no ano de 2010. Porém, chega-se a conclusões diferentes do observado.

Destacamos os estados de Tocantins e Rio Grande do Norte, que apesar de terem informado ao Ministério da 
Agricultura os volumes e preços médios de seus produtos, não aparecem nas estatísticas oficiais do Ministério do 
Comércio Exterior no ano de 2010. Tal fato pode ser explicado, pois suas exportações podem tersido efetuadas por 
tradings ou empresas comerciais exportadoras localizadas em outros estados. Nos outros sete estados que infor-
maram, apresentamos novamente os dados acima expostos para efeito de comparação, e verificação da diferença 
entre o que foi informado e o que foi efetivamente realizado.

Tais diferenças podem também ter explicação, na variação cambial verificada no período. Para os cálculos abaixo, 
considerou-se o câmbio de R$1,66/ 1US$. A diferença entre o informado e o medido em Minas Gerais  foi de –14%, 
no Paraná +34%. A menor variação foi medida no Rio Grande do Sul: 13%. A maior em São Paulo no montante de 
39%. 
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de Aliceweb/MDIC (26)

¹ Os autores optaram por apresentar na segunda tabela somente os dados consolidados, para preservar o sigilo dos preços cobrados para exportação pelas empresas em cada um dos itens, já 
que alguns estados tem número bem reduzido de empresas, podendo ser possível a identificação da fonte. 
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de Aliceweb/MDIC (26)

SOMA DOS ITENS SELECIONADOS DOS CAPÍTULOS 15 E 23
ALICEWEB MDIC 2010



Países kg US$ Kg (%) US$ (%) 
Chile 25.884.164 12.978.374 47,5% 42,5% 

Vietnã 14.233.095 9.382.474 26,1% 30,7% 

Argentina 3.511.138 2.871.998 6,4% 9,4% 

Japão 2.565.000 1.208.015 4,7% 4,0% 

Sri Lanka 1.407.000 1.062.862 2,6% 3,5% 

Venezuela 2.869.261 636.552 5,3% 2,1% 

Reino Unido 1.102.500 574.071 2,0% 1,9% 

Tailândia 800.146 397.602 1,5% 1,3% 

África Do Sul 522.794 326.911 1,0% 1,1% 

Gana 419.200 320.989 0,8% 1,0% 

Panamá 200.000 136.600 0,4% 0,4% 

Outros 970.726 674.518 1,8% 2,2% 

TOTAL 54.485.024 30.570.966 100,0% 100,0% 

Os quatro principais compradores deste segmento (Capítulo 15-Selecionados), responderam por 93% das compras 
em termos de dólares, e 94% em termos de peso. O Paraguai foi o mais importante importador do produto, tendo 
comprado cerca de US$2,5 milhões em 2010, o correspondente a 27,82% em dólares e 32,94% em quilogramas. A 
segunda posição ficou com a Nigéria, que desembolsou US$2,3 milhões, o equivalente a 26,2% do total.
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA PRINCIPAIS PAÍSES 
ALICEWEB MDIC 2010
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de Aliceweb/MDIC (26)

Fonte: Elaboração ABRA a partir de Aliceweb/MDIC (26)



Neste segundo quadro (Capítulo 23-Selecionados), os três mais importantes compradores foram Chile, Vietnã 
e Argentina, que juntos compram 82,5% do total em dólares e 80,1% em peso. Em 2010, o Chile pagou perto de 
US$13 milhões por Capítulo 23-Selecionados, o Vietnã US$9,38 milhões e Argentina uma quantidade bem menor 
de US$2,87 milhões.

É de se esperar que, seguindo a tendência das outras commodities agrícolas brasileiras, as exportações dos itens 
de reciclagem animal continuarão numa crescente. A afirmativa é válida tanto em termos de volumes embarcados 
como em faturamento em dólares. Os preços internacionais dos produtos poderão sofrer aumento nos próximos 
anos, acompanhando o segmento agrícola como um todo.

EXPORTAÇÕES
MDIC
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Com base nas informações do CNPJ identificadas no cadastro do MAPA, apurou-se o total de empresas com 
informações constantes na base da RAIS/MTE(33) e se identificou como elas se classificam enquanto a 
atividade econômica que desenvolvem.

O MAPA divide em duas classificações as empresas que processam produtos de origem animal não destinados ao 
consumo humano:

• Graxarias: ligadas diretamente a uma planta de abate animal ou de processamento de produtos cárneos  
 destinados para consumo humano, as graxarias processam exclusivamente os resíduos do abate não desti 
 nados ao consumo humano originários da planta de abate anexa
• Fábricas de Produtos Não Comestiveis: são plantas desvinculadas de unidades processadoras de produtos  
 para consumo humano, podendo coletar suas matérias-primas de mais de um local, sendo possível obter  
 essas matérias-primas em abatedouros, açougues, frigoríficos, fábricas de enlatados e afins. 

Dentre as graxarias registradas no MAPA no ano de 2010, 91% dos estabelecimentos eram ligados ao que o MAPA 
denomina de frigoríficos conforme pode ser visto na tabela abaixo. Esse fato indica que a produção de bens reci-
clados de origem animal é um dos itens da linha de produção de grande parte dos estabelecimentos produtores de 
cárneos. Fica claro, portanto, que a distribuição das graxarias é dependente do local de abate de animais (bovinos, 
suínos ou aves), como demonstra a tabela a seguir:

Como as atividades do frigorífico/abatedouro e das graxarias estão integradas, essas empresas não especificam o 
local de alocação da mão-de-obra, que impossibilita estabelecer com exatidão quantos empregados são funcionári-
os dos frigoríficos e quantos foram contratados para atuarem nas graxarias.

Eventualmente também há registros de empresas “graxarias” sem possibilidade de classificação, pois os estabe-
lecimentos não responderam ou deram respostas incompletas ao cadastro da RAIS. Como são os próprios estabe-
lecimentos que fornecem os dados anualmente à base da RAIS, não é possível verificar a origem da informação para 
eventualmente corrigi-la, os elas são protegidas pelo sigilo. 

IV. CLASSIFICAÇÃO 
DAS EMPRESAS

TOTAL DE GRAXARIAS SEGUNDO A 
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE

CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de CNAE (34), 2009.



Nas chamadas ‘Fábricas Independentes’, ao contrário das “Graxarias”, observou-se uma enorme dispersão em suas 
atividades e em suas declarações para a RAIS. Em oposição ao que havia ocorrido com as “graxarias”, onde o maior 
grupo se concentrou nos abatedouros, nas ‘Fábricas Independentes’ as empresas se classificaram majoritaria-
mente (59,2%) como “fábricas de alimentos”, onde pouco mais de um quarto do delas (27%) se classificaram como 
“fabricação de alimentos para animais”, pouco menos de um quarto (24,9%) se classificaram como “Fábrica de 
produtos de carne” e outros 7,1% se autodenominaram como “Fábricas de produtos alimentícios não especificados 
anteriormente”. Existe ainda uma série de outras classificações de atividades ligadas ao processamento de carnes 
em que essas empresas se autoclassificaram. Houve casos de empresas que se autoclassificaram como casa de 
abates de reses (4,7%), abates de suínos (0,6%), fábricas de produtos químicos (1,2%), fabricação de adubos e 
fertilizantes (0,6%) e até mesmo como empresa de transporte rodoviário de carga (1,2%). 

Essas autoclassificações podem revelar uma falta de identidade das fábricas independentes, e que - ao contrário 
dos frigoríficos e das graxarias – elas podem enfrentar dificuldade em se autoclassificar.
Essa afirmação pode ser comprovada na próxima tabela: 

TOTAL DE FÁBRICAS DE PRODUTOS 
NÃO COMESTÍVEIS SEGUNDO CNAE

Fonte: Elaboração ABRA a partir de CNAE (34), 2009.

CLASSIFICAÇÃO 
DAS EMPRESAS
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Acreditamos que seria interessante uma mobilização no Ministério da Agricultura para que forneça infor-
mações que ajudem a melhorar a caracterização do setor de reciclagem animal, e em conjunto com isso, que 
as empresas conscientizem-se da importância de aperfeiçoar sua autoclassificação e, particularmente, que 

se identifique junto à Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, uma melhor definição mais específica para o 
setor. 

As características que serão apresentadas aqui refletem os dados obtidos em pesquisa realizada junto à Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério e Emprego (MTE) (33)com todas as empresas do setor. O último 
RAIS disponível é de 2009. Os dados das empresas foram obtidos a partir do CNPJ registrados junto ao MAPA no 
Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal – SIGSIF (35)e confrontados com a RAIS.
As informações a seguir refletem o resultado da combinação das pesquisas realizadas.

Ao final deste capítulo será apresentada uma estimativa dos empregos gerados pelo setor de reciclagem com base 
no cruzamento das três pesquisas levadas a cabo. 

Como se poderá ver na tabela a seguir, no segmento chamado de fábricas independentes há uma grande relevância 
do gênero masculino, com uma concentração de mais de 80% das vagas existentes.

As indústrias independentes do setor de reciclagem animal concentravam pouco mais de 13 mil trabalhadores em 
31/12/2009, enquanto os vínculos inativos eram de 5,7 mil. Como estas empresas concentram-se em cidades de 
médio porte e majoritariamente são empresas pequenas e médias, elas encontram um mercado de trabalho com 
menor oferta e maior demanda. Dessa forma, as fábricas independentes precisam remunerar melhor os traba-
lhadores, notadamente pela dificuldade de reposição e dos limites do mercado de trabalho local e pela constante 
ameaça de perda dos bons trabalhadores para fábricas situadas em outras cidades.

Esse fato se reflete nos salários médios pagos aos trabalhadores. Enquanto em frigoríficos quase 90% dos tra-
balhadores receberam menos de três salários-mínimos, nas fábricas independentes, quase a metade dos traba-
lhadores (49,40%), receberam mais de dois salários mínimos. Apenas 48,7% recebeu menos de 2 salários, contra 
2/3 dos trabalhadores nos frigoríficos.

V. CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS 
GERADOS NO SETOR DE RECICLAGEM

PERFIL DOS TRABALHADORES NAS FÁBRICAS INDEPENDENTES
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Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009



Quanto à faixa etária, menos de 40% dos trabalhadores das fábricas independentes tinham menos de 29 anos e 
mais de 60% tinham 30 anos ou mais:

PERFIL DA RENDA DOS TRABALHADORES 
NAS FÁBRICAS INDEPENDENTES

PERFIL DA FAIXA ETÁRIA DOS TRABALHADORES 
NAS FÁBRICAS INDEPENDENTES

Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009

Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS 
GERADOS NO SETOR DE RECICLAGEM
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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No que se refere à instrução, menos de 30% (28,39%) não tinha ensino fundamental completo, contra 15,83% que 
possuíam apenas o fudamental. Além disso, quase 60% (55,78%) dos trabalhadores das fábricas independentes 
possuíam ensino médio (completo ou incompleto) ou educação superior. A grande maioria dos trabalhadores nas 
fábricas independentes (46,07%) possuía ensino médio completo (33,41%) ou incompleto (12,66%).Quase um 
décimo dos empregados nas fábricas independentes (9,71%) possuía curso superior completo (6,52%) ou incom-
pleto (3,15%). Podemosvisualizar tais informações na tabela que se segue: 

Finalmente, mas não menos importante, a metade dos trabalhadores das fábricas independentes estava con-
tratado há dois anos ou menos (50,95%), enquanto a metade (49,06%) já estava trabalhando na mesma empresa 
a um período superior a dois anos. Mais de um terço (34,93%) já estava trabalhando no mesmo local há mais de 
três anos e um quarto dos funcionários (23,86%) há mais de cinco anos. Esse fato indica uma baixa rotatividade da 
mão-de-obra contratadas pelas fábricas independentes.

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS 
GERADOS NO SETOR DE RECICLAGEM

PERFIL DO GRAU DE INSTRUÇÃO DOS TRABALHADORES 
NAS FÁBRICAS INDEPENDENTES

CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009



60

Na tabela que se segue, pode-se visualizar o perfil do trabalhador empregado nas Fábricas Independentes por 
unidade federativa:

PERFIL DE PERMANÊNCIA DOS EMPREGADOS 
NAS FÁBRICAS INDEPENDENTES

TRABALHADORES COM VÍNCULOS ATIVOS 
NAS INDÚSTRIAS INDEPENDENTES

Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009.

Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS 
GERADOS NO SETOR DE RECICLAGEM
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR
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Portanto, o trabalhador típico, empregado, no segmento de fábricas independentes tem uma média de idade de 
34,5 anos, permanece em média quatro anos em cada empresa onde trabalha e tem uma renda média de quase três 
salários mínimos. (R$ 1.369,41), dependo da unidade da federação. O Estado a oferecer maior pagamento mensal 
aos empregados das fábricas independentes é São Paulo, com R$ 1.889,81 mensais (quase quatro salários míni-
mos). A unidade da Federação onde o rendimento médio dos trabalhadores do setor de reciclagem animal é menor 
é o Ceará. Neste Estado, o ganho médio dos funcionários das fábricas independentes é pouco superior ao salário 
mínimo, ou seja, R$ 536,93,00 mensais. 

A tabela abaixo mostra as diferenças de perfil entre o trabalhador empregado e o funcionário inativo do setor de 
reciclagem.

O ex-empregado inativo do segmento de fábricas independentes apresenta um perfil bastante diferenciado em 
relação ao funcionário típico do segmento. Enquanto este tinha uma média de idade de 34,5 anos, o trabalhador 
inativo era mais jovem e possuía uma idade média de 31,0 anos. Se o empregado do segmento permanecia em 
média quase quatro anos (46,3 meses) na firma onde fora contratado, o inativo trabalhava, em média, a metade do 
tempo, ou seja, apenas vinte meses (um ano e oito meses). 

A diferença é ainda mais significativa na área da renda. Enquanto o empregado contratado tinha uma renda média 
de quase três salários mínimos (R$ 1.369,41), o inativo tinha uma renda média de apenas dois salários, isto é, 
cerca de R$1.024,75, um quarto menor (-25,17%). O Estado onde o ganho dos trabalhadores inativos é menor é o 
Distrito Federal, com o rendimento pouco superior a um salário mínimo da época (R$ 461,91)².

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS 
GERADOS NO SETOR DE RECICLAGEM

PERFIL DOS TRABALHADORES COM VÍNCULOS 
INATIVOS NAS FÁBRICAS INDEPENDENTES

CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009

  ²Os rendimentos se referem a dezembro de 2009, o último período onde os dados estavam disponíveis.
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Atualmente os abatedouros e frigoríficos com SIF não discriminam se seus funcionários são alocados nas graxarias 
ou no abate. Com isso, atualmente não existe um número oficial de empregados do segmento de reciclagem traba-
lhando dentro das graxarias. O número total de funcionários empregados em frigoríficos e abatedouros, de acordo 
com o MTE/RAIS de 31/12/2009 do setor de frigoríficos e graxarias era de 166.050. Na impossibilidade de fazer-
mos um levantamento mais preciso, fomos obrigados a fazer a seguinte extrapolação: sabe-se que uma planta de 
uma fábrica independente emprega, em média, 79 trabalhadores por unidade industrial. Utilizaremos esse mesmo 
número de gagas médias para as Graxarias. Como existem 343 unidades industriais de frigoríficos com Graxarias 
empregando 166.050 trabalhadores, estima-se que o as graxarias não deveriam gerar menos de 27.097postos de 
trabalho, se consideramos uma média de 79 trabalhadores por planta³.

Portanto, dos 166.050 postos de trabalho gerados pelos frigoríficos, não menos que 27.097 (16,4%) se dedicavam 
efetivamente a atividades relacionadas à reciclagem de ROAs.Se considerarmostodos os estabelecimentos com 
SIF, o total de empregos diretos gerados pelo Setor de Reciclagem Animal por empresas “Sifadas” deve totalizar 
40.232.

Podemos fazer de diversas maneiras, estimativas para se obter o total de empregos diretos gerados pelo setor de 
reciclagem como um todo, mas acreditamos que a maneira mais conservadora, seria a seguinte:

• Produção Nacional com SIF: 3.314.499 mil tons (MAPA, 2010) = 61,7% do total
• Produção Nacional sem SIF: 5.372.123 mil ton (estimativa ABRA) = 38,3% do total
 Para se estimar o total nacional de empregos gerados, consideramos a mesma proporção que a produção  
 nacional de Produtos de Origem Animal:
• Empregos gerados por estabelecimentos com SIF: 61,7% do total = 40.232 vagas
• Empregos gerados por estabelecimentos sem SIF: 38,3% do total = 24.976 vagas

Portanto, a atividade de reciclagem de ROAs gera em torno de 65 mil empregos diretos.Não foi possível estimar 
neste momento o efeito multiplicador, ou seja, os empregos indiretos gerados pelo setor de reciclagem, em função 
da precariedade de dados do setor dentro no Brasil. A distribuição dos 65.208 empregos diretos geradas pelo setor 
de Reciclagem de Produtos de Origem Animal pode ser melhor entendida no gráfico à seguir:

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS 
GERADOS NO SETOR DE RECICLAGEM
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

³O número total de empregados de reciclagem dentro do segmento das graxarias foi obtido a partir da média de empregados por planta (nas fábricas independentes multiplicado a média de 
empregados por unidade industrial pelo total de unidades levantadas (343).
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PRODUÇÃO SIFADA 
DE ÓLEOS
DE ORIGEM ANIMAL

2010

Sabe-se que existiam aproximadamente 750.000 empregados pelo setor de Frigoríficos em todo do Brasil no ano 
de 2009(33). Pode-se estimar, portanto, que entre cada 92 postos de empregos diretos gerados por frigoríficos e 
abatedouros, temos outros 8 postos de empregos diretos sendo gerados pela Indústria de Reciclagem de Resíduos 
de Origem Animal.

Fonte: Elaboração e adaptação ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009
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Para a estimativa de impostos pagos pelo setor, 
foram feitas três diferentes estimativas de paga-
mentos: 

1) Impostos Diretos

• Pagamentos Diretos: A carga direta de impostos foi 
obtida a partir de contatos e entrevistas com empresas 
do setor. Ela representa os impostos tdiretos pagos por 
essas empresas ao governo federal, estadual e munici-
pal (PIS, COFINS, IRPJ, FGTS, INSS Patronal, ISS, ICMS 
e IPI), que são adicionados aos produtos fabricados, 
ou seja, sobre o faturamento das farinhas e gorduras 
produzidas. Chegou-sea um valor médio de 20% sobre o 
faturamento.

2) Impostos Diretos e Indiretos

• Método Simplificado (Média simples nacional): A 
carga média foi obtida a partir de cálculos existentes 
no mercado, como os estudos disponíveis do Institut 
Brasileiro de Planejamento Tributário– IBPT(36), acerca 
da carga tributária efetivamente paga pelo contribuinte 
brasileiro, ou seja, representa a média nacional. Para o 
ano de 2010 ela foi estimada em 35,4%. Nela se inclui 
impostos diretos e indiretos, como combustíveis, ener-
gia elétrica, aquisição de equipamentos, etc, além dos 
impostos diretos supracitados.

VI. ESTIMATIVAS DE IMPOSTOS PAGOS 
PELO SETOR DE RECICLAGEM
CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

INTRODUÇÃO

• Método Complexo (Estimativa de todos os impostos 
efetivamente pagos): A carga tributária total (Método 
Complexo) calculada, foi obtida a partir de uma análise 
de impostos pagos diretamente e indiretamente por 
um pool de associados à ABRA, incluindo insumos das 
próprias empresas do setor de reciclagem, seus fornece-
dores até chegar ao consumidor final (40%). Por se tra-
tar de um insumo intermediário na cadeia de produção 
da carne, incluiu-se aqui uma estimativa de quanto 
impactaria os impostos posteriores, que os clientes 
da cadeia são obrigados a adicionar em seu custo de 
produção (3,5%). Chegou-se a um valor médio de 43,5%. 
Apesar de apresentá-lo a seguir, esse dado ainda carece 
de confirmação, pois se faz necessário:

 • Levantamento de todos os componentes en 
volvidos no processo da produção e circulação de produ-
tos em cada unidade federativa onde haja produção

 • Classificação comum da atividade econômica

 • Pesquisa dos tributos incidentes no setor e 
em seus clientes e o peso real desses impostos sobre 
seus insumos, seja federal, estadual ou municipal

 • Quantificação e qualificação desses tributos

 • Planificação e cálculos de tributação que in-
cidente direta e indiretamente no processo de produção 
e de circulação de mercadorias em cada unidade federa-
tiva

 • Levantamento do custo financeiro local 
para o recolhimento desses tributos, em razão dos seus 
prazos e apuração do custo para o cumprimento das 
burocracias fiscais

A diferença de volume de produção levantado entre o 
produzido por estabelecimentos Sifados e o volume de 
produção calculado em função do abate nacional, sig-
nificaria um volume de ROA da ordem de 4,7 milhões de 
toneladas sem tratamento sendo jogados no ambiente. 
Por sabermos que esse volume enorme tem que estar 
sendo processado por empresas sem SIF, realizaremos a 
estimativa do PIB apenas sobre a estimativa de mercado 
ABRA ou seja, tudo o que foi produzido em território na-
cional por empresas com S.I.F. (‘sifadas’) ou não, posto 
que o total sifado está muito aquém do total.



Nesse cenário, para estimarmos o PIB Nacional do Setor de Reciclagem de Resíduos de Origem Animal, estimamos 
com base no preço médio praticado em 2010em negócios realizados por empresasprodutoras de farinhas e gor-
duras e informativos de mercado em relação a Estimativa ABRA de produção do Setor:

O ex-empregado inativo do segmento de fábricas independentes apresenta um perfil bastante diferenciado em 
relação ao funcionário típico do segmento. Enquanto este tinha uma média de idade de 34,5 anos, o trabalhador 
inativo era mais jovem e possuía uma idade média de 31,0 anos. Se o empregado do segmento permanecia em 
média quase quatro anos (46,3 meses) na firma onde fora contratado, o inativo trabalhava, em média, a metade do 
tempo, ou seja, apenas vinte meses (um ano e oito meses). 

A diferença é ainda mais significativa na área da renda. Enquanto o empregado contratado tinha uma renda média 
de quase três salários-mínimos (R$ 1.369,41), o inativo tinha uma renda média de apenas dois salários, isto é, 
cerca de R$1.024,75, um quarto menor (-25,17%). O Estado onde o ganho dos trabalhadores inativos é menor é o 
Distrito Federal, com o rendimento pouco superior a um salário mínimo da época (R$ 461,91)².

ESTIMATIVAS DE IMPOSTOS PAGOS 
PELO SETOR DE RECICLAGEM

IMPOSTOS CALCULADOS A PARTIR DA 
ESTIMATIVA ABRA DE POTENCIAL NACIONAL 

CONHEÇA MAIS SOBRE O SETOR

Fonte: Elaboração ABRA a partir de MTE/RAIS, 31/12/2009
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Ou seja, o setor de reciclagem teria faturado cerca de R$ 5,81 bilhões em 2010. Já o setor cedeu ao governo sob 
forma de impostos aproximadamente 2,1 Bilhões de Reais (Método Simples), o que teve um enorme impacto em 
seu faturamento líquido.

Fonte: Estimativa ABRA em função do Potencial de Produção Nacional ABRA.

2010
FATURAMENTO 
E
VOLUME 
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FATURAMENTO 
BRUTO 
E LÍQUIDO

2010

Estimativa ABRA em função do Potencial de Produção Nacional.



Associando-se a ABRA, sua empresa começa a ser melhor percebida e a fazer parte de uma classe que 
ganha mais força e credibilidade a cada dia em todo o país. A principal função da ABRA é a de preservar 

a representatividade do setor, focada na busca de novas políticas públicas que sejam justas para a 
indústria de reciclagem de subprodutos de origem animal.

AÍ ESTÁ A IMPORTÂNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO.
QUANTO MAIS FORÇA A GENTE SOMA, MAIS NOBRES SE TORNAM OS CORTES.

Associe-se à Abra e entenda porque ela é uma associação de pr imeira.

FALTA SUA EMPRESA 
PRA GENTE GANHAR 

MAIS FORÇA



Estimativa ABRA em função do Potencial de Produção Nacional

2010
IMPOSTOS PAGOS 
PELO SETOR 
DE RECICLAGEM 
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IMPOSTOS PAGOS 
POR SEGMENTO 
DO SETOR 

2010

Estimativa ABRA em função do Potencial de Produção Nacional.

O Gráfico mostra quanto seriam os impostos pagos e a contribuição tributária por segmento considerado, utilizan-
do-se apenas o Método Simples (Média Nacional, IBPT(36)).
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Estimativa ABRA em função do Potencial de Produção Nacional .

2010
FATURAMENTO TOTAL
LÍQUIDO
E RETIDO 

Obtemos o gráfico ao realizarmos a dolarização do faturamento anual em função da taxa média anual do Banco 
Central de 2010 (38).



Distribuído por todo o território nacional, com um faturamento total em 2010 de R$ 5,8 Bilhões, gerando 
impostos da ordem de R$2,1 Bilhões, mais de 65 mil postos de trabalhos diretos, o setor de Reciclagem de 
Resíduos de Origem Animal se mostra claramente como um importante, se não essencial elo na cadeia de 

produção de carnes e derivados, que por muitos anos figurou como personagem secundário por autoridades  
federais, estaduais e municipais.

Esse primeiro levantamento oficial realizado do setor de Reciclagem Animal mostra seu gigantismo e mais que 
provada eficiência, caso contrário, esse setor enorme, que processa anualmente mais de 12 milhões de toneladas 
de ROAs não teria passado despercebido todos esses anos.

O setor de reciclagem animal tem um importante papel 
na geração de empregos no Brasil. As Graxarias e as 
Fábricas de Produtos Não Comestíveis, em conjunto, 
geraram cerca de 65.000 empregos diretos. Se consi
derarmos apenas aquelas que atuam na área federal, 
ou seja, cadastradas no Serviço de Inspeção Federal, 
SIF, as Fábricas Independentes responderam por mais 
de 13.000 empregos diretos gerados e as graxarias por 
27.000. Uma das grandes descobertas desse trabalho 
foi estabelecer a correlação entre postos de trabalhos 
gerados por frigoríficos e abatedouros e a geração de 
postos de empregos gerados para as atividades de 
reciclagem animal, onde acreditamos que a para cada 
92 postos de trabalho gerados por frigoríficos, 8 são 
gerados para o processamento dos resíduos gerados no 
abate.

Como o setor de frigoríficos emprega cerca de 
750.0000 funcionários em todo o Brasil, o número de 
trabalhadores do setor de reciclagem animal não deve 
ser inferior a 65.000 pessoas.

O setor de reciclagem animal dá uma grande con-
tribuição ao país em termos de impostos gerados. 
O setor recolhe ao governo, em média, 20% do seu 
faturamento em impostos diretos, que em 2010 repre-
sentou valores da ordem de 1,16 Bilhões de Reais. Ao 
considerarmos impostos indiretos, diretos de todos os 
itens que compõem a produção, comercialização e con-
sumo dos produtos fabricados, o setor alcançouíndices 
da ordem de 43,5% sobre o total faturado, ou seja 2,5 
Bilhões de Reais.

O Segmento de Mamíferos é realmente o líder do Setor 
de Reciclagem de Resíduos de Origem Animal, seguido 
pelo setor de Aves e de Peixes. 

As exportações brasileiras ainda se encontram muito 
concentradas em poucos produtos (por exemplo, farin-
has de penas) e poucos mercados (por exemplo: Chile e 
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o Vietnã).É preciso diversificar mais.O Brasil exportou 
em 2010 cerca de 60 mil toneladas/ano de farinha, ou 
seja, pouco mais que 1% do que produziu. Isso pode ser 
explicado por diversos motivos: 

• O mercado interno é fortemente demandante ou con-
sumidor, desestimulando o setor de reciclagem a buscar 
novos clientes no exterior. 

• Os produtores não sabem como chegar ao mercado 
externo ou como exportar. 

• Os produtores desconhecem o potencial do mercado 
internacional.

• Os produtores temem não conseguir atender às ne-
cessidades e exigências de clientes internacionais.

• A barreira linguística entre produtor e cliente dificul-
tam as negociações e solução de eventuais problemas.

• Produtores temem não conseguir atender os volumes 
solicitados pelos clientes externos, quepodem ser 
elevados .

• Problemas com taxas de câmbio decrescente.

• Empresários acreditam que em função dos altos 
custos de logística, transporte etc., o mercado externo 
deixou de ser financeiramente compensador.

• Carga tributária elevada e inexistência de incentivos 
fiscais para exportação. Como no Brasil os impostos 
incidem sobre produção e em cascata, ao contrário do 
modelo norte-americano (maior exportador mundial de 
farinhas e gorduras de origem animal), onde o imposto 
é sobre a riqueza gerada e não causa efeito cascata, 
retira muito poder de negociação e margem de lucro dos 
produtores nacionais.
Portanto, um dos principais desafios do setor reci-



As principais sugestões e recomendações oriundas 
do levantamento feito e a partir deste Estudo são as 
seguintes:

a. Análise de competitividade de toda a cadeia, não 
apenas sobre os produtores finais, mas sobre todos os 
itens que compõe coleta, produção, fabricação, 
estocagem, comercialização e consumo.

É preciso conhecer melhor toda a Cadeia Produtiva 
(como os frigoríficos, o setor de carnes e o setor de 
curtumes), pois os dados ainda são muito rudimentares 
no setor de reciclagem animal.

b. Definição clara de regras para denominações de 
produtos.

O atual levantamento leva a crer que haja falhas na ma-
neira de se definir os produtos fabricados, desde nomes 
e denominações corretas para óleos e gorduras, como 
de farinhas. Uma maneira mais clara de se classificar os 
produtos junto ao MAPA se faz necessária.

c. Definição clara de regras para denominações de 
produtos.
Novamente, esse levantamento demonstra que, prin-
cipalmente no setor das fábricas independente, há 
evidente carência de regras claras para classificação 
das empresas junto ao MDIC. 

d. A Formação de consórcios para a exportação, assim 
como outras formas de associativismo, com a devida 
integração da produção.

Com as Cooperativas e Consórcios de exportação seria 
possível ampliar a base e a pauta exportadora do Brasil 
no setor de Reciclagem Animal. Com a mobilização dos 
consórcios ocorreria um incremento de produtores e 
empresas exportando, pois os custos de exportação 
tendem a cair. 

Além disso, em função da diversidade de produtos 
envolvidos no processo exportador, a integração para 
exportação, através dos instrumentos legais do consór-
cio, facilitariam a participação de pequenas e médias 
empresas no comércio internacional. 

Atuando de forma integrada, estes atores poderão obter 
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clagem de origem animal– se não o maior –é saber 
alcançar e se manter no mercado internacional. 

São diversas as dificuldades encontradas pelas em-
presas do setor, entre elas, as rigorosas normas es-
tabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) para fabricação desses 
produtos direcionados à exportação, a burocracia para 
adquirir uma licença de exportação e, principalmente, 
a diferença de parâmetros de avaliação da qualidade 
dosprodutos existente entre os países. Para conseguir 
exportar, as empresas brasileiras precisam entender a 
demanda da nação importadora e voltar seus objetivos 
para atender essas especificidades. Segundo 
especialistas, exigência universal dos importadores das 
farinhas é a homogeneidade dos produtos oferecidos 
e por esse motivo as empresas precisam ter processos 
produtivos com qualidade e padrão. Outro fator rel-
evante é a análise feita por laboratórios enquadrados no 
NBR ISO 17.025, que atestem justamente essa 
uniformidade e qualidade.  

A área ambiental se revela uma grande oportunidade 
de atuação para o setor de reciclagem como um todo, 
porém, o setor precisa mostrar mais os resultados 
obtidos na sua atuação do ponto de vista ambiental 
junto aos órgãos governamentais, que desconhecem os 
serviços prestados pelo setor.

É importante que o governo federal se conscientize da 
importância do setor de reciclagem animal para que 
haja políticas públicas específicas para todo o setor de 
reciclagem e seus segmentos.

O setor precisa se unir para discutir dificuldades 
comuns que tem impedido o seu pleno crescimento. 
Atualmente, o setor já tem condições de apresentar 
demandas concretas junto ao governo e ao MAPA, em 
particular.

O setor de reciclagem pode – e deve – buscar um trata-
mento diferenciado pelos bens públicos que oferece à 
sociedade, buscando uma compensação tributária.
O setor precisa discutir sua identidade: se é um setor 
industrial ou um prestador de serviços ambientais e/ou 
até mesmo utilidade pública.
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economia de escala, reunindo melhores condições para 
sua efetiva participação no mercado internacional.
Esta mudança de estratégia, ou seja, a integração da 
produção, industrialização e comercialização propor-
cionaria um incremento da atividade econômica com 
consequente geração de empregos.

e. Consolidação de Núcleo de Integração para Expor-
tação.

O objetivo seria fomentar e acompanhar a integração 
das cadeias produtivas para exportação, trabalhando 
com produtores, associações, cooperativas, agroindús-
trias e exportadores de produtos reciclados.

f. Cursos de Formação e Capacitação.

Esses Cursos seriam destinados a produtores, exporta-
dores e instituições que apoiam o setor de reciclagem 
animal.

g. Benchmarking internacional.

Analisar como os principais competidores do setor de 
reciclagem no exterior têm evoluído anualmente em 
termos de venda, presença física no exterior por meio de 
escritório de representação e iniciativas de promoção 
comercial. 

h. Estimular a atuação do governo brasileiro em outros 
mercados compradores.

Com um número menor de países negociando é mais 
rápido e fácil negociar do que em grandes rodadas de 
negociação da OMC, como a Rodada de Doha. 

i. Aprofundamento dos acordos bilaterais entre Brasil e 
Países com mercado para nossos produtos como Ásia e 
África .

Os acordos existentes entre o Brasil e países da África 
e da Ásia cobrem poucos Estados. É preciso ampliar 
o número de países e verificar seu potencial por meio 
de estudos aprofundados sobre os novos mercados 
(‘mercados emergentes’), países e verificação ‘in loco’ 
da aceitação dos novos produtos e características dos 
mercados locais.  

j. Realização de estudos de mercado individuais sobre 
os países-alvo.

Ao se identificar oportunidade de exportação em um 
país específico, realizar estudos específicos de exigên-
cias e expectativas locais.

k. Criar um Selo para o produto reciclado. (Recycled in 
Brazil) como existem em outras áreas (tipo “Brazilian 
meat”)

Selos comuns facilitam a divulgação da marca ou de um 
produto e reduzem custos de divulgação. Porém, um pro-
grama mínimo de Boas Práticas de Fabricação, assim 
como de controle de qualidade são necessários para 
garantirmos a imagem de tal selo.

l. Abertura de escritório em país chave, que possuem 
histórico de ser grande importador desse tipo de 
produto.

Os escritórios representariam o consórcio de produtos 
de reciclagem animal com a marca “Brazilian Recycled 
Product”, no sentido mais abrangente do conceito, ou 
seja, englobando todos os tipos de subprodutos. Tal 
plataforma iria acompanhar in loco os países/mer-
cados de interesse. Permanentemente, estudar-se-ia 
as evoluções econômicas, tributárias e legislativas 
que podem impactar o setor de reciclagem, e também 
funcionar como uma postura ativa de fazer lobby (na 
concepção positiva da palavra) junto as autoridades 
governamentais competentes. O escritório, também 
trabalharia na direção de acompanhar os avanços dos 
principais concorrentes. 

A associação de produtores de carne bovina nos EUA 
tem 14 escritórios de representação espalhados por 8 
países. Não há conhecimento de entidades setoriais 
brasileiras que também tenham esta postura de fincar 
bandeiras e consolidar posições no exterior. 

m. Incentivos a investimentos em inovação tecnológica.

O objetivo é a consolidação da estrutura de consórcios 
entre coleta, industrialização, estocagem e distribuição 
(nacional e internacional). Até mesmo uma integração 
via associativismo entre empresas regularia a responsa-
bilidade e os benefícios de cada participante (produtor 
e empresa), permitindo incremento do investimento em 
todos os elos da cadeia produtiva. A solicitaçãode linhas 
de crédito de baixo custo ao BNDES se tornaria possível 
dentro desse quadro.

n. Incentivar a exportação de produtos especiais, com 
criação de marca própria e campanha específica, como 
produto orgânico ou Halal, por exemplo.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações 
brasileiras de produtos orgânicos totalizaram 45,7 
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toneladas entre agosto de 2006 a junho de 2010, re-
presentando o ingresso no Brasil de US$ 33,33 milhões. 
A produção orgânica cresce em torno de 20% a 30% 
por ano no Brasil. O último número disponível, de 2008, 
mostra que o setor faturou US$ 250 milhões. Esse valor 
é ainda reduzido, em comparação aos países desen-
volvidos como os Estados Unidos, que movimentaram 
naquele ano U$ 8 bilhões em produtos orgânicos. 

O setor de reciclados poderia seguir essa tendência e 
disputar, por exemplo, o mercado de ‘animal welfare’ 
(“bem estar animal”) ou farinha Halal assegurando que 
antes do abate o animal não passou por situações de 
stress e não foi abatido de forma cruel (com dor e sofri-
mento), ou que os animais foram abatidos seguindo as 
normas Islâmicas Halal. Isto valorizaria os subprodutos 
de reciclagem animal provenientes do Brasil, indepen-
dentes do segmento. 

o. Fortalecimento do Setor de Reciclagem de Resíduos 
de bovinos, ovinos e caprinos na região Norte e Nor-
deste.

A Região que mais concentra as graxarias e as Fábri-
cas Independentes é a Região Sul, seguida da Região 
Sudeste. Acreditamos que muito resíduo de abate possa 
estar sendo perdido por falta de graxarias no Norte 
e Nordeste, representando importante desperdício 
econômico e potencial fonte de poluição ambiental. 
Outra possibilidade seria que esse resíduo esteja sendo 
processado sem seguir as importantes normas de se-
gurança alimentar do SIF. A sugestão é criar programas 
com linhas de créditos para a expansão e/ou profissio-
nalização das graxarias e das Fábricas Independentes 
nas duas regiões.

p. Aumentar o esforço de marketing.

Apesar de ser um produto bastante tradicional em 
toda a cadeia de produção animal mundial, ele não é 
conhecido do grande público. Uma proporção muito 
significativa de pessoas desconhecem por completo o 
setor e possuem grande propensão a vê-lo com descon-
fiança. Esforços publicitários e de comunicação devem 
levar estes aspectos em consideração. Há a tendência 
de consumo de alimentos já preparados e/ou embala-
dos. Um estilo de vida mais agitado e o aumento da 
participação das mulheres no mercado de trabalho são 
importantes impulsospara a substituição de produtos 
caseiros por produtos embalados e prontos, afastando 
cada vez mais a visão do mercado consumidorda reali-
dade de produção.

q. Aumentar os Convênios com Finalidade Social.

Iniciativas de aspecto mais social que comercial na di-
reção de compartilhar tecnologia com países e regiões 
mais pobres que tem produções pequenas de bovinos 
e aves e longe de uma escala industrial e competitiva 
seria interessante, pois poderia abrir novos mercados 
em áreas onde não há competição.

Convênios que foram feitos recentemente pela Embrapa 
junto a países em desenvolvimento para a produção 
de biocombustiveis, poderiam ser multiplicados para a 
produção de gorduras e proteínas animais. 

r. Criação de um Programa de desestímulo das expor-
tações de Gado em Pé (gado vivo). 

A exportação de “Gado em Pé” prejudica tanto o setor 
de frigorífico brasileiro quanto o de reciclagem, pois 
não apenas a carne é retirada do mercado, mas também 
o couro e os resíduos do abate, que poderiam gerar 
riquezas dentro do território nacional.

s. Incentivo às exportações conjugadas de produtos 
reciclados com as exportações de carne e de couro 
(operações casadas).

Esse incentivo geraria um estímulo extra para as expor-
tações de produtos reciclados. 

Propor a alteração do formulário de preenchimento do 
MAPA e incluir:

• Dados sobre Emprego
• Produção (em valor)
• Padronizar itens (farinha de carne e osso/misto)
• Separar os formulários por segmento (bovino/equi-
nos /suíno/coelhos e aves).

Cabe ainda estabelecer uma parceria com o IBGE para 
incluir o segmento de forma diferenciada nos próximos 
Censos Econômicos, Agrícolas e Industriais.

É preciso separar estatisticamente as graxarias dos 
frigoríficos.



Associando-se a ABRA, sua empresa começa a ser melhor percebida e a fazer parte de uma classe que 
ganha mais força e credibilidade a cada dia em todo o país. A principal função da ABRA é a de preservar 

a representatividade do setor, focada na busca de novas políticas públicas que sejam justas para a 
indústria de reciclagem de subprodutos de origem animal.

AÍ ESTÁ A IMPORTÂNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO.
QUANTO MAIS FORÇA A GENTE SOMA, MAIS NOBRES SE TORNAM OS CORTES.

Associe-se à Abra e entenda porque ela é uma associação de pr imeira.

FALTA SUA EMPRESA 
PRA GENTE GANHAR 

MAIS FORÇA
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