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RESUMO

O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo é o maior exportador mundial
de carne. Entretanto, a cadeia de suprimentos ainda enfrenta enormes desafios como
a distância entre os polos de produção e os portos, a desconfiança quanto a qualidade
e segurança do produto, o desequilíbrio entre mercado interno e externo e as barreiras
logísticas. O presente estudo visa analisar a estrutura da cadeia produtiva da carne
bovina brasileira, mais especificamente em suas formas de exportação do produto,
buscando avaliar novas alternativas paramelhoria da competitividade da carne brasi-
leira. Para esse fim, foram realizados quatro estudos em forma de artigos: (i) primeiro
uma análise exploratória da cadeia produtiva de carne bovina brasileira; (ii) segundo
uma análise do perfil das exportações considerando carne in natura, industrializada
e bovinos vivos; (iii) terceiro um estudo sobre os fatores que afetam a decisão de
compra de carne bovina brasileira e o perfil desses produtos e o papel do blockchain;
(iv) quarto um levantamento sobre o comportamento dos mercados consumidores da
carne brasileira e seu impacto na cadeia produtiva. Para isso, utilizou-se de métodos
qualitativos e quantitativos como pesquisa bibliográfica e documental; análise de re-
des sociais; análise hierárquica de processo e mineração de dados. Os resultados
da tese demonstram uma forte influência dos mercados consumidores internacionais
na forma de produção e exportação da carne bovina brasileira. Pode-se concluir que
essas exportações estão atreladas a itens de baixo valor agregado como carne em
natura e cortes. Entre as possíveis razões para isso, concluiu-se que estão atreladas
as deficiências de produção e logística que influenciam na percepção dos mercados
consumidores quanto a qualidade e segurança da carne brasileira.

Palavras-chave: Carne bovina; Logística; Exportação.



ABSTRACT

Brazil has the second largest cattle herd in the world and is largest global exporter
of beef. However, the supply chain still faces enormous challenges, such as the dis-
tance between production centers and ports, distrust of product quality and safety, the
imbalance between domestic and foreign markets and logistical barriers. This study
aims to analyze the structure of the Brazilian beef production chain, more specifically
in its ways of exporting the product, seeking to evaluate new alternatives to improve the
competitiveness of Brazilian beef. To this end, four studies were carried out in the form
of articles: (i) first, an exploratory analysis of the Brazilian beef production chain; (ii) an
analysis of the export profile considering raw, industrialized and live beef; (iii) third, a
study on the factors that affect the decision to purchase Brazilian beef and the profile
of these products and the role of blockchain; (iv) fourth, a survey on the behavior of
consumer markets for Brazilian meat and its impact on the production chain. For this,
qualitative and quantitative methods were used, such as bibliographical and documen-
tary research; social network analysis; hierarchical process analysis and data mining.
The results of the thesis demonstrate a strong influence of international consumer mar-
kets in the form of production and export of Brazilian beef. It can be concluded that
these exports are linked to items with low added value such as fresh beef and cuts.
Among the possible reasons for this, it was concluded that production and logistics
deficiencies influence the perception of consumer markets regarding the quality and
safety of Brazilian beef.

Keywords: Beef; Logistics; Exports.



UTILIDADE DA TESE

Este estudo tem como principal utilidade a apresentação de uma nova perspectiva
voltada à exportação da carne bovina brasileira, expondo aspectos fundamentais da
estrutura e funcionalidade da cadeia produtiva, destacando fatores de grande impacto
na comercialização do produto no exterior, tais como: a segurança alimentar que é
uma das principais preocupações sobre o produto brasileiro, e da rastreabilidade que
pode melhorar a confiabilidade da carne brasileira diante comprador internacional do
produto. Outro fator refere-se a categorização do produto por meio do sistema har-
monizado que divide o mesmo em várias categorias, sendo a proposta desta tese
apontar o aumento na exportação do produto na forma industrializada, invertendo o
modelo atual que prioriza a exportação da carne in natura.
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1 INTRODUÇÃO

As projeções da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricul-
tura (FAO) projeta para 2.025 uma população de 7,851 bilhões de pessoas, com 58%
vivendo nas cidades e 42% na zona rural (OECD & Food and Agriculture Organization
of the United Nations, 2019). Estima-se que cerca de 1,4 bilhões de pessoas sejam
incorporados ao mercado de consumo mundial de alimentos (Oliveira, 2018).

Estimulado por essa demanda mundial, o agronegócio brasileiro se destaca na
cadeia global de fornecimento de alimentos sendo responsável por gerar cerca de um
terço do Produto Interno Bruto (PIB) do país (Vituri, 2010). O açúcar, o café, o suco de
laranja, a soja e a carne bovina são as principais commodities brasileiras (Toloi, 2018).

Especificamente em relação a carne bovina o Brasil é o maior exportador e este
lugar foi alcançado exportando apenas 20% do total produzido (Crespolini, 2019). Para
2021 o consumo mundial de carne bovina deve alcançar o maior valor histórico, 59,95
milhões de toneladas em carcaça equivalente (Malafaia et al., 2020a).

O maior comprador da carne brasileira em 2020 foi a China através da região
autônoma de Hong Kong, com transações de US$ 879 milhões, que resultaram em
212 mil toneladas de carne. Enquanto a China continental registrou a compra 158 mil
toneladas no total num valor de US$ 729 milhões (Malafaia et al., 2020b).

Para atender todo esse mercado ressalta-se o papel da logística e dos portos no
processo de exportação. Os portos representam um importante elo na cadeia logís-
tica de muitos produtos pelo mundo, e seu impacto na economia dos países refletem
a capacidade de produção e a potencialidade de movimentação de sua balança co-
mercial, fator indispensável na alavancagem do Produto Interno Bruto (PIB) de muitos
países. No Brasil isso não é diferente, somente a movimentação do porto de Santos
representa 28% da balança comercial brasileira (CODESP, 2017).

Na cadeia da carne bovina brasileira em que sua maioria é feita em áreas de pas-
tagens, a logística desempenha importante papel e atua nas etapas desde a criação
do animal (alimentação), o abate, o transporte, a armazenagem, e sua movimentação
até o ponto final de consumo. O mercado externo tem papel fundamental para cadeia
bovina brasileira principalmente devido ao pagamento valorizado em dólares. Os prin-
cipais tipos de exportação da cadeia bovina são o boi vivo, e a carne em si in natura
ou industrializada.

Dessa forma, os principais frigoríficos vêm atuando fortemente neste segmento
da logística, investindo na frota de carretas frigorificadas e em armazéns específicos
para cadeia de frio, inclusive nos portos de exportação. Estes esforços ocorrem na
tentativa de se obter uma estrutura ágil, fazendo com que se tenha alto giro dos pro-
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dutos e que se mantenha a qualidade em todas as etapas, desde a separação das
cargas até a estufagem dos contêineres em plataformas climatizadas (Oliveira & Be-
zerra, 2005).

Entretanto, será que esse é apenas um problema logístico ou a produção e a
logística são influenciadas pelo comportamento dos mercados consumidores? De
modo a compreender melhor a cadeia produtiva da carne bovina considerando as
exportações brasileiras, este trabalho apresenta um estudo exploratório utilizando-se
de estratégias qualitativa e quantitativas.

1.1 Problema de Pesquisa

Dentre os principais problemas evidenciados na produção da carne bovina, destaca-
se a competição dos campos de pastagens com produtos agrícolas dominantes na
produção brasileira, tais como, a soja, o açúcar e o café que por muitas vezes confli-
tam com as áreas de pastagens; fatores climáticos; dificuldade de aquisição de trans-
porte adequado; problemas sanitários e o alto custo para manter a qualidade da saúde
animal e seu bem-estar.

Algumas limitações da cadeia produtiva merecem atenção como dificuldades para
trasladar os rebanhos dentre fazendas para os abatedouros, pois muitas vezes os
animais precisam percorrer muitos quilômetros, causando estresse e contusões, e
consequentemente, perda de partes do animal que se tornam inconsumíveis.

As distâncias entre os portos de embarque também representam desafios para
a cadeia que necessita de transporte e acondicionamento específico, fazendo uso
da cadeia do frio, com contêineres e veículos refrigerados, que representam maiores
custos com fretes e armazenagens.

Além desses fatores a jusante e a montante da cadeia, outro fator impactante
refere-se à cotação do dólar, já que o valor da moeda influência todas as etapas do
processo de produção, logística e comercialização, além do fato da commoditie ser
cotada na bolsa de Chicago nos Estados Unidos e sofrer desvalorização por fatores
relacionados ao Custo-Brasil.

A presente pesquisa levantou três questões gerais que foram utilizadas para nor-
tear o estudo da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, com foco no modelo
logístico aplicado na produção, identificando os relacionamentos entre os atores da
cadeia e fatores condicionantes da exportação.

1. Qual a influência da logística na exportação da carne bovina, e sua relação com
o aumento nas exportações?

2. Quais os fatores que podem impactar no escoamento da carne bovina para ex-
portação?
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3. Quais mudanças que as inovações tecnológicas estão provocando na cadeia
produtiva da carne bovina brasileira exportada?

1.2 Objetivo Geral

O objetivo deste estudo é analisar a cadeia produtiva da carne bovina brasileira
a partir do perfil das suas exportações e propor soluções que possam trazer maior
competitividade e rentabilidade a esta baseada em ações de melhoria da logística, da
qualidade e da garantia do produto.

1.3 Objetivos Específicos

1. Analisar o atual modelo de exportação, mapeando dificuldades apresentadas
para exportar o produto;

2. Compreender o papel da logística e da produção como fator de competitividade
para a cadeia produtiva;

3. Propor uma nova perspectiva de exportação da carne bovina brasileira, promo-
vendo maior atenção para a exportação da carne industrializada e seus benefí-
cios.

1.4 Organização da Tese

A presente tese está organizada em formato de itens e subitens para facilitar a
compreensão de sua estrutura e dos objetivos elencados no estudo, conforme ilus-
trado na Figura 1.

O capítulo 1 faz uma introdução sobre os principais fatores que impactam as
exportações da carne bovina brasileira, contextualizando o cenário comercial e seu
posicionamento internacional, apresentando o problema de pesquisa, hipótese, res-
saltando a importância dos objetivos para os resultados da tese.

O capítulo 2 apresenta um panorama da produção de carne bovina com o foco no
Brasil e seu papel nesse mercado.

O capítulo 3 traz a metodologia aplicada no desenvolvimento desta tese abor-
dando aspectos preliminares; e elementos fundamentais para a realização da pes-
quisa bibliográfica e exploratória; bem como visitas técnicas realizadas, participação
em eventos e entrevistas aplicadas com empresas e profissionais foco da pesquisa
que apoiaram na percepção dos resultados sobre o cenário das exportações da carne
bovina brasileira.
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Figura 1: Estrutura de organização da tese

O capítulo 4 mostra os artigos que integram a tese, compondo os objetivos, res-
pondendo à questão central da tese.

O capítulo 5 refere-se a apresentação dos resultados obtidos, limitações para a
realização do estudo e as considerações finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Panorama da Produção de Carne Bovina

Entre 1998 a 2018, a produção mundial de carne bovina e bubalina apresentava-
se distribuída pelos cinco continentes. Contudo, as previsões da produção mundial
para 2024 mostram que três continentes apresentaram tendências de crescimento
(América do Sul, Ásia e África), e outros três apresentaram tendências de manutenção
de sua produção (América do Norte, América Central e Oceania) e um tem tendência
de diminuição (Europa) (Willer et al., 2019). As Figuras 2 e 3 mostram a diferença na
concentração da produção mundial de carnes bovina e bubalina em 1998 e 2018 por
países.

Figura 2: Concentração da produção mundial de carnes bovina e bubalina por países em 1998

Fonte: Malafaia et al. (2021)

Figura 3: Concentração da produção mundial de carnes bovina e bubalina por países em 2018

Fonte: Malafaia et al. (2021)



21

Neste cenário, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial,
com 8,5 milhões de km2, com 20% de sua área ocupada por pastagens (ABIEC, 2020),
Figura 4.

Figura 4: Área de Pastagem (Milhões de Hectares) em 2019

Fonte: ABIEC (2019)

O país tem tradição na pecuária de corte, além de tecnologia, mão de obra, área,
clima (pasto e grãos), crédito bancário, indústrias globais e um franco mercado consu-
midor global e grande mercado doméstico (Ximenes, 2020). Ademais, o Brasil é líder
nas exportações de carne bovina e de frango e, somando-se com a carne suína, é o
segundo maior exportador de carne do planeta (Ximenes, 2020). A Figura 5 apresenta
os efetivos e produtos da pecuária considerando o ano de 2017.

A evolução da produção brasileira tem sido constante. Em 2018, registrou-se
recorde na produção de carne bovina gerando US$ 6,57 bilhões, com exportações
para diversos destinos: China (Hong Kong e China continenatal), Egito, União Euro-
péia, Chile, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas e
outros, totalizando 1,64 milhão de toneladas exportadas (ABIEC, 2019).

Em 2019, o abate de bovinos cresceu 1,2%, atingindo 32,44 milhões de cabeças
(IBGE, 2020). Foi a terceira alta consecutiva na série histórica anual, após as quedas
registradas entre 2014 e 2016. Em contrapartida houve redução de 1,77 milhão de
peças de couro, que foi impulsionada pela retração do recebimento de peles bovinas
em 11 das 20 unidade federativas que possuem pelo menos um curtume ativo (IBGE,
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Figura 5: Produção da pecuária brasileira em 2017

Fonte: IBGE (2017)

2020). Em 2020, a produção de carne aumentou devido ao maior abate de machos,
com maior peso, elevando a produção de 7,99 para 8,22 milhões de toneladas de
carne (2,85%) (Ximenes, 2020).

2.2 Consumo e Tendências da Carne Bovina

A carne bovina é uma das fontes principais de proteína, mas sua produção é
contestada principalmente pela ocupação de espaço e pelo seu risco ambiental devido
a emissões de gases nocivos ao ambiente (Vasconcelos et al., 2018). A carne bovina
tem a preferência do consumidor brasileiro como pode ser visto na Figura 6.

Para explicar o consumo da carne bovina no mercado brasileiro vale destacar que
a carne bovina tem ciclo de produção com fortes oscilações plurianuais (ciclo do gado)
e destacada flutuação sazonal derivada da época de safra e entressafra, acarretando
substanciais variações nos preços. Essa peculiaridade da bovinocultura, aliada às
ações intervencionistas do governo, por vezes imediatistas e não articuladas com uma
orientação global do desenvolvimento do setor, aumenta os riscos e gera incertezas,
tem sido apontada como responsável pela resposta inadequada dos pecuaristas às
pressões de demanda.

As projeções da USDA para as exportações de carne bovina em 2019 apontavam
10,6 milhões de toneladas, uma vez que os embarques do Brasil, Argentina e Estados
Unidos compensarão as quedas da Austrália e da Índia. A crescente demanda global
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Figura 6: Consumo doméstico per capita de carnes vermelhas e de aves no varejo, 2016 e
2017 em quilograma

Fonte: USDA (2017)

de carne bovina proporcionará oportunidades para os principais exportadores aumen-
tarem sua participação de mercado nos principais mercados (USDA, 2018), Figura
7.

Figura 7: Queda nas exportações de carne bovina em milhões de toneladas

Fonte: USDA (2018)

Com consumidores cada vez mais exigentes e preocupados com atributos em
relação ao produto consumido, em um mercado em plena expansão, a cadeia produ-
tiva deve se organizar para enfrentar o desafio de transformar o produto hoje vendido
como commodities, em um produto diferenciado e de alto valor agregado, baseados
em selos de qualidade da carne, assegurando o padrão do produto para o consumi-
dor, além das exigências legais, rastreabilidade, padronização da carcaça e qualidade
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do produto. Para isso, parcerias entre produtores, frigoríficos e varejistas, permitindo
um maior controle dos atributos da carne até o consumidor final, promovem a valori-
zação de marcas que possibilitam uma maior aproximação dos consumidores e seus
produtos, gerando segurança ao cliente (Arciprete, 2018).

2.3 Divisão da Produção de Bovinos

O agronegócio brasileiro tem se desenvolvido consideravelmente em áreas de
Cerrado devido a produção de grãos. Além disso, estima-se que essa região possui
mais de 30% do rebanho brasileiro, sendo pujante em termos de produção de carne
e leite (Batistella et al., 2011). Fortalecido com o Plano ABC (Agricultura de Baixo
Carbono) como principal estratégia para o desenvolvimento sustentável na agricultura,
por meio da restauração de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até
2030 (Ministério do Meio Ambiente, 2015).

A região centro-oeste, se destaca na produção de bovinos, e apresentou 74,1 mi-
lhões de cabeças, correspondendo a 34,5% do total nacional em 2017. Mato Grosso
segue como o estado com o maior plantel bovino, abrigando 13,8% do total nacional
– cerca de 29,7milhões de cabeças. O estado possui grandes frigoríficos e é res-
ponsável pelo maior volume de abate bovino no país. A produção de bovinos segue
avançando para o norte do país, que possui o segundo maior efetivo, 48,5 milhões
de cabeças de gado, e foi a única região a apresentar crescimento em 2017, com
variação de 1,0% em relação ao ano anterior (USDA, 2018). A Figura 8 apresenta
a concentração do rebanho bovino no Brasil por região demonstrando o domínio da
região centro-oeste.

No ranking dos estados produtores, Mato Grosso continua liderando o abate
de bovinos, com 17,4% da participação nacional, seguido por Mato Grosso do Sul
(10,0%) e Goiás (9,4%), Figura 9.

Dos 20 municípios brasileiros com os maiores efetivos de bovinos em 2017, 11
estavam na Região Centro-Oeste e nove no Norte do País. São Félix do Xingu, no
Pará, que apresentou o maior efetivo nacional, teve um crescimento do rebanho nos
últimos dez anos de 23,6%. Dentre os dez municípios que mais expandiram seus
rebanhos nos últimos dez anos, em números absolutos, sete encontram-se no Pará
(IBGE, 2017).

O rebanho bovino nacional voltou a se recuperar após dois anos consecutivos
de queda. Com leve alta (0,4%) em 2017, o número de bovinos no país chegou a
214,7 milhões. Mato Grosso segue na liderança, com 31,7 milhões de cabeças de
gado, respondendo por 14,8% do rebanho nacional, mas o município com a maior
quantidade de bovinos foi São Félix do Xingu (2,2 milhões), no Pará, Figura 10 (IBGE,
2017).
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Figura 8: Concentração do rebanho bovino (cabeças) - 2019

Fonte: IBGE (2019)

Figura 9: Ranking e variação anual do abate de bovinos - Unidades da Federação - 4os tri-
mestres de 2017 e 2018

.

Fonte: ABIEC (2019)
.



26

Figura 10: Efetivo de bovinos nas cinco principais Unidades da Federação e municípios pro-
dutores

Fonte: IBGE (2017)

Entre os municípios, São Félix do Xingu (PA) continuou líder em efetivo de bovi-
nos, com 2,2 milhões de cabeças de gado. Corumbá (MS) seguiu em segundo lugar,
com 1,8 milhão de animais. Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) se deslocou da sé-
tima para terceira posição, após alta de 14,0% do seu rebanho, chegando a 1,2 milhão
de animais (IBGE, 2020).

Vale ressaltar que em 2019 o estado de Mato Grosso teve um aumento de 5,1%
em relação a 2018, totalizando 31,9 milhões de animais, sendo responsável por 14,8%
do total do efetivo nacional. Já Goiás manteve o efetivo estável e fechou o ano com
22,8 milhões de cabeça de gado. Minas Gerais teve alta de 1,0% e atingiu a marca de
22,0 milhões de bovinos (IBGE, 2020).

Por fim destaca-se que enquanto o estado do Mato Grosso possui o maior reba-
nho de gado de corte no Brasil, Minas Gerais possui o maior rebanho de gado de leite
(ABIEC, 2020).

2.4 Etapas da Cadeia Produtiva da Carne Bovina

O atual cenário da produção, comércio e mercado da carne bovina retrata uma
imagem completamente diferente do que se via 40 anos atrás no Brasil quando se
tinha menos da metade do rebanho atual, cuja produção não atendia em muito nem a
demanda da população brasileira. Desta forma, pode-se considerar que nas últimas
quatro décadas, a pecuária bovina sofreu uma modernização revolucionária susten-
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tada por avanços no nível tecnológico dos sistemas de produção e na organização da
cadeia, com claro reflexo na qualidade da carne bovina (da Costa Gomes et al., 2017).
A Figura 11 apresenta como são elencados os principais gargalos de cada etapa da
cadeia da carne bovina.

Figura 11: Principais gargalos da cadeia produtiva da carne bovina

Fonte: Penz et al. (2020)

A cadeia produtiva de carne bovina, Figura 12, conecta sistemas produtivos, for-
necedores de serviços e insumos, indústrias de processamento e transformação, dis-
tribuição e comercialização de produtos e subprodutos, e seus respectivos consumi-
dores finais. Os agentes que compõem essa cadeia diferem muito entre si, de pecu-
aristas altamente capitalizados a pequenos produtores empobrecidos; de frigoríficos
com alto padrão tecnológico, capazes de atender demandas exigentes, a abatedouros
que não cumprem o mínimo da legislação sanitária (Penz et al., 2020).
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Figura 12: Estrutura da cadeia produtiva da carne bovina brasileira

Fonte: Buainain et al. (2007)

Abaixo são descritos os cinco subsistemas apontados na Figura 13.

• Subsistema de apoio: Este subsistema é responsável pelos fornecedores de
insumos básicos e os agentes transportadores.

• Subsistema de produção da matéria-prima (produção agropecuária): São
empresas rurais que geram, criam e engordam os animais para atendimento
das necessidades industriais de primeira transformação; podem estar integradas
a um único ou dissociada em diversos empreendimento.

• Subsistema de industrialização: Indústrias de primeira transformação: aba-
tem os animais e obtêm as peças de carnes, conforme as condições de utili-
zação necessárias para os demais agentes da cadeia; e Indústrias de primeira
transformação: incorporam a carne em seus produtos agregando valor a ela.

• Subsistema de comercialização: Atacadistas ou exportadores: efetuam o pa-
pel de agentes de estocagem e/ou de entrega, simplificando o processo de co-
mercialização; Varejistas: efetuam a venda direta da carne ao consumidor, tais
como supermercados e açougues, e; Empresas de alimentação coletiva/mer-
cado institucional ou aquelas que utilizam a carne como produto facilitador, como
restaurantes, hotéis, hospitais, escolas, presídios e empresas de fast food.

• Subsistema de consumo: Consumidores finais, responsáveis pela aquisição,
pelo preparo e pela utilização do produto. Determinam as características deseja-
das no produto, influenciando os sistemas de produção de todos os agentes da
cadeia produtiva.
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2.5 Logística da Carne Bovina

Sendo a logística um dos fatores que mais oneram os custos dos produtos bra-
sileiros de forma geral, quando se trata de commodities essa realidade é ainda mais
preocupante. Como se trata de produtos onde o preço de venda é determinado pelo
mercado internacional os produtores têm que encontrar soluções criativas para equa-
cionar essa realidade (Ramos et al., 2017). No Brasil, o transporte de carne bovina é
realizado, principalmente, por rodovias e, em seguida, exportado, predominantemente,
por via marítima aos compradores (Malafaia et al., 2020a).

O custo do transporte em rodovias e ferrovias que precisam de investimentos
é tão importante quanto o custo de saída das mercadorias em portos e aeroportos.
A produção no Brasil é distribuída e o transporte aos frigoríficos ainda enfrenta pro-
blemas sérios, mas políticas públicas recentes têm favorecido os investimentos em
estradas, ferrovias e portos (Dias et al., 2020).

Para Neves (2010) o método para estudo da cadeia produtiva de carne bovina é
dividi-la em processos, assim demonstrando os elos existentes entre si e suas inter-
dependências. Antes da Fazenda, é definido pela abrangência na parte de insumos
de sua produção, como genética, suplementação alimentar, tratores, combustível, adi-
tivos e vitaminas, entre outros. Na fazenda, o processo se define no manuseio dos
animais, na sua alimentação e na formação propriamente dita, onde há preocupação
com produção em longa escala e de qualidade. Após a fazenda, se refere a distribui-
ção, desde a forma de abate até o arranjo de como será vendido e o valor agregado
ao trabalho.

A Figura 13 apresenta uma visão sistêmica da cadeia produtiva da carne bovina
com a divisão de seus processos e suas movimentações no ano de 2019.

Entretanto, a cadeia de carne bovina sofre atraso em relação às vantagens com-
petitivas quando comparada com outras cadeias, como a de aves e suínos por exem-
plo. Isso acontece, pois o Brasil possui uma grande quantidade de terras destinadas à
pastagem, porém na maioria dos casos é uma pastagem degradada, onde a produção
de bovinos é baixa, com taxa de 1,3 animais/ha (Santos et al., 2017).

A importância da logística é evidenciada na geração de produtos à base de carne
de alta qualidade que envolve vários segmentos agroindustriais, como criação, pro-
dução e transporte. A qualidade da carne é associada ao bem-estar do animal, prin-
cipalmente o manejo pré-abate. Cada tipo de veículo apresenta uma peculiaridade
que influência na capacidade de transporte e no cálculo do número de bovinos a ser
transportado (De Grandi & Mendes, 2020).
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Figura 13: Divisão de processos da cadeia produtiva da carne bovina brasileira

Fonte: ABIEC (2020)
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O espaço ocupado por cada animal em m2 dentro da carroceria é definido como
“Área Praticada”, obtido pela divisão da área total da carroceria e o número de machos
e fêmeas transportados como demonstrado na Tabela 1 (De Grandi & Mendes, 2020).

Tabela 1: Densidade de ocupação no transporte

Peso Vivo Espaço linear

250 0,35
300 0,37
350 0,41
400 0,44
450 0,47
500 0,51
550 0,54
600 0,57
650 0,6
700 0,63
750 0,65
800 0,68
850 0,71
900 0,73
950 0,76

1.000 0,78

Por exemplo, De Grandi & Mendes (2020) afirmam que assumindo que o peso
médio dos animais a serem embarcados é de 500 kg de peso vivo, basta dividir o
comprimento de cada compartimento de carga pelo valor da tabela correspondente
ao peso dos animais no caso: 0,51 animais por m2. Para cada caminhão, que tem
compartimentos de carga com as seguintes medidas: o primeiro (o mais próximo da
cabine) com 2,35m de comprimento, o segundo (do meio) com 5,51m e o terceiro
com 2,45m, os números ideais de animais (NA) com 500 kg de peso vivo a serem
embarcados seriam:

• no primeiro compartimento de carga: NA = 2,35/0,51= 4,6 => 4 animais

• no segundo compartimento de carga: NA = 5,51/0,51= 10,8 => 10 animais

• no terceiro compartimento de carga: NA = 2,45/0,51= 4,8 => 4 animais

Assim, a capacidade de carga do caminhão citado seria de dezoito animais com
500 kg de peso vivo, acomodando quatro animais no primeiro compartimento de carga,
dez no segundo e quatro no terceiro m2. A Figura 14 mostra a quantidade aproximada
de animais por tipo de veículo transportador.



32

Figura 14: Ocupação por tipo de veículo

Fonte: Compre Rural (2021)

O transporte exerce extrema importância na logística da cadeia produtiva da carne
bovina, e na qualidade da carne que é uma das maiores preocupações da cadeia
como se ver a seguir.

2.6 Qualidade da Carne Bovina

A cadeia da carne bovina brasileira vive um momento de transformação em re-
lação a aspectos relacionados com a qualidade da carne, a maciez, o marmoreio, as
raças, a confiança do consumidor e seguridade alimentar. Todos estes requisitos são
reflexos principalmente do surgimento de marcas de carnes, com propagandas em
diferentes mídias, as quais tentam criar conceitos de carne de qualidade no mercado
consumidor que está cada vez mais exigente (Santos, 2017).

Vale ressaltar que o conceito de qualidade de um produto alimentício, como no
caso da carne bovina, é extremamente amplo e ligado a uma série de fatores como a
segurança alimentar, responsabilidade social e ambiental, bem-estar animal, além da
qualidade intrínseca propriamente dita (Hocquette et al., 2005).

Na alimentação dos rebanhos brasileiros, grandes avanços ocorreram a partir do
melhoramento das pastagens existentes, como pela adoção de capins selecionados
e desenvolvidos por meio da pesquisa científica no centro-oeste brasileiro, e que ala-
vancaram a capacidade de suporte e o desempenho animal. Em conjunto, avanços na
suplementação alimentar a pasto (mineral e proteica) e em tecnologias de terminação
intensiva, como semiconfinamento e confinamento, agregaram maior produtividade e
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foram decisivos para a diminuição na idade de abate, o que está intimamente ligado
ao incremento da qualidade da carne brasileira (da Costa Gomes et al., 2017).

Um fator importante na qualidade é a idade do animal, que à medida que ela
aumenta as ligações entre as cadeias do colágeno são progressivamente substituídas
por ligações irreversíveis e termoestáveis. Isto diminui a solubilidade do colágeno,
motivo pelo qual a carne de animais mais velhos tende a ser menos macia (Horst
et al., 2016).

Concomitante à melhoria na alimentação, se deu a melhoria da genética do re-
banho, com diversos eventos decisivos, em um processo de contínua evolução. A
introdução do gado zebu no Brasil Central, foi essencial para a expansão nesta região
e se tornou a base do rebanho brasileiro. A evolução genética das raças criadas no
Brasil utiliza técnicas adotadas e provadas no mundo todo. Ainda, pela diversidade de
raças existentes, a atividade pode hoje aproveitar seus melhores atributos por meio do
cruzamento entre elas, conseguindo ganhos em rusticidade, desempenho, eficiência
e qualidade tirando o Brasil da posição de importador de bovinos para exportador de
genética superior (da Costa Gomes et al., 2017).

Para atender padrões rígido de qualidade, o cuidado começa no período pré-
abate que contempla desde a retirada dos animais da fazenda até o abate. Neste
período o manejo, pode acarretar consequências diretas ou indiretas no equilíbrio do
organismo, provocando estresse, alterando rendimentos das carcaças, provocar alte-
rações das características físico-químicas e sensoriais da carne, afetando seu pro-
cesso de industrialização (Miranda et al., 2013; Teke et al., 2014).

Em busca de melhoria da qualidade da carne brasileira, a indústria frigorífica e os
mercados consumidores, empreenderam iniciativas como a criação do projeto Brazi-
lian Beef, em 2001, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos –Apex-Brasil– e a Associação Brasileira das Indústrias Exporta-
doras de Carnes – ABIEC (ABIEC, 2020).

Recentemente outras ações se destacaram: a criação do Pacto Sinal Verde para a
carne de qualidade, o Programa de Novilho Precoce, e o selo Carne Carbono Neutro.
Essas iniciativas demonstram os esforços para valorizar os produtores que visam a
qualidade da carne que chega ao consumidor quanto pelas práticas de preservação
ambiental (da Costa Gomes et al., 2017).

No entanto, a segurança alimentar é certamente a característica mais valorizada
pelo consumidor, mais do que bem-estar animal, manejo adequado ou responsabili-
dade ambiental e social (Vieira et al., 2018). Porém, no ano de 2017, a Operação
Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, trouxe à tona uma série de irregulari-
dades presentes no abate e processamento de carnes brasileiras, o que afetou ime-
diatamente a confiança no produto brasileiro e nas exportações (Heck et al., 2018).
Estes episódios reforçam a necessidade da rastreabilidade do produto, tema que será
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abordado a seguir.

2.7 Rastreabilidade

A ocorrência de enfermidades em bovinos são prejudiciais aos seres humanos.
A doença conhecida como da vaca-louca (encefalopatia espongiforme bovina), por
exemplo, fez com que se aumentasse a preocupação com o controle da produção
(Martins & Lopes, 2003). Desse modo, surgiu a necessidade de se acompanhar mais
de perto o ciclo de vida desses animais e dos produtos, criando-se um conjunto de
ações denominado rastreabilidade (Lopes et al., 2007).

A exigência dessa rastreabilidade por parte da Comunidade Europeia trouxe uma
grande inquietação aos países exportadores e em especial ao Brasil, em virtude do
tamanho do rebanho, das condições de criação do gado, da extensão do território bra-
sileiro e da falta de utilização da tecnologia por parte da grande maioria de produtores
(Lopes et al., 2007).

Visando a manutenção de seus principais mercados, e de sua competitividade
internacional, o Brasil teve de adequar-se a essa tendência e criar seu próprio sistema
de rastreabilidade para adaptar-se às exigências dos seus consumidores. Para aten-
der a essa demanda, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
publicou a Instrução Normativa (IN) número 1, de 9 de janeiro de 2002 (MAPA, 2002),
que instituiu o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e
Bubalina (SISBOV). Em 13 de julho de 2006 publicou a Instrução Normativa número
17 (Brasil, 2006) com nova estrutura operacional, revogando as instruções normativas
e portarias anteriores e renomeando o SISBOV como Serviço de Rastreabilidade da
Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (Lopes et al., 2013).

Esse sistema se resume em um conjunto de ações, medidas e procedimentos
adotados para registrar a origem, o estado sanitário, a produção e a produtividade da
pecuária nacional, além da segurança dos alimentos provenientes dessa exploração
econômica. O objetivo do sistema é identificar, registrar e monitorar, individualmente,
todos os bovinos e bubalinos nascidos no Brasil ou importados (Lopes et al., 2007).
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3 METODOLOGIA

Neste estudo, realizou-se uma pesquisa exploratória visando aproximar-se do ob-
jeto de estudo por meio da pesquisa de campo e bibliográfica para compreender o
cenário. Hernández Sampieri et al. (2013) estabelecem que pesquisas exploratórias
identificam problemas pouco estudados, indagam a partir de uma perspectiva inova-
dora, ajudam a identificar conceitos promissores e preparam o terreno para futuras
investigações. Para esse fim, a pesquisa foi dividida em três etapas:

• Bibliográfica: Fez-se um levantamento dos dados bibliográficos e documen-
tais utilizando-se de dados secundários extraídos em sites especializados, tais
como: IBGE, MDIC, USDA, FAO, ABIEC, EMBRAPA a fim de coletar dados es-
tatísticos para identificar comportamentos, variações nos fluxos e tendências da
cadeia produtiva da carne bovina. Além disso, foram feitas pesquisas sobre o
tema em fontes acadêmicos como livros e artigos científicos utilizando das ba-
ses de dados disponíveis como: Google Acadêmico, Scopus e Scielo. Nesta
primeira etapa objetivou-se coletar dados para entender e mapear a cadeia pro-
dutiva da carne bovina identificando como ela está estruturada, seus mercados,
as exportação e as operações logísticas envolvidas. Essa parte do trabalho foi
responsável pelo fornecimento dos dados secundários utilizados nas análises
quantitativas dos artigos 2 e 4.

• Pesquisa de campo: Para compreender na prática como funciona a produção,
na segunda etapa realizou-se uma pesquisa de campo em fazendas e abatedou-
ros na cidade de Pereira Barreto e Andradina no estado de São Paulo durante o
mês de setembro de 2019. A pesquisa de campo permitiu entender a visão de
produtores e processadores do processo, os principais desafios e limitações da
cadeia no tocante a produção, transporte e exportação. Mediante as informações
obtidos verificou se a necessidade de estudar um pouco sobre as tecnologias de
rastreamento e o processo de exportação do processador. Desse modo, em
2020 a pesquisa de campo foi complementada com o acesso a empresa que de-
senvolve tecnologia de informação usando blockchain na região de Campinas,
uma de consultoria, e uma processadora e exportadora de carne. Essas visitas
ocorreram em fevereiro e março de 2020.

• Resultados e Discussões: Na terceira foram aplicados os dados coletados,
tanto bibliográficos/documentais quanto numéricos para a produção de artigos
que tem suas metodologias descritas mais adiante neste capítulo. Resumida-
mente os artigos são um de cunho bibliográfico para entendimento do cenário
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de produção da carne bovina, um segundo que utiliza-se do método de análise
de redes sociais para compreender o fluxo de exportação da carne bovina, um
terceiro utiliza a análise hierárquica de processo para desenvolver um modelo de
decisão que permita avaliar quais critérios tem maior influência sobre as expor-
tações da carne bovina brasileira e como a tecnologia disruptivas como o block-
chain pode ter influência sobre esses critérios, e finalmente um quarto trabalho
que trata sobre o perfil das exportações de carne bovina brasileira analisado a
partir da mineração de dados. A opção da tese por artigos segue a proposta
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade
Paulista que adota preferencialmente este formato. A tese por artigos além de
mais dinâmica, permite ao autor ir publicando os resultados parciais da pesquisa
sem a necessidade da conclusão de todo o estudo.

3.1 Métodos Utilizados nos Artigos

3.1.1 Artigo 1

O primeiro artigo procurou mapear a cadeia produtiva da carne bovina identifi-
cando os principais estados produtores, exportadores, importadores, portos de es-
coamento e os desafios que a commoditie enfrenta para manter a competitividade e
uma logística eficaz. O artigo apresenta também um panorama do posicionamento da
carne brasileira no comércio exterior destacando a preferência de alguns países.

Ressalta-se os modelos de produção atuais adotados com seus sistema e subsis-
temas de produção, bem como a logística de escoamento do produto até os principais
portos de embarque. Um aspecto importante também destacado pelo artigo remete-se
ao papel conjunto do governo com empresas do setor na implementação de iniciati-
vas para redução do custo Brasil, destacando os esforços da cadeia produtiva para
manter o produto brasileiro atrativo, e consequentemente, atrair o interesse de novos
importadores e a manutenção dos já existentes.

Por fim o estudo mostra o papel da logística na exportação desta commoditie
apresentando as potencialidades da cadeia produtiva e suas principais limitações fa-
zendo uma relação entre origem e destino e apontando as características do modo de
exportação da carne bovina brasileira.

O estudo se valeu de dados bibliográficos para realizar uma análise qualitativa e
quantitativa.

3.1.2 Artigo 2

O segundo artigo estudou as exportações brasileiras de carne bovina entre 2009
e 2019 considerando a rede de relacionamento brasileira e os três principais tipos de
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comercialização: in natura, industrializada e gado vivo. Desse modo, optou-se por
utilizar a análise de redes sociais (Social Network Analysis - SNA) que estuda o perfil
das relações entre agentes utilizando dados quantitativos que permite analisar esses
relacionamentos igualmente quantitativamente e graficamente (Borgatti et al., 2013).
Essa análise é feita com a utilização de dois softwares UCINET© e seu visualizador
gráfico NetDraw©.

Na ótica de Borgatti et al. (2002) o software UCINET permite estudar os relacio-
namentos dos atores de uma cadeia, possibilitando medir o comportamento individual
e coletivo dentro da rede, bem como a quantidade com que as conexões acontecem
entre eles, demonstrando o grau de centralidade de poder de um ator e a densidade
da rede, revelando mudanças nos fluxos informacionais, materiais e financeiros, ge-
rando relatórios para identificação de elos fracos na cadeia, gargalos e tendências no
comportamento do mercado, e apoiando a tomada de decisão dos gestores da cadeia
de suprimentos de forma integrada e sustentável.

3.1.3 Artigo 3

O terceiro artigo investiga o uso do blockchain para controle da informação na
cadeia bovina com objetivo de gerar valor a cadeia e melhorar sua competitividade.
O trabalho utiliza a Análise Hierárquica de Processo (Analytic Hierarchy Process -
AHP) (Saaty, 1980). De acordo com essa metodologia deve-se criar um modelo de
decisão (árvore) com critérios e alternativas que são medidas conforme comparações
paritárias, ou seja dois a dois.

Utilizando-se do software Expert Choice para rodar o modelo é possível obter os
pesos das comparações que determinam o percentual de influência de cada critério e
alternativa. Uma vez feita essa identificação o artigo discute os impactos do uso da
tecnologia do blockchain. Os resultados do trabalho indicam uma alta influência da
rastreabilidade e da segurança do produto na decisão de compra da carne brasileira.

A partir dos resultados do artigo estima-se a necessidade da cadeia brasileira
produtiva de carne bovina adotar melhores procedimentos de controle e acompanha-
mento do produto entre as fazendas e os mercados consumidores para que possa
obter maior rentabilidade através da venda de carne industrializada, como produto
final.

3.1.4 Artigo 4

O quarto artigo utiliza a abordagem de mineração de dados para compreender a
influência do mercados importadores nos tipos de carne brasileiras comercializadas e
seus impactos na cadeia. Utilizando os volumes de exportação dos diversos produtos
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pela cadeia da carne entre 2009 e 2019 é possível estabelecer comportamentos do
mercado consumidor e definir algorítimos de previsão.

Na abordagem de mineração de dados, a técnica de modelagem preditiva (apren-
dizado supervisionado) compreende os atributos de entrada e um atributo de saída
(atributo resposta) que usa um algoritmo para aprender a função com objetivo de clas-
sificar valores novos e desconhecidos, a partir das observações conhecidas de outros
(Han et al., 2011). Assim, quando o modelo é aplicado (aprendizado) a um novo con-
junto de dados (dataset) de entrada, o objetivo do algoritmo é aprender uma regra
geral que mapeie as entradas nas saídas corretamente, que consiste no modelo final.
A classificação é uma forma de análise de dados que extrai modelos que descrevem
classes de dados importantes. Esses modelos, chamados de classificadores, preveem
rótulos de classes categóricas (Han et al., 2011). A descoberta de padrões através da
classificação é realizada a partir de um conjunto de dados previamente obtido, para
que uma nova observação seja apresentada e uma classe seja estimada (Han et al.,
2011).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Artigo 1 - Análise da Importância da Logística nas Exporta-
ções de Carne Bovina Brasileira.

O artigo 1 foi publicado no quinto Congresso Internacional de Logística e Opera-
ções do Instituto Federal de Suzano realizado em outubro de 2019, Figura 15, tendo
os anais sido publicados sob ISSN 2596-2914.

Link: http://www.iflog.net.br/

Figura 15: IFLOG, 2019

http://www.iflog.net.br/
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma visão sobre as exportações da carne brasileira in 

natura e sua relação com a logística de transporte, apresentando os principais desafios da cadeia 

produtiva e seu impacto nas exportações brasileiras. O principal objetivo da pesquisa é identificar 

se o aumento no transporte de bovinos possui relação direta com as exportações de carne in 

natura. O estudo tem como metodologia aplicada uma pesquisa exploratória, e como método o 

hipotético-dedutivo com análise quanti-qualitativa. A relevância deste estudo se concentra na 

necessidade de compreender as dificuldades e potencialidades das cadeias envolvidas, para 

medir seus indicadores e analisar o comportamento da demanda e das capacidades instaladas 

no escoamento pelos principais portos. Por fim, apresenta-se os resultados obtidos com a 

pesquisa destacando a relação entre a exportação do produto e os efeitos que estes provocam 

ao longo da cadeia. 

 

Palavras-chave: Carne bovina; Logística; Produção. 

 

Abstract: This paper presents an overview of Brazilian fresh meat exports and their relationship 

with transport logistics, presenting the main challenges of the production chain and their impact 

on Brazilian exports. The main objective of the research is to identify if the increase in cattle 

transportation is directly related to fresh meat exports. The study has as methodology applied an 

exploratory research, and the hypothetical-deductive method with application of analysis software 

UCINET and NETDRAW. The relevance of this study focuses on the need to understand the 

difficulties and potentialities of the chains involved, to measure their indicators and analyze the 

behavior of demand and capacity installed in the flow by major ports. Finally, we present the 

results obtained with the research highlighting the relationship between the export of the product 

and the effects that they cause along the chain. 

 

Keywords: Beef; Logistics; Production.  
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1 INTRODUÇÃO 

O consumo de carne bovina tem registrado constantes índices de crescimento 
no mundo. Em 2018, os Estados Unidos foram os maiores consumidores 
seguidos pela China e pelo Brasil. Neste mesmo ano, o mundo consumiu 60,9 
milhões de toneladas de carne bovina, e os Estados Unidos responderam por 
cerca de 21% da carne consumida no mundo. Acrescentando o consumo da 
União Europeia juntos estes quatro atores respondem por 60,5% do consumo 
mundial de carne bovina (USDA, 2018). 

Na da cadeia de carne bovina a logística compreende as etapas desde a criação 
do animal (alimentação), o abate, o transporte, a armazenagem, e sua 
movimentação até o ponto final de consumo, podendo ainda haver a exportação 
do boi vivo, do produto in natura ou de seus subprodutos. 

A logística e os portos brasileiros desempenham um papel fundamental no 
crescimento das exportações, e este artigo procura compreender como a cadeia 
da carne bovina está estruturada para a exportação, e qual o impacto da logística 
na produtividade das exportações da carne bovina brasileira.  

Os portos representam um importante elo na cadeia logística de muitos produtos 
em todo mundo, e seu impacto na economia dos países refletem a capacidade 
de produção e a potencialidade de movimentação de sua balança comercial, 
fator indispensável na alavancagem do PIB de muitos países. No Brasil isso não 
é diferente, somente a movimentação do porto de Santos representa 28% da 
balança comercial brasileira conforme dados da (CODESP, 2017). 

Para Machado e Reis (2018), não basta apenas ter uma logística eficiente e 
eficaz para ser competitivo, é necessário compreender também em qual contexto 
a logística se aplica. Entretanto, os portos brasileiros estão em momento 
favorável para sua efetiva modernização e eficiência com a publicação da Lei 
12.815, de 2013, fundamental para a consolidação de uma infraestrutura 
adequada nos portos para atender uma rede de transporte confiável, e que 
assegure o escoamento de cargas possibilitando maior frequência das linhas de 
navegação de forma a atender a demanda crescente, tanto das cadeias 
produtivas quanto de consumo brasileiro, bem como a evolução nas dimensões 
das embarcações dos navios nos últimos anos (CLARK, 2016). 

Mas é importante destacar que um sistema portuário precisa superar desafios 
na modernização dos portos e na sua integração com as cidades (PEREIRA, 
2012). Podem-se citar como principais desafios: (i) os recursos logísticos 
munidos pelas plataformas portuárias e (ii) a definição de políticas públicas de 
desenvolvimento da produtividade do território urbano.  

Por outro lado, a título de modernidade, o sistema portuário mundial vem 
passando por mudanças estruturais para atender ao aumento dos fluxos no que 
tange a gestão, operações e organização, com ênfase no transporte marítimo, 
em especial à intermodalidade portuária e conteinerização.  

Neste contexto, este artigo busca responder qual a influência da logística na 
exportação de carne bovina, e sua relação com o aumento nas exportações? 
Para esse fim, o este trabalho pretende identificar a influência que a logística 
exerce na exportação da carne bovina 
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2 PANORAMA DA CARNE BOVINA BRASILEIRA 

O Brasil é o maior exportador de carne bovina exportando apenas 20% do total 
produzido. Para 2019, de acordo com o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA, 2018), a perspectiva é que o Brasil aumente em 5% o 
volume exportado. 

O país que mais comprou o produto brasileiro foi Hong Kong, com transações de 
US$ 879 milhões, 29,1% a mais em comparação ao acumulado dos meses de 
2017, que resultaram em 212 mil toneladas de carne, aumento de 18,1%. Já a 
China veio em segundo lugar: foram 158 mil toneladas de carne bovina, alta de 
43,8%, com valor negociado 56,4% maior, chegando a US$ 729 milhões 
(BRASIL, 2018). 

A produção de carne bovina no território brasileiro é realizada majoritariamente 
em sistema de pastagens (90%), sendo que na fase final do ciclo produtivo o 
gado pode ser conduzido para o confinamento, representado este sistema 
intensivo 10% do gado terminado para abate no país (AURÉLIO NETO, 2018). 

O menor custo de produção do setor pecuário brasileiro contribui para que o país 
oferte a carne a um preço menor do que alguns concorrentes no mercado 
mundial, o que torna seu produto mais atrativo. No início de 2016, por exemplo, 
a arroba do boi gordo estava sendo comercializada no Brasil por 37,14 dólares; 
já nos Estados Unidos a cotação da arroba do boi era de US$ 72,86; na Austrália 
o preço praticado foi de US$ 66,60 por arroba; enquanto que no Uruguai a arroba 
do boi estava sendo vendida por 51,30 dólares, de acordo com as cotações da 
Scot Consultoria (NETO, 2018). 

A deflagração da 3ª fase da operação carne fraca em março de 2019, atingindo 
novamente os frigoríficos, tem retardado a expansão do consumo doméstico. As 
exportações também seguem trajetória negativa após a operação. Assim, preços 
estão deprimidos frente ao observado no final de 2017 (DEPEC, 2018). 

2.1 LOGÍSTICA NA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE 

Durante todo processo de produção agroindustrial, é necessário transportar, 
movimentar e armazenar matérias-primas como sementes, fertilizantes, 
produtos em processo e produtos acabados pronto para o consumo, tais como 
carnes congeladas, óleo de soja e alimentos em geral. Esse conjunto de 
atividades desempenhadas por agentes que operam nas cadeias alimentares é 
conhecido como “logística” (MACHADO E REIS, 2018). 

A Figura 1 apresenta os subsistemas da cadeia de suprimentos da carne bovina 
brasileira demonstrando a influência do transporte rodoviário na exportação. 
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Figura 1 – Etapas da cadeia produtiva da carne bovina industrializada para exportação    

Fonte: (DIAS, 2012) 

Além de demonstrar a alta participação do transporte rodoviário no esquema 
básico da cadeia produtiva da carne bovina (Figura 1), ressalta-se os três 
subsistemas de produção que a carne bovina brasileira adota, conforme Figura 
2: 

 

Figura 2 – Subsistemas de produção da cadeia produtiva da carne bovina no Brasil    

Fonte: (DIAS, 2012) 

 

Os três sistemas apresentados na Figura 2 podem ser realizados tanto em uma 
mesma propriedade (organização vertical), quanto em propriedades distintas 
(Organização horizontal). O Brasil adota todas as combinações de sistemas de 
produção, desde o sistema completo de Cria-Recria-Engorda até sistemas de 
Cria ou Recria ou Engorda isoladamente (VEDRAMETO et al., 2005).  

2.2 CENÁRIO DA EXPORTAÇÃO DA CARNE BOVINA 

As exportações globais em 2018 aumentaram em 5% elevando-as para 10,5 
milhões de toneladas, impulsionadas pelos embarques do Brasil, Argentina, 
Austrália e Estados Unidos Conforme (USDA, 2018).  

De modo que, para atender a uma logística cada vez mais complexa, são 
inúmeros os investimentos a serem feitos, e dentre os vários investimentos 
destacam-se os do principal porto de escoamento da carne bovina brasileira, o 
porto de Santos que apresentou as seguintes iniciativas: Para os próximos anos, 
estima-se cerca de R$ 7 bilhões em investimentos para atender a demanda de 
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carga até o ano de 2024, quando o porto poderá atingir a movimentação de 230 
milhões de toneladas (CODESP, 2014).  

Diante deste cenário, investimentos são cada vez mais desejáveis por empresas 
e Governo no setor portuário, pois a lei de modernização dos portos incentiva a 
melhoria dos processos produtivos através da implantação de equipamentos que 
propiciem o aumento da produtividade portuária, uma vez que esta tem grande 
influência na Balança Comercial brasileira, e por consequência, no PIB do país, 
pois o porto santista é responsável pela produção de mais de um terço do 
Produto Interno Bruto brasileiro. 

3 METODOLOGIA 

O estudo tem como metodologia aplicada uma pesquisa exploratória, e como 
método o hipotético-dedutivo com aplicação quanti-qualitativa, que para Chizzotti 
(2005), “a pesquisa quanti-qualitativa, pressupõe que o pesquisador descreve, 
explica, participa, compreende e interpreta”. Portanto, o artigo busca esclarecer 
e organizar as informações diretamente ligadas aos impactos da logística na 
exportação da carne bovina brasileira. 

Para melhor compreensão a pesquisa foi dividida em três etapas: 

• A primeira procurou-se fazer um levantamento dos dados através da 
pesquisa bibliográfica e documental em sites especializados do governo 
a fim de coletar dados estatísticos para identificar os principais estados 
produtores e o cenário logístico em que eles estão inseridos. 
Posteriormente busca-se fazer uma análise quantitativa para mapear o 
volume exportado de carne in natura e os índices referentes ao 
transportado pelo modal rodoviário no Brasil, de modo a possibilitar 
comparar variações do produto exportado.  

• Na segunda etapa buscou-se identificar os principais portos operadores 
de embarque do produto, a fim de relacionar qualitativamente o papel 
efetivo da logística até o porto.  

• Na terceira etapa foram visitados os portos de Itajaí e Santos para 
compreensão da logística aplicada nos dois portos, e posterior confronto 
dos dados quantitativos e qualitativos para elaboração dos resultados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apresenta-se os resultados obtidos com as pesquisas de campo e bibliográficas 
para posteriormente confrontá-los, e assim embasar as discussões propostas. 
Primeiramente, passa-se a expor os principais estados produtores e os portos 
de escoamento da carne bovina brasileira. Aproveita-se para destacar o bom 
momento das exportações do produto brasileiro, que registrou forte participação 
em 2018 colocando o Brasil em primeiro lugar no ranking de exportadores desta 
commoditie conforme (Figura 3). 
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Figura 3 - Participação dos 10 principais exportadores de carne bovina em 2018. Fonte: Dados 
do USDA adaptado por Farmnews (2018) 

 

No ranking dos Estados produtores, Mato Grosso continua liderando o abate de 
bovinos, com 17,4% da participação nacional, seguido por Mato Grosso do Sul 
(10,0%) e Goiás (9,4%) as variações entre os anos de 2017 e 2018 são ilustradas 
na (Figura 4). 

 

Figura 4 - Ranking e variação anual do abate de bovinos - Unidades da Federação - 4os trimestres 
de 2017 e 2018. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa 
Trimestral do Abate de Animais, 2017.IV e 2018.IV. 

 

A seguir são apresentados os maiores compradores da carne bovina brasileira, 
pois a China, representou 28,6% da receita com a venda de carne bovina 
brasileira no mercado internacional na parcial até agosto de 2019, seguida de 
Hong Kong (13,9%), Egito (9,2%) e Chile (7,9%). E. Árabes Unidos (5,8%), Irã 
(4,8%)(Figura 5). 
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Figura 5: Maiores compradores da carne bovina brasileira.  Fonte: MDIC (adaptado por 
Farmnews, 2019) 

 

Vale destacar que os maiores compradores da commoditie brasileira estão no 
continente asiático, o que torna a logística ainda mais cara e desafiadora para 
tornar o produto competitivo no mercado. E como destaque nesta rota apresenta-
se na Figura 6 os portos brasileiros que contribuem com a logística de 
exportação da carne bovina brasileira. 

 

Figura 7: Principais portos exportadores de carne bovina. Fonte: ABIEC (2019) 

Por fim destaca-se o importante papel da logística brasileira na exportação da 
carne bovina, pois com os desafios encontrados para a carga alcançar os portos 
e, chegar ao seu destino com um custo atrativo para o mercado muitos esforços 
são necessários. De fato, atravessar mais de 1000 km do estado do Mato Grosso 
até o porto de Santos no transporte rodoviário, consome boa parte dos custos 
logísticos para exportar o produto. 
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Entretanto, com os custos de produção praticados no Brasil e uma logística 
eficaz, a carne brasileira vem ganhando força e ficando na preferência de seus 
principais parceiros comerciais e consumidores do produto. Mas vale ressaltar 
que ainda há muito que se fazer, pois foi possível verificar nos portos visitados 
que os acessos rodoviários representam um gargalo para os portos, que 
carecem de investimentos em obras públicas para melhorar a chegada do 
transporte rodoviário com maior rapidez ao porto. 

Além disso, a falta de espaço nos terminais e uma infraestrutura cara podem 
representar um dos fatores impactantes na logística de exportação da carne 
bovina brasileira. Isto fica evidente ao comparar os números da exportação do 
produto pelo porto de Santos e a exportação realizada por outros portos 
concorrentes, o porto de Santos mostra-se melhor aparelhado e com maior 
aporte financeiro destinado pelo Governo Federal para manutenção e 
modernização do porto. Enquanto que suas correntes precisam enfrentar um 
orçamento público pouco satisfatório e insuficiente para atender suas demandas 
mínimas na infraestrutura. 

Outro fator impactante na logística desta commoditie está no fato de toda a 
produção ser transportada no modal rodoviário, uma vez que este modal possui 
custos altos quando comprado com o ferroviário, e porque ele se torna ainda 
mais desvantajoso para longas distâncias. Assim, acredita-se que para melhorar 
a logística deste produto seria fundamental pensar em novas alternativas para 
escoar a produção até os portos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu analisar os fatores que influenciam a exportação da carne 
bovina brasileira, de modo a embasar nossas considerações acerca do quanto 
uma logística eficaz mostra-se indispensável para o sucesso da cadeia produtiva 
da carne bovina no Brasil. Contudo, não se pode afirmar que o aumento nas 
exportações se consolidou em função da logística aplicada, porém, sua 
contribuição torna-se evidente a medida que os volumes transportados até os 
portos demonstram um crescente constante. Não alheio a este fato, a demanda 
pelo produto no mundo também mostra-se como principal fator de alavancagem 
das exportações brasileiras, reafirmando a competência do produtor e a 
capacidade de nossa logística de superar adversidades.  

Deste modo, dizer que a logística possui grande influência na exportação da 
carne bovina brasileira se torna uma missão fácil, a medida que os números 
apresentados tanto na produção quanto na exportação corroboram com este 
posicionamento. Por isso, deixa-se como sugestão a proposta de se analisar 
outros fatores que possam contribuir com uma logística eficiente na cadeia 
produtiva da carne bovina. 
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4.2 Artigo 2 - Análise das Exportações da Carne Bovina Brasileira
Entre 2009 E 2019 Utilizando a Abordagem de Análise de Re-
des Sociais

O artigo 2 foi submetido a Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial ISSN:
1981-3686 da Universidade Federal Tecnológica do Paraná em 05/07/2021 e encontra-
se em avaliação, Figura 16.

Link: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbta

Figura 16: Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbta
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Análise das exportações da carne bovina 
brasileira entre 2009 e 2019 utilizando a 
abordagem de análise de redes sociais 

RESUMO 

  O presente estudo apresenta uma visão sobre as exportações da carne brasileira in natura 
e sua relação com a logística de transporte, identificando os principais desafios da cadeia 
produtiva e os efeitos nas exportações brasileiras. O objetivo da pesquisa é identificar os 
efeitos provocados na logística em função do aumento no consumo de carne mundial. O 
estudo tem como metodologia aplicada uma pesquisa exploratória, e método quantitativo 
com análise dos dados extraídos de relatórios da Associação Brasileira das Indústrias de 
Exportação de Carne - ABIEC e do Sistema Brasileiro de Comércio Exterior – COMEXSTAT da 
Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, e analisado com os 
softwares de análise de redes sociais UCINET® e NETDRAW®. O artigo demonstra sua 
relevância na necessidade de compreensão das dificuldades e potencialidades no 
escoamento da produção de carne bovina pelos principais estados brasileiros. Por fim, 
apresenta-se os resultados obtidos com as análises demonstrando os efeitos na logística de 
exportação. 

PALAVRAS-CHAVE: Carne bovina. Logística. Exportação. 
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INTRODUÇÃO 

O consumo de carne bovina tem registrado crescimento em todo mundo. Em 

2018, por exemplo, foram consumidos 60,9 milhões de toneladas de carne bovina, 

sendo os principais mercados Estados Unidos, Brasil e China (BEEFPOINT, 2018). 

O Brasil, além de grande consumidor é o maior exportador, exportando 20% 

do total produzido (CRESPOLINI, 2019). O seu maior importador é a China, com 

transações de US$ 1.608 milhões (BRASIL, 2018). Entretanto, a maior parte das 

exportações brasileira são de carne em natura com menor valor agregado, embora 

observe-se na última década um aumento das exportações de carne 

industrializada para os Estados Unidos e a União Europeia (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE - ABIEC, 2020).  

Além disso observa-se o surgimento da exportação do gado vivo para países 

Árabes que vem crescendo no país (ZASLAVSKY, 2019). Estes são atraídos pelo 

baixo custo de produção brasileiro, mesmo que isso implique em longas viagens 

aos animais e seja alvo de discussão e instituições de proteção aos animais (WORLD 

ANIMAL PROTECTION - WSPA, 2015). 

Diante desse cenário, é possível se questionar o que a cadeia da carne bovina 

significa para o Brasil e como este mercado se desenvolveu nos últimos anos. Quais 

são os principais estados produtores que exportam e se os países importadores se 

relacionam a todos os estados.  

Desse modo, o presente artigo tem como objetivo investigar as exportações 

brasileiras da cadeia produtiva da carne bovina no período de 2009 a 2019 

considerando os seus três elos de exportação: carne em natura, carne 

industrializada e gado vivo (em pé). Esse período consiste no período pós crise 

econômica mundial de 2008 e antecede o impacto da pandemia do COVID-19 que 

ocorreu a partir de 2020.  

Os volumes de exportação são tratados utilizando a metodologia de análise 

de redes sociais (SNA – Social Network Analysis) que consiste em análises 

quantitativas e gráficas apresentando os relacionamentos entre os agentes em 

uma rede, que no caso específico deste artigo é composto pelos estados brasileiros 

produtores e pelos países importadores. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

PARTICIPAÇÃO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO NO MUNDO 

A importância do Brasil no agronegócio mundial é inegável. O país chega ao 

século XXI com a responsabilidade de alimentar o mundo e preservar o meio 

ambiente. Esta situação ocorreu devido as técnicas desenvolvidas no Brasil, em um 

continente com milhares de quilômetros de fronteiras secas, com países de 

características heterogêneas, no qual o país é um grande contribuinte do 

agronegócio (MAPA, 2018). 

O Brasil encerrou o ano de 2018 registrando crescimento no Produto Interno 

Bruto (PIB), que atingiu R$ 6,83 trilhões. No mesmo período, o PIB da pecuária 

somou R$ 597,22 bilhões, 8,3% acima dos R$ 551,41 bilhões apurados em 2017. 

Com isso, o PIB da pecuária elevou para 8,7% sua participação no PIB total 

brasileiro. No mesmo ano houve um crescimento de 6,9 no número de abates, que 

chegou a registrar expressivos 44,23 milhões de cabeças, elevando o volume de 

carne bovina produzida para um total de 10,96 milhões de toneladas equivalente 

carcaças (TEC), 12,8% maior que a produção de 2017. Desse total, apenas 20,1% 

foi exportado e 79,6% seguiu para o mercado interno brasileiro (ABIEC, 2019). 

Cerca de 101 países consomem a carne bovina em natura do Brasil com 

destaque para China 44,28%, Egito 12,66% e Chile 8,47% (ABIEC, 2019). Para carne 

industrializada são cerca de 95 países e entre eles boa parte da União Europeia 

com 38,19% seguido dos Estados Unidos com 30,42% (ABIEC, 2019). Isso 

demonstra a capacidade produtiva da bovinocultura brasileira no cenário 

internacional. 

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos - USDA (2020) revisou os 

dados esperados de estoque de rebanho e produção de carne bovina entre os 

principais países produtores. O Brasil aparece na segunda posição com 244,14 

milhões de cabeças de gado em seu rebanho ficando atrás somente da Índia com 

303,20 milhões. Entre os maiores produtores o Brasil (10,31 milhões) só perde para 

os Estados Unidos que ocupa a primeira posição com 12,51 milhões de toneladas 

em equivalente carcaça. 
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CADEIA PRODUTIVA BOVINA BRASILEIRA 

O primeiro elo da cadeia produtiva da bovinocultura brasileira é o 

fornecimento de insumos, que podem envolver genética do animal, alimentação, 

instalações, defensivos, entre outros fatores do ciclo de vida do animal. O segundo 

elo é o produtor rural, que pode ser feita de maneira extensiva ou por 

confinamento. Após essas etapas, os animais são vendidos aos frigoríficos que 

realizam o abate sob rígidas normas sanitárias, e posteriormente são produzidos 

de acordo com as exigências de mercado tais como: carne em natura, 

industrializada, embutidos e demais derivados. Depois dos frigoríficos seguem 

para entrepostos, distribuidores e varejistas, e na exportação dos frigoríficos para 

os terminais portuários para embarque (MACHADO E REIS, 2018). 

A cadeia produtiva da carne bovina brasileira envolve vários estágios desde a 

criação e reprodução de animais até a fase de abate e processamento. Objetivando 

melhor compreensão do cenário, faz-se aqui três divisões: upstream, midstream e 

downstream, representativos de cada fase da produção da carne bovina. Desse 

modo, o upstream na cadeia da carne bovina é a parte responsável pela fase do 

animal na unidade rural ou produção de base, que corresponde a cria do animal, 

fase esta que vai da inseminação até a desmama do bezerro, a recria da desmama 

do bezerro até a maturação do gado magro, e a engorda que vai do gado magro a 

maturação do gado gordo pronto para abate (VIEIRA et al, 2000). 

O midstream remete-se as linhas de produção da carne manufaturada que vão 

do abate, processamento, embalagem primária, certificação e armazenamento. O 

Downstream é a etapa da cadeia produtiva responsável pelo posicionamento do 

produto no mercado, condições de venda do produto e sua efetiva distribuição 

física para o mercado externo e interno conforme. Todas essas etapas são 

resumidas na Figura 1. 

A produção de carne bovina no território brasileiro é realizada 

majoritariamente em sistema de pastagens (90%), sendo que na fase final do ciclo 

produtivo o gado pode ser conduzido para o confinamento, representado 10% do 

gado terminado para abate no país (AURÉLIO NETO, 2018).  
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Figura 1 – Esquema de divisão da cadeia produtiva da carne bovina brasileira  

 
Fonte: Elaborado pelo autores 

LOGÍSTICA DA CARNE BOVINA NO BRASIL 

A logística empregada na cadeia produtiva da carne bovina possui grande 

dependência do transporte de animais para o abate revelando-se como 

fundamental etapa para a cadeia. Longas distâncias percorridas pelos animais até 

o abate podem provocar perda de peso, e consequentemente, sua desvalorização 

na entrega do animal aos abatedouros. 

Após a porteira, o primeiro passo determinante na qualidade da carne bovina 

é o manejo pré-abate, que começa com o sistema de transporte dos animais das 

fazendas aos frigoríficos. Além da troca das longas viagens a pé pelas rápidas 

viagens de caminhão, o avanço no bem-estar dos animais durante o manejo pré-

abate vai muito além da melhora nas condições físicas dos caminhões boiadeiros. 

Houve considerável melhora no tratamento dado pelos motoristas aos animais, 

treinamento e adoção de boas práticas no transporte, reduzindo os casos de 

contusões durante o deslocamento. Ainda em relação ao bem-estar animal, a 

adoção da prática de descanso, jejum e dieta hídrica antes do abate garante que o 

animal não esteja estressado e facilita a evisceração, diminuindo o índice de 

contaminações das carcaças (EMBRAPA, 2019). 

Quanto mais próximo dos abatedouros estiver o produtor, menor é o estresse 

sofrido pelo gado, além de diminuir a incidência de lotes com grande número de 

cabeças com contusões. As partes contundidas são descontadas, ou depreciam as 
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peças atingidas, diminuindo a qualidade e deteriorando o aspecto e o rendimento 

dos cortes (OJIMA E BEZERRA, 2005). Para contornar este problema, alguns 

grandes frigoríficos migraram seus complexos industriais para regiões mais 

próximas das unidades produtoras, passando a recolher os animais para o abate 

num raio de 200 quilômetros (OJIMA E BEZERRA, 2005). 

A Figura 2 mostra a distribuição dos frigoríficos no território brasileiro, onde é 

possível identificar grande concentração de frigoríficos em cinco principais estados 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais, que juntos 

registram os maiores rebanhos de bovinos no Brasil. Este comportamento 

demonstra a necessidade que a cadeia produtiva tem de manter o abate e o 

processamento próximos dos centros produtores. 

Figura 2 – Concentração geográfica dos frigoríficos no Brasil  

 

 
Fonte: ABIEC (2019) 

Pode-se entender que tais concentrações formam um cluster produtivo da 

carne bovina no Brasil. De acordo com Porter (1998) clusters são concentrações 

geográficas de empresas e instituições interconectadas dentro de um campo 

particular. Na mesma direção Marshall (2017) mostra que as aglomerações ajudam 

as empresas a obter vantagens em uma mesma área geográfica, formando uma 

atmosfera de influência mútua. Contudo, Zucchi (2010) destaca o modelo 
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locacional que demonstra que unidades industriais tendem a localizar-se próximo 

a disponibilidade de matérias-primas. 

IMPORTANCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR 

A preocupação com a qualidade do produto leva os consumidores a 

aumentarem suas exigências em relação ao produto. Com a globalização, à 

percepção de que surtos que afetam uma determinada região do globo podem 

rapidamente se propagar as demais regiões, acabaram por transformar o 

entendimento de segurança alimentar (SILVA E AMARAL 2004). 

Em busca de garantir processos produtivos mais seguros que respaldem a 

confiança dos consumidores, a cadeia produtiva da carne bovina passou a adotar 

padrões rígidos no processo produtivo, orientados em implementar altos níveis de 

exigência sanitárias.  Principalmente em decorrência dos graves surtos sanitários 

que se alastraram por toda a Europa em meados dos anos 1990. Posteriormente, 

a condição foi reforçada por focos de febre aftosa, no Reino Unido, em 2001, e por 

outras ocorrências, tais como a peste suína — que atingiu principalmente a Bélgica, 

em 1998 — e a gripe aviária em 2003, que foi originária dos países asiáticos, que 

começou a se proliferar nos Estados Unidos e no norte europeu, provocando as 

chamadas crises sanitárias no setor alimentício (ALMEIDA E MICHELS, 2012). 

Constantes crises sanitárias transformaram-se em expressões mais utilizadas 

para explicar as perturbações que afetam, negativamente, o comércio e o regular 

funcionamento do mercado mundial de alimentos. Especificamente para a cadeia 

da carne bovina, destaca-se as crises de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), 

enfermidade também conhecida como mal da vaca louca (WHO, 1999). 

   Neste sentido, a rastreabilidade tem como objetivo assegurar a procedência 

e qualidade dos materiais e componentes que são utilizados na fabricação de cada 

produto; identificar produtos diversos, que são usados em substituição aos 

produtos originais; permitir o retorno do produto suspeito, bem como localizar 

falhas e possibilitar corretivas a preço mínimo. Dessa forma, os produtos 

rastreados possuem um diferencial no mercado e tornam-se mais competitivos e 

menos sujeitos às instabilidades da globalização (CONCEIÇÃO & MENDONÇA DE 

BARROS, 2005). 
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METODOLOGIA 

O presente trabalho visa compreender os fluxos de exportação da carne 

bovina brasileira em natura, industrializada e de gado em pé. Para isso foram 

coletados dados quantitativos dos relatórios da ABIEC (2020) e do Sistema de 

Comércio Exterior Brasileiro da Secretaria Especial de Comércio Exterior e 

Assuntos Internacionais (Ministério da Economia, 2020) entre os anos de 2009 e 

2019, considerando os principais estados produtores: São Paulo, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Esses dados foram tabulados utilizando-

se Microsoft Excel 16® e podem ser visualizados nas Tabela 1 a 3.  

Tabela 1 - Volume de carne in natura exportado por estado produtor no acumulado de 
2009 a 2019. 

Estado Exportador País Importador Toneladas 

SP 

Rússia 602.047 

Egito 299.505 

China 1.001.748 

GO 

Rússia 234.250 

Egito 334.621 

China 530.379 

MS 

China 189.076 

Rússia 324.066 

Egito 133.778 

RO 

China 224.336 

Rússia 161.069 

Egito 308.653 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

 

Tabela 2 - Volume de carne industrializada exportado por estado produtor no acumulado 
de 2009 a 2019. 

Estado  País importador  Toneladas 

SP 
União Europeia 375.931 

Estados Unidos 246.381 

RS 
União Europeia 178.050 

Estados Unidos 12.509 

          Fonte: Elaborado pelos autores  
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Tabela 3 - Volume gado em pé por estado produtor no acumulado de 2009 a 2019. 

Estado  País Importador  Toneladas 

PA 

Egito 69.768 

Iraque 78.576 

Jordânia 48.374 

Líbano 107.653 

Turquia 121.933 

RS 

Egito 11.693 

Iraque 654 

Jordânia 9.092 

Líbano 1.258 

Turquia 88.315 

SP 

Egito 5.563 

Iraque 5.715 

Jordânia 5.677 

Turquia 39.116 

MT 
Iraque 184 

Bolívia 1.542 

PA Bolívia 5 

Fonte: Elaborado pelo autores  

 

Para estudar os principais fatores que permeiam a cadeia produtiva da carne 

bovina foi escolhido o método de análise de redes sociais, utilizando-se o programa 

computacional UCINET® 6.698 e a interface gráfica NETDRAW® 2.138, para 

relacionar esses dados com o comportamento de consumo do mercado. Análise 

considerou o volume acumulado entre 2009 e 2019.  

Na ótica de Borgatti e Li (2009) o software UCINET® permite estudar os 

relacionamentos dos atores de uma cadeia, possibilitando medir o 

comportamento individual e coletivo dentro da rede, bem como a quantidade com 

que as conexões acontecem entre eles, demonstrando o grau de centralidade de 

poder de um ator e a densidade da rede, revelando mudanças nos fluxos 

informacionais, materiais e financeiros, gerando relatórios para identificação de 

elos fracos na cadeia, gargalos e tendências no comportamento do mercado, e 

apoiando a tomada de decisão dos gestores da cadeia de suprimentos de forma 

integrada e sustentável. 

Dentre os dados coletados para as análises considerou-se o volume de 

produção de cabeças de gados, volume de carne em natura, industrializada e de 

gado em pé exportados, principais estados produtores, principais importadores e 
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o volume de produto e financeiro transacionado. As análises quantitativas geradas 

nos softwares permitiram construir as redes com os atores da cadeia produtiva da 

carne demonstrando os fatores preponderantes para a exportação, apontando 

aqueles que demonstram domínio no mercado, além de revelar tendências na 

cadeia produtiva e no consumo da carne brasileira. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

ANIMAIS ABATIDOS 

A Figura 3 mostra o comportamento da cadeia produtiva em relação ao abate 

de bovinos.  

Figura 3 – Número de cabeças abatidos em milhares de bois entre 2009 e 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores usando dados do IBGE (2020) 

O Brasil é um dos principais produtores de carne bovina e tem o maior 

rebanho comercial. Em uma década a cadeia produtiva da carne bovina registrou 

um crescimento no número de abates passando de 27,9 milhões em 2009 para 

31,9 milhões em 2019. Entretanto, o volume de abate sofreu oscilações em alguns 

períodos motivado pela divulgação da detecção da encefalopatia espongiforme 

bovina - EEB (doença da vaca louca) na produção do estado do Paraná em 2010/11, 
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ocasionando uma redução de 500.000 cabeças em 2010 e mais 966.700 animais 

em 2011 (USDA, 2012). 

Em 2015 ocorreu nova redução do número de abates devido o cenário político 

fragilizado no Brasil, e dependência de mercados que também estavam em 

dificuldade, como Rússia e Venezuela, como destaca Wesley Batista  presidente 

global da JBS, os volumes embarcados estão menores este ano porque o Brasil 

apresentou uma “dependência relevante de mercados que também estão em 

dificuldade”, tal como Rússia e Venezuela, que reduziram suas compras no início 

do ano e ainda não retomaram plenamente a sua demanda (ABIEC, 2015). Em 2017 

a eclosão da operação carne fraca pela polícia federal brasileira levou a 

desconfiança por parte dos mercados consumidores (MACEDO SOARES, 2018). 

EXPORTAÇÕES 

Um fator importante que afeta a cadeia produtiva da carne no Brasil são as 

exportações que são influenciadas pela variação cambial. A Figura 4 apresenta o 

comportamento das exportações da carne em natura e da industrializada. 

Figura 4 – Exportações de carne bovina em milhares de US$ entre 2009 e 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores usando dados ABIEC (2020) 

Nota-se que o preço do produto exerce forte influência nas exportações. A 

ascensão do preço médio da tonelada de US$ 3.600 em 2009 para US$ 4.000, em 

2017 (CEPEA, 2017) impactou diretamente na competitividade da carne brasileira.  
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Tanto a receita, quanto os volumes exportados sofreram com a variação no 

preço da arroba, reforçando a tese de que à medida que as cotações no valor do 

produto aumentam, desencadeiam efeitos de retração nas exportações.  Estas 

variações podem gerar insegurança e falta de confiança do produtor para novos 

investimentos na sua produção, e do consumidor que observa fragilidades na 

cadeia produtiva que podem estar motivados por diversos fatores tais como: 

embargos sanitários, preço de venda, concorrência com outras carnes etc. 

CARNE EM NATURA 

Considerando o volume de exportações de carne em natura entre 2009 e 2019 

foi projetada a rede apresentada na Figura 5. 

Figura 5 – Rede de relações entre atores da cadeia produtiva da carne bovina em natura 
no acumulado de 2009 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores usando NETDRAW 

A espessura das linhas representa o volume de exportações. Observa-se que 

o estado de São Paulo concentra a maior parte das exportações com grandes 

concentrações para China, Egito e Rússia. A seguir estão Mato Grosso e Goiás que 

apresentam volumes similares, porém o primeiro se conecta com China e Egito e 

o segundo com China e Rússia. 

A China foi o principal cliente da carne brasileira em natura no período e junto 

com o Egito é a única a adquirir de todos os estados brasileiros como pode ser visto 

na rede representado pelo tamanho do nó, que indica o grau de centralidade da 

rede, ou seja, quanto maior o número de ligações maior o tamanho do nó. 
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Visando compreender as relações comerciais trocadas na rede, analisou-se as 

quantidades de conexões trocadas entre estados produtores perfil de compra dos 

países importadores de carne em natura. A Tabela 3 apresenta os volumes 

transacionados, percentual relativo do volume, bem como o “Indegree” que 

representa quantidade de conexões recebidas pelos atores, e o Nrm “Indegree” 

que é o grau de poder destes atores dentro da rede considerando essa entrada. 

Tabela 3 – Atributos de grau de poder analisados no software UCINET® 

Pais Indegree Nrm indegree Volume % Volume 

China 5,0 0,714 2378006 0,4625381 

Egito 5,0 0,714 1241652 0,2415096 

Rússia 4,0 0,571 1521553 0,2959523 

Total 12,0 
 

5141211   

Fonte: Elaborado pelos Autores usando UCINET 

 

China e Egito com os cinco elos conectam 71,4% da rede. Porém, enquanto a 

China transaciona 46,2% da carne em natura o Egito apenas 24,1% que é menor 

que a Rússia com 29,6% que conecta com 4 estados, equivalente a 57,1% da rede 

Da mesma forma estabeleceu-se a mesma análise para os produtores através 

do grau de saída, outdegree, Tabela 4. 

Tabela 4 - Atributos de grau de poder analisados no software UCINET® 

Estado Produtor Outdegree Nrm outdegree Volume % Volume 

São Paulo 3 0.429 1903300 0,370205 

Goiás 3 0.429 1031933 0,200718 

Rondônia 2 0.286 694058 0,134999 

Mato Grosso 2 0.286 865000 0,168248 

Mato Grosso do 
Sul 

2 0.286 646920 0,125830 

Total 12 
 

5141211   

Fonte: Elaborado pelos autores usando UCINET 

 

São Paulo e Goiás são os estados que atendem ao maior número de 

importadores da carne bovina em natura, sendo responsável por cerca de 57% das 

exportações nessa modalidade no período conectando 42,9% da rede.  
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CARNE INDUSTRIALIZADA 

A carne industrializada é exportada em menor volume e concentra sua 

exportação pelos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Para o Brasil esta 

modalidade de exportação da carne representa maior lucratividade, uma vez que 

possui maior valor agregado para o consumidor e melhor rentabilidade para o 

exportador. 

A cadeia produtiva da carne industrializada demonstrou um comportamento 

bem diferente da carne em natura. Enquanto vários países demonstram interesse 

em comprar a carne in natura do Brasil, apenas a União Europeia e os Estado 

Unidos mantêm uma relação estreita na compra da carne industrializada, sendo o 

principal comprador da carne brasileira nessa modalidade, Figura 6. 

 

Figura 6 – Rede de relações entre atores da cadeia produtiva da carne bovina 
Industrializada de 2009 a 2019 analisada no Software NETDRAW® 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

Para o cenário de carne industrializada observa-se um cenário bem 

concentrado o destino principal para a carne produzida por São Paulo e Rio Grande 

do Sul revelando a preferência dos europeus e dos norte-americanos pela compra 

da comodity brasileira já processada e pronta para o consumo. A União Européia 

destacou um volume de 553.981 toneladas e um fluxo financeiro de US$ 2.925.225 

no acumulado de 2009 até 2019. Enquanto os Estados Unidos compraram 258.890 

toneladas equivalente a US$ 1.992.182.  
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O comportamento da exportação da carne industrializada demonstra que o 

Brasil possui uma participação discreta na exportação nesta modalidade, sendo 

esta opção melhor em termos financeiros, pois o produto industrializado possui 

maior valor de venda. Não se optou em fazer outras análises para a carne 

industrializada pelo fato de não ter registrado grandes mudanças no 

comportamento da rede ao longo dos anos estudados. 

Embora o Brasil demonstre uma forte tendência na exportação de carne em 

natura, promover novas formas de exportar o produto torna-se necessário para 

melhorar o marketshare do produto a nível mundial, uma vez que existe uma 

demanda mundial crescente, a exportação na forma industrializada poderia 

proporcionar uma agregação de valor para toda a cadeia produtiva. Mas para 

promover mudanças na forma de exportar a carne, questões logísticas e de 

capacidade operacional precisam ser planejadas visando adequar alguns elos da 

cadeia para suportar a demanda como mencionado por (MACHADO E REIS, 2018; 

OLIVEIRA E BEZERRA, 2005). 

Como a rede da Figura 6 possui apenas quatro não foi realizada uma análise 

dos elos em relação ao volume, pois os resultados seriam indiferentes. 

GADO VIVO 

A exportação do gado vivo, classificado como gado em pé, modalidade esta 

que exige uma logística especializada no transporte e movimentação dos animais, 

com desafios que envolvem minimizar ao máximo o estresse dos animais, manter 

o bem-estar e evitar contusões durante o embarque e desembarque na troca de 

modais de transporte. Além de fatores logísticos a perda de peso durante as 

viagens e os requisitos de qualidade e exigências do importador aumentam a 

complexidade desta forma de exportação da carne, e consequentemente, exigem 

maior responsividade em toda a cadeia produtiva. A Figura 7 apresenta a rede de 

Gado Vivo (em pé). 
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FIGURA 7 – Rede de relações entre atores da cadeia produtiva da carne bovina Gado Vivo 
analisada no NETDRAW® 

 

Fonte: Adaptado de COMEXSTAT (2020) 

A rede do gado vivo apresentou muitas interações entre os estados do Pará, 

Rio Grande do Sul e São Paulo motivadas pelas transações com os países Líbano, 

Turquia, Egito e Jordânia. A espessura do Líbano demostra que o país é o principal 

comprador do gado vivo para abate. Vale ressaltar que a exportação do gado vivo 

é muito influenciada por fatores religiosos e culturais evidenciados nos países 

mencionados. No caso do Líbano pela sua infraestrutura é mais econômico 

importar essa carne do Brasil, mostrando que esse país é o grande impulsionador 

das exportações de gado vivo brasileiro, mesmo com a discussão de bem-estar 

animal da realização de uma viagem tão longa e desgastante para o animal.  

Do ponto de vista da exportação, o estado do Pará lidera as exportações de 

gado vivo, principalmente pela facilidade legal do estado na liberação dessa carga 

e grande extensão de terra do estado.  

Outro fator que no comparativo com outras formas de exportação da carne 

que coloca esse processo em desvantagem é a complexidade na logística de 

transporte do animal vivo da origem ao destino, pois o transporte marítimo 

precisar ser adaptado para esta finalidade, de modo a proporcionar boas condições 

e bem-estar do animal, que durante o transporte sofre os maiores níveis de 

estresse ao longo de sua vida.  

A análise possibilitou evidenciar que tanto a região norte através do estado do 

Pará, quanto a região sul pelo estado de Rio Grande do Sul apresentam melhores 
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indicadores na exportação do gado vivo, podendo ser esta uma tendência dos 

portos dessas regiões. 

Novamente visando compreender as relações comerciais trocadas na rede, 

agora do gado vivo, analisou-se as quantidades de conexões trocadas estados 

produtores países compradores. A Tabela 5 apresenta os volumes transacionados, 

percentual relativo do volume, Indegree e o Nrm “Indegree”. 

Tabela 3 – Atributos de grau de poder analisados no software UCINET® 

País Indegree Nrm indegree Volume Participação 

Iraque 4,0 0,400 85.127 0,143043182 

Egito 3,0 0,300 87.024 0,146230806 

Jordânia 3,0 0,300 63.142 0,106100680 

Turquia 3,0 0,300 249.364 0,419018877 

Líbano 2,0 0,200 108.911 0,183008634 

Bolívia 2,0 0,200 1.546 0,002597822 

Fonte: Elaborado pelos Autores usando UCINET 

 

O Iraque adquire de quatro estados brasileiros e movimentou 14% do volume. 

Egito, Jordânia e Turquia adquirem gado vivo de três estados e representam cerca 

de 67%. A Turquia foi o destaque com 41%. Outro destaque é realmente o Líbano 

que embora receba de apenas dois estados, São Paulo e Pará, respondeu por mais 

18% das aquisições de gado vivo do Brasil no período analisado.  Outro destaque é 

a presença da Bolívia que compra dos estados vizinhos, Rondônia e Mato Grosso, 

mas em um volume muito pequeno, talvez relacionado a fazendas vizinhas com 

controle brasileiro. 

Da mesma forma estabeleceu-se a mesma análise para os produtores através 

do grau de saída, outdegree, Tabela 4. 

Tabela 4 - Atributos de grau de poder analisados no software UCINET® 

Estado Produtor Outdegree Nrm outdegree Volume Participação 

Pará 5 0.500 426.304 0,71633404 

Rio Grande do Sul 5 0.500 111.015 0,18654252 

São Paulo 4 0.400 56.070 0,09421645 

Mato Grosso 2 0.200 1.725 0,00289858 

Rondônia 1 0.100 4.5 0,00000840 

Fonte: Elaborado pelos autores  
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No processo de exportação de gado vivo o Pará é realmente o destaque com 

vínculo com cinco países compradores e uma participação de cerca de 71% de 

participação.  

CONCLUSÃO 

O Brasil demonstra sua força na exportação da carne bovina, se destacando 

por ser um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo, 

oferecendo menor preço com um produto que apresenta qualidade reconhecida 

no mercado mundial. Embora o Brasil apresente números positivos para o 

produto, é preciso avançar com o monitoramento ao longo da cadeia produtiva 

para evitar problemas sanitários, de custos e qualidade da carne brasileira. 

A pesquisa permitiu identificar os principais fatores que impactam na 

exportação da carne bovina, bem como a influência que alguns atores exercem na 

cadeia produtiva, apontando a Rússia, China como principais importadores que 

exercem grande impacto na compra da carne in natura, por isso é importante que 

o Brasil mantenha boas relações comerciais com estes países para manter as 

exportações em alta. Outro fator que merece atenção é a logística de escoamento, 

pois esta é uma cadeia produtiva que possui grande dependência do modal 

rodoviário, e do transporte de perecíveis que oferece uma infraestrutura complexa 

e com altos custos. 

Dentre os principais elementos impactante no escoamento da carne bovina, 

destaca-se os vários processos que a carne necessita passar desde a saída do 

animal das fazendas produtoras até chegar às mãos do consumidor, são muitas 

etapas que envolvem uma engenharia de produção complexa e com alto nível de 

inspeção sanitária, que para manter uma qualidade em níveis internacionais de 

comercialização do produto, faz com que os custos tanto de produção como os 

custos logísticos se elevem aumentando os desafios para a cadeia produtiva 

manter-se competitiva.  

Outro fator importante é a segurança alimentar que tem grande interferência 

em qualquer cadeia produtiva de alimentos, e que envolve a confiança do 

consumidor no fabricante. Se houver rompimento da confiança, todos os esforços 

da cadeia para exportar o produto serão em vão, de modo que a desconfiança 
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sobre a qualidade do produto, sobre os aspectos sanitários e sobre a transparência 

sob o produto abalam as transações e a imagem do produto brasileiro junto aos 

consumidores estrangeiros, e podem causar retração no consumo e provocar 

colapsos na produção. 

Não obstante, os portos brasileiros também exercem grande participação nas 

exportações da carne bovina, pois o Brasil já enfrenta uma desvantagem nas 

exportações que é conhecido como custo Brasil e é um reflexo da ineficiência de 

nossa logística terrestre, altos custos de frete, má condições de estradas, 

indisponibilidade de outros modais, concentração da produção no sudeste e 

centro-oeste do país, altos pedágios e a ausência de ações para mitigar tais 

problemas tornam-se desafios que a cadeia produtiva precisa considerar em se 

negócio. 

Assim, considerando as evidências da pesquisa, acredita-se que para o Brasil 

e para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira o caminho para a evolução do 

negócio será pensar em outras formas de logística para promover o escoamento 

do produto e o aumento da exportação da carne industrializada. Talvez investir em 

campanhas de posicionamento do produto no exterior possa se apresentar como 

uma importante ação para aumentar o fluxo na exportação de carne 

industrializada, que promoveria mais empregos para a indústria da carne e maior 

rentabilidade para a cadeia produtiva. 

Por fim sugere-se novos estudos de maneira concentrada nas modalidades de 

exportação aqui apresentadas para a carne bovina brasileira de forma 

segmentada, considerando fatores não introduzidos nesta pesquisa e que possam 

gerar conhecimento de outros elementos não apresentados neste estudo. 
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4.3 Artigo 3 - Evaluation of Brazilian Beef Export Modalities and
the Effects of Blockchain Technology

O artigo 3 vai ser submetido ao Journal Smart and Sustainable Built Environment
na edição especial Blockchain and Building Information Management: Digital Cons-
truction Transformation, Figura 17.

Link: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/sasbe/blockchain-
and-building-information-management-digital-construction-transformation

Figura 17: Smart and Sustainable Built Environment

https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/sasbe/blockchain-and-building-information-management-digital-construction-transformation
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BRAZILIAN BEEF EXPORTS AND HOW BLOCKCHAIN CAN CONTRIBUTE 1 

TO ADD-VALUE TO THE SUPPLY CHAIN 2 

 3 

ABSTRACT 4 

Brazil is one of the main players in beef industry, however, the exports are 5 

concentrated in no add-value products such as beef fresh and cuts. This paper 6 

analysis a multicriteria decision model of Brazilian beef exports to investigate 7 

which factors have more influence on the decision process and how technology 8 

can add value to the country exports. We applied the Analytic Hierarchy Process 9 

(AHP) using quantitative and qualitative data obtain in documents and interviews 10 

with specialists in meat and technology industry. The results show that marketing 11 

is the most important criteria to decision making over beef meat acquisition and 12 

if Brazilian producers would like to commercialize more beef in industrialized form 13 

- with higher add value – should invest in food safety and traceability based on 14 

technology such as blockchain. 15 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, Blockchain, Brazilian Beef Industry. 16 

 17 

1. Introduction 18 

Beef consumption is constantly growing. In 2018, the global consumption 19 

was 60.9 million tons of beef, and the United States accounted for about 21% of 20 

the meat, followed by China 14%, Brazil 13%, and the European Union 12.9% 21 

(FAS Foreign Agricultural Service of United States Department of Agriculture, 22 

2018). However, more and more consumers are concerned about how items are 23 

produced, transported, and stored influencing the added value (Senra, 2018; 24 

Boito, 2021). 25 

Due to that, the advancement in information and communication 26 

technologies (ICTs) has been a predominant factor in generating information to 27 

consumers about the products that they purchase, especially for foods. (da Silva, 28 

Mafei, Bordin, & Cunha, 2018; FoodConnection, 2019). Among these items, meat 29 

needs even greater control to ensure consumer safety. 30 
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The blockchain has been causing countless changes in information 1 

management. The transactions are registered under safety cryptography and 2 

stocked on data blocks. The transaction can bring all information related to 3 

purchase and sales operation like a ledger and it can be accessible for anyone 4 

that has the key access. The sequence of blocks is called “blockchain” (da Silva, 5 

Mafei, Bordin, & Cunha, 2018; Yano, et al., 2018). To be better understand, the 6 

final consumer has traceability just by using mobile reading a QR Code printed 7 

on the package. Some information is available like the place where the animal 8 

was raised, the slaughterhouse, the type of feeding, transportation, and even 9 

storage of the data on the blockchain system (Martins & Lopes, 2003; Yano, et 10 

al., 2018). 11 

This technology presents itself as a disruptive way to process control, 12 

whereby through Smart Contracts, it provides transaction reliability and assures 13 

the parties involved that their purpose is strictly respected (FoodConnection, 14 

2019). The blockchain is developed on architecture of data blocks connected 15 

through nodes and heavy cryptography. Each block contains data originating 16 

from all previous transactions, which creates a singular fingerprint (Hash) used 17 

to validate the data increasing information security (Martins, Gonçalves, & 18 

Petroni, 2019). 19 

The application of blockchain to track food products is a reality. Blockchain 20 

technology can build trust and promote transparency and thus increase the 21 

traceability of food across the value chain. This can support the implementation 22 

of sustainability standards and labeling that provide information to consumers on 23 

the environmental and social dimensions of production (Christidis & Devetsikiotis, 24 

2016; FAO, 2020). The use of blockchain can assist in ensuring food safety by 25 

enabling effective tracking of food, reducing losses in the logistics process 26 

(Ferreira, Pinto, & Santos, 2017). It is emphasized that blockchain can be 27 

considered as an innovative solution for information systems in the context of 28 

production chains (Tse, Zhang, Yang, Cheng, & Um, 2017). 29 

Besides being a major consumer, Brazil has the largest commercial cattle 30 

herd in the world with about 220 million heads and also has a modern industrial 31 

park for processing. The country is the main supplier of beef, occupying in 2020 32 

77



3 

 

the position of the largest exporter of this commodity (Rodrigues & Marta-Costa, 1 

2021). 2 

In 2019, Brazil's GDP was R$7.3 trillion, a nominal growth of 6.8% over 3 

the previous year. Part of this growth was due to the Livestock GDP, which in the 4 

same period recorded a slight growth, going from 8.3% to 8.5% of the total GDP, 5 

evidencing the strength of the sector in the Brazilian economy (ABIEC, 2020). 6 

Despite this importance, Brazil is recognized for export meat in general 7 

form as a raw material for processors or intermediaries that ensure the quality of 8 

product. The main reason to this happens is the difficult of country producers, 9 

processors and logistics operations ensure the quality patterns alongside the 10 

whole supply chain. As mentioned, blockchain can be a solution to consumers 11 

follow the beef production since the origin and have the certainty of the food 12 

safety.  13 

With these ideas in mind, in this study, we developed a decision model to 14 

identify which factors influence in Brazilian beef exports and how they can weight 15 

in the decision. At the same time, we investigate the role of technology to mitigate 16 

the flaws in Brazil beef industry that make the country export more fresh and cut 17 

beef parts instead of in industrialized form.  18 

As a methodology, a non-standardized interview with players and 19 

professionals of the sector was applied, and subsequently, after identifying the 20 

key points, a survey was applied to collect quantitative data to be evaluated on 21 

Analytic Hierarchy Process (AHP) software.  22 

The article is distributed as follows: after this introduction a literature review 23 

is conducted, follow for the methodology, results, discussion and conclusion 24 

sections. 25 

 26 

2. Literature Background 27 

2.1 Meat Production Chain 28 

The beef production chain connects production systems, service providers 29 

and suppliers, processing and transformation industries, distribution and 30 
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marketing of products and subproducts, and also the final consumers. The agents 1 

that make up this chain differ greatly from each other, from highly capitalized 2 

cattle farmers to small producers; from slaughterhouses with high technological 3 

standards, capable of meeting demands, to slaughterhouses that do not comply 4 

with the minimum sanitary legislation (Penz, 2020). 5 

Although it represents importance to the GDP and the trade balance, the 6 

beef production chain is the target of criticism for the environmental impact 7 

caused, mainly in the deforestation of new agricultural frontiers (Barreto, Pereira, 8 

Brandão, & Baima, 2017; Magro, Santos, Júnior, Silva, & Oliveira, 2019). 9 

However, the competitive advantages of the beef chain are delayed when 10 

compared with other chains, such as poultry and pork. One of the reasons for 11 

that is because Brazil has a large amount of land for pasture, but in most cases, 12 

it is degraded pasture, where the productivity is low with a rate of 1.3 animals/ha 13 

(Santos, Ishiy, Wilk, Junior, & Longo, 2017). 14 

In the last decades, the specialist is beginning to draw attention to add 15 

value on agribusiness product export by Brasil (Wilkinson, 2010; Embrapa, 16 

2014.194 p.), and the necessity of alternative sustainable production model 17 

(Stabile, et al., 2020). 18 

 19 

2.2 Blockchain Applications 20 

The global value chain involves considerable transaction costs and 21 

bureaucracies, which can be drastically reduced by blockchain and smart 22 

contracts. As transactions are completed at each stage of the value chain, 23 

information is sent to record automatically. It can be done by the supplier, or 24 

buyer, or other service providers, or by IoT devices such as sensors, which can 25 

track the product collecting its geography position, temperature, and other quality 26 

parameters (FAO, 2020). 27 

For each stage of the value chain, once the transaction is completed 28 

(Figure 1) and a consensus is reached there is a validation process to be done 29 

and after that, the information can be input into the blockchain, and the payments 30 
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are made to suppliers and service providers through smart contracts (FAO, 1 

2020). 2 

 3 

Figure 1 - Blockchain Based Agri-Food Value Chains4 

 5 

Source: FAO (2020). 6 

 7 

As soon new blockchain supply chain management solutions emerge, the 8 

traditional business models want to be revisited. For example, given the 9 

increased supply chain visibility that blockchain enables, companies that operate 10 

as an intermediary or a market maker, their key value proposition may not survive 11 

unless that company is adding value beyond its role as a market maker (de 12 

Campos, 2018). 13 

 14 

2.3 Agribusiness supply chain 15 

An agribusiness supply chain brings an overview view of the entire flow of 16 

supply of a food product (inputs such as seeds, chemicals, among others), 17 

contemplating rural producers, agribusiness, and physical distribution, 18 

considering key elements for its analysis, such as agents, relationships among 19 

them, sectors, support organizations and the institutional environment (Batalha, 20 

2009; de Almeida & Zylbersztajn, 2009). 21 

Thus, network theory provides an excellent framework for understanding 22 

how changes in one part of the channel ecosystem affect other parts, such as the 23 
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propagation of behaviors between firms from one channel relationship to an 1 

adjacent one (Watson, 2015; ABIEC, 2020). 2 

In this way, farmers have played an even more important and active role 3 

within the production process, with a constant search for information, 4 

technologies, traceability, and professionalization (Cônsoli, L.S., & Marino, 2011). 5 

Farmers are beginning to present an active profile when making decisions about 6 

their farms. The compilation, processing, and data analysis in the field should be 7 

intensified, allowing farmers to use more precise practices (cultivation per square 8 

meter), optimizing the use of resources, and increase crop productivity (ABIEC, 9 

2020). 10 

The modernization and introduction of livestock farming technologies may 11 

be an option to increase Brazilian beef production. Confinement is an alternative 12 

to extensive cattle raising, which in Brazil is widely spread. This technique allows 13 

the reduction of geographical space, greater turnover of animals on the farm, 14 

increased productivity, allows the use of waste, reduces the time to slaughter, 15 

increases product quality, and could generate improvement in the efficiency of 16 

slaughterhouses (Cunha & Castro, 2020). 17 

The market has quick access to information, which makes the consumer 18 

wiser and more demanding. However, there is a lot of supply and competition, 19 

hence the importance of adding value, i.e., providing a quality product, desired, 20 

which increases the consumer's willingness to pay more for something better 21 

(Cunha & Castro, 2020). 22 

In January 2020, beef was the main meat exported in the month, with an 23 

increase of 38.1% compared to the same month of 2019. There were US$ 631.5 24 

million in beef sales to foreign markets against US$457 million in January of the 25 

previous year. Demand remained heated, with China being the largest importer, 26 

buying the equivalent of a quarter of the agro-products exported by Brazil in 27 

January, according to data from (Federation of Industries of the State of São 28 

Paulo - FIESP, 2020). 29 

Another factor that deserves attention is data security, a recent survey 30 

conducted by the Society for Information Management (SIM) among senior IT 31 

executives reveals that security remains a widespread and persistent concern. 32 
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Recent issues, such as the NSA breach and the Sony Pictures breach, have 1 

spurred companies around the world to continue investing in their security 2 

systems (Martins, Gonçalves, & Petroni, 2019). 3 

In search of assuring safe production processes that support the 4 

consumers' trust, the beef production chain has started to adopt rigid standards 5 

in the production process and technologies throughout the process, aiming at 6 

meeting high levels of sanitary requirements.  As a result of the serious health 7 

outbreaks that spread throughout Europe in the 1990s, and other sanitary 8 

problems around the world culminated in the so-called sanitary crises in the food 9 

sector (de Almeida & Michels, 2012). 10 

Food safety is a major concern for consumers in both developed and 11 

developing countries (Jaffee, 2001; Zhllima, Imami, & Canavari, 2015). 12 

Weaknesses in the food safety control system and extension services represent 13 

major constraints to the application of compatible food production and sales 14 

practices (Imami, Valentinov, & Skreli, 2021). 15 

Several studies show the consumer's concern about food safety, mainly 16 

over the livestock products, highlighting consumer distrust in public agencies 17 

responsible for enforcing safety standards (Imami, Chan-Halbrendt, Zhang, & 18 

Zhllima, 2011; Zhllima, Imami, & Canavari, 2015; Verçuni, 2016). 19 

Food safety management systems (FSMS) have evolved over the past two 20 

decades. Despite the different FSMS standards and approaches developed by 21 

the British Retail Consortium (BRC, 2018), International Featured Standards 22 

(IFS, 2017), or Safe Quality Food (SQF, 2019), they all have several common 23 

elements, as below (Djekic, 2021): 24 

 prerequisite programs (PRPs) are the foundation of any FSMS; 25 

 HACCP or similar hazard-based approaches are important to identify, 26 

control, and decrease food safety risks in the food supply chain; 27 

 food safety legal compliance is necessary;  28 

 food-based crisis management is important to anticipate and respond to 29 

various threats, such as product-associated incidents (like recalls, recalls, 30 

and food fraud), or emergencies affecting food businesses, such as 31 

natural disasters, food safety issues, and food defense. 32 
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3. Methodology 1 

This study is divided into three phases: the first consists of a literature 2 

survey in databases of journals, theses, and specialized government sites such 3 

as IBGE and ComexStat-MDIC. The second phase sought to collect data in field 4 

research using interviews and the application of a quantitative questionnaire to 5 

understand the environment studied in the current scenario. Finally, the third 6 

phase carried out the confrontation between the first two phases in order to 7 

generate the results that grounded our discussions. 8 

The interviewers come from the Brazilian beef production chain sector, 9 

and from blockchain developers that are using the technology on food traceability. 10 

They are from a multinational consultancy group involved with blockchain 11 

developments in large companies in Brazil and Europe, one from a technological 12 

research institute in Brazil that works in blockchain application on the beef 13 

production chain, one manager of a port terminal exclusively for beef exports in 14 

the City of Cubatão, and one cattle breeder in the City of Pereira Barreto. 15 

The questionnaire was developed on the Google Forms platform and sent 16 

to 60 people. The research obtained 22 responses, including ones that work in 17 

the technology sector with some knowledge about blockchain, participants of the 18 

beef production chain, blockchain and supply chain researchers, business 19 

consultants’ experts on the beef market, logistics managers responsible for beef 20 

export, and professors and scholars of the theme. 21 

In the second step, a multicriteria method proposed by Saaty was applied. 22 

The method uses a comparison scale from 1 to 9, as shown in Table 1, and also 23 

eliminating the intermediate values between two adjacent tests of analysis 24 

through the Analytic Hierarchy Process (AHP) as described by the author (Saaty, 25 

1987; Marin, Aragonés, & García, 2014). 26 

The multicriteria analysis was performed by means of pairwise 27 

comparisons of the AHP, the Expert Choice® software, version 11, was used. 28 

The choice of the software was due to its friendly, intuitive interface, and its ease 29 

of applicability in the AHP framework (Ishizaka & Labib, 2009). 30 
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The Analytic Hierarchy Process (AHP) is based on the Newtonian and 1 

Cartesian method of thinking, to deal with complexity by decomposing and 2 

dividing the problem into factors that can be further broken down into new factors 3 

down to the lowest level, clear and scalable, and establishing relationships to 4 

then synthesize them. This method is based on three stages of analytical thinking, 5 

as follows (Costa, Rodrigues & Felipe, 2008): 6 

a) construction of hierarchies: in the AHP method, the problem is 7 

structured in hierarchical levels, for better understanding and evaluation. 8 

The application of this methodology requires that both criteria and 9 

alternatives be structured hierarchically, and the first level of the hierarchy 10 

corresponds to the general purpose of the problem, the second to the 11 

criteria, and the third to the alternatives, Figure 2. 12 

b) priority definition: based on the human being's ability to perceive the 13 

relationship between observed objects and situations, comparing pairs, 14 

considering a given focus, criteria, or parity judgments. 15 

c) logical consistency: human beings can establish relationships between 16 

objects or ideas in such a way that they are coherent, and that they relate 17 

well to each other, and their relationships are consistent. 18 

Figure 2 – Decision Three19 

 20 
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 1 

Table 1 - Binary comparison scale adapted from Saaty (1980) 2 

Scale Definition Description  

1 Equal importance Both elements contribute equally  

    to the property or criteria 

3 Moderately more important  Judgment and previous experience  

  element than the Other  favor one element versus another. 

5 A much more important element 

than in another 

Judgment and favor of previous 

experience strongly to one element 

against another. 

  
  

7 Much stronger the importance of 

one element than the other 

One element dominates strongly. Its  

dominance is proven in practice. 

  
  

9 Extreme importance of one 

element in front of the other 

One element dominates the other with  

the highest order of magnitude 

possible. 

  
  

2,4,6,8 Intermediate values between 

two adjacent judgments 

They are used as a daily Interme- 

value between the explicit judgment 

anchors of levels 1, 3, 5, 7, and 9 

  

  

Source: (Saaty T. , 1980) 3 

 4 

The AHP methodology allows the analyst to evaluate the congruence of 5 

judgments with the inconsistency radius (IR). Before determining an 6 

inconsistency, it is necessary to estimate the consistency index (CI) of n x n 7 

judgment matrix, from which comes the CI defined by: 8 

 9 

Where λmax. is the maximum eigenvalue of the matrix. Thus, IR is defined 10 

by: 11 
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 1 

Where RI is the average random CI value for an n x n matrix. The values 2 

of RI are shown in Table 2. 3 

 4 

Table 2 - RI values for matrices of different orders 5 

N 1 2 3 4 5 6 7 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 

Source: (Saaty T. , 1980) 6 

 7 

The judgments can be considered acceptable if RI ≤ 0.1. In cases of 8 

inconsistency, the evaluation process of the evaluated matrix is immediately 9 

repeated. Inconsistencies greater than 0.1 or more warrant further investigation 10 

of the evaluated criteria (Parra & Crespo, 2007). 11 

 12 

4. Results  13 

Table 3 presents the results of Analytic Hierarchy Process (AHP) 14 

considering Brazilian beef ways of export and the criteria: logistics, market, and 15 

production. 16 

 17 

Table 3 - Factors that impact Brazilian beef exports 18 

Sales Model  Weight Factor Criterion Weight Factor 

In Nature 0.357 Logistics 0.333 

Parts  0.244 

  

Market  0.528 

  

Final Product 0.398 Production  0.144 

 19 
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The best way to export the Brazilian according to multicriteria model is 1 

industrialized form (final product - 0.398), which is equivalent to 39.8% of their 2 

preference. This represents higher added value for the chain for the consumer 3 

and also for the supply chain where the product is sold at a higher price and a 4 

better profit margin for exporters, and consequently, a better position of the 5 

product in the trade balance. The second-best option according to the model for 6 

export meat is in nature (0.357) confirming the trend of Brazilian beef exports 7 

(Ibing, Cazella, & Pavan, 2018). 8 

Table 4 demonstrates the impact of the criteria and sub-criteria on the 9 

business, graduating the weight of each one of them. 10 

Table 4 - The impact of the criteria and subcriteria 11 

Criteria Impact Weight Subcriteria Weight  

Logistics 0.333 

Transportation 0.280 

Warehousing 0.094 

Traceability 0.627 

Market 0.528 

Price 0.109 

Profile 0.345 

Religion 0.547 

Production 0.144 

Cost 0.226 

Technology 0.101 

Food safety 0.674 

 12 

Marketing is the most important criterion to define how to export beef 13 

(0.528). Logistics is also relevant (0.333) but production seems to follow the lead 14 

of those two criteria. 15 

Regarding sub criteria note that although the price has a great impact on 16 

the product exports, the consumption profile and the religious factors are sub-17 

criteria that showed a strong tendency on the market, mainly for the cultural 18 

factors and consumption habits of the importers, being these important 19 

conditioning factors for the business. 20 

Among the main factors that have an impact on Brazilian beef exports, 21 

food safety (0.674) and traceability (0.627) registered the highest percentage 22 

among the alternatives for product exports, which can demonstrate an important 23 

indicator that the chain needs to be more concerned with product safety and 24 

quality, and especially with the technologies adopted in the traceability process. 25 
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5. Discussion 1 

 2 

To design the agribusiness supply chain is mandatory to consider trusted 3 

points and the enterprise network where each player is responsible for the 4 

process efficiency and to understand how each action done for someone can 5 

impact the supply chain (Batalha, 2009; de Almeida & Zylbersztajn, 2009; 6 

Watson, 2015; ABIEC, 2020).  7 

For this reason, to export the product already processed and ready-to-eat 8 

involves more and more technology and safety in production due to the consumer 9 

requirements. The concerning over product quality and food safety is increasing. 10 

Confidence in the production process has become a competitive factor, so 11 

improving their production models in order to meet market needs becomes 12 

indispensable for producers (FoodConnection, 2019; Cunha & Castro, 2020; 13 

Rodrigues & Marta-Costa, 2021). 14 

Market changes and to quickly adapt to them is competitive advance on 15 

the world scenario and under it, the new technologies as blockchain can be 16 

applied, bringing data safety and production process and logistics traceability to 17 

final consumer (de Campos, 2018; Martins, Gonçalves, & Petroni, 2019). 18 

Blockchain can offer for consumers during the purchase the opportunity, 19 

to follow using mobile phone and reading the product QR Code, to obtain all 20 

information related of the product as the place where the animal is raised, the 21 

type of feed, transportation time and the product storage growing the confidence 22 

and satisfaction with the product acquired (Cônsoli, L.S., & Marino, 2011; 23 

FoodConnection, 2019).  24 

Investing in technology can also bring benefits such as greater data 25 

security and greater confidence in the process, as in the application of Smart 26 

Contracts (smart contracts), which provides transaction reliability and guarantees 27 

the parties involved the integrity of their data from "end to end" (Yano, et al., 2018; 28 

Martins, Gonçalves, & Petroni, 2019). This reinforces the new trend that 29 

blockchain technology has been causing in production chains. 30 

But when we look back to the export preference model comparing the 31 

production factors, the first option is to export the product on the industrialized 32 

form shows once again that the research points to the export of the product in the 33 

industrialized form as the best exportation model for Brazilian commodity, by 34 
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representing a better product positioning in the international market, as well as 1 

adding value to a product that today is exported largely with low added value. 2 

However, to be possible is necessary Brazilian beef industry guarantee the safety 3 

of the meat and blockchain can be the solution to offer transparency to the market 4 

responsible for the decision in beef marketing. 5 

It is noteworthy that exporting in the industrialized form can develop in the 6 

consumer a culture of receiving the product processed and monitored from the 7 

origin, making the exporter and producer responsible for the entire production 8 

process and logistics, allowing to increase the levels of confidence in the Brazilian 9 

product, and lead to a foreign consumer loyalty to the Brazilian product. 10 

 11 

6. Conclusion 12 

The beef market presented great challenges for being composed of high 13 

complexity and many players. In this study, it was possible to identify that among 14 

the several ways of exporting Brazilian beef, the most used is being the fresh, 15 

cuts (parts) and industrialized form. This last was revealed to be the best way to 16 

export the Brazilian commodity, even though this is not the option currently most 17 

used by the production chain. 18 

Another important aspect is linked to the opportunities that the blockchain 19 

has been causing in the chain providing greater process control since the origin 20 

until destination, increasing security and reliability in the origin of the product. 21 

Among the changes that new technologies are causing in the ways of doing 22 

business in the globalized world, the blockchain has proven to be an important 23 

wing in conducting the documentary and physical processes of the production 24 

chains, by enabling a strict and safer control, attracting the attention of suppliers 25 

and consumers who realized the value added along the chain. 26 

 27 
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Abstract 7 

Commodities market usually entails larger producers and consumer preferences. 8 

Comprehend this relation is essential for countries that want to have success in 9 

agricultural global trade. This study investigates Brazilian beef trade between 2009 10 

and 2019 to identify export patterns and consumer behaviour. To do so, we used 11 

data mining to explore data through Orange software tool. Our results show the 12 

preference of market consumers for beef in nature with low added value. Issues 13 

such as risk to food safety and logistical costs have been provoking the presence 14 

of intermediaries to ensure quality meat to the market reducing the country 15 

revenue.  16 

Keywords: International trade; agriculture commodities; livestock production; 17 

beef market 18 

 19 

Introduction 20 

Concerning with world feeding has been increasing in the last years. According to the 21 

Food and Agriculture Organisation – FAO (2015), one in every nine people around the 22 

world - around 805 million people - does not have enough food for a healthy and active 23 

life. The food insecurity problem exposes the challenge of the low-income classes to have 24 

access to the necessary food for a healthy and balanced diet. The issue increases as there 25 

is population growth, expansion of cities, and restrictions on land use, making the debate 26 

about the inability of the production systems to meet human requirements for food a 27 

96



2 
 

reality (Saath e Fachinello, 2018). 1 

The distance between producers and consumers in the global market multiplies 2 

the number of stakeholders - producers, consumers, and intermediaries´ actors, such as 3 

companies and investors – increasing the gap between food sources and consumer 4 

markets (Gardner et al., 2019). However, the pressure of the population growth and the 5 

changes in consumption patterns have been imposing the need to obtain agricultural 6 

commodities in a global context (Henders et al., 2015).  7 

Among the main world food sources, Brazilian agribusiness has been highlighted 8 

as an important player in the global food trade. Driven by the world food demand, the 9 

agribusiness sector is one of the most relevant in the country (Serrano & Pinilla, 2016; 10 

Aparicio et al., 2018; Rodrigues and Marta-Costa, 2021). The agribusiness is responsible 11 

to generate about one-third of the country´s Gross Domestic Product (GDP) and the main 12 

commodities negotiated are soybean, sugar, coffee, orange juice, forestry products, and 13 

beef (Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply - MAPA, 2021)  14 

Particularly, beef exports were the second main Brazilian commodity, just behind 15 

the soybean exports, resulting in US$1,66 billion in external sales (MAPA, 2021). Brazil 16 

has the biggest commercial cattle herd in the world, with 217 million heads of cattle, 17 

occupying first place in the beef exports (United States Department of Agriculture – 18 

USDA, 2020).  19 

The Armington theory states that, unlike the integrated world market that guides 20 

the global price for each merchandise, the commodities´ prices are, differentiated by their 21 

country of origin. Identical products from different countries of origin are not the perfect 22 

replacement for one another (Garrett et al., 2013). So that, understanding the relationship 23 

between global consumption and production is essential (Godar et al., 2015). 24 
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The main objective of this study is to analyze and predict consumer behaviour and 1 

export patterns in Brazilian beef supply chain between 2009 and 2019. To do so, Data 2 

mining is applied in a dataset composed for beef exports volume in the period. Data 3 

mining is an important tool for the discovery process of innovative, unknown and relevant 4 

patterns as the understandable, predictive, and detailed models through big-scale data 5 

(Zaky; Meira Junior., 2014).  6 

Materials and Methods 7 

Beef exportation data characteristics  8 

The Brazilian beef export data - including the description of the products exported - were 9 

selected and combined according to the Harmonized Commodity Description and Coding 10 

System (SH4) of Mercosur Common Classification (NCM), Table 1. Mercosur is an 11 

economic South America block where the main partners are Argentina, Brazil, Paraguay, 12 

and Uruguay. 13 

Table 1. Raw and frozen beef NCM description code 14 

Code SH4 Harmonized System Description – general  

0201 Raw or fresh beef 

0202 Frozen beef 

Code NCM Raw or fresh beef 

02011000 Beef carcass and half carcass, raw or fresh 

02012010 Beef forequarter bone-in meat, raw and fresh 

02012020 Beef hindquarter bone-in meat, raw or fresh 

02012090 Other pieces of beef bone-in meat, raw or fresh 

02013000 Boneless beef, raw or fresh 

Code NCM Frozen beef  

02021000 Beef carcass and half carcass, frozen 

02022010 Beef forequarter bone-in meat, frozen 

02022020 Beef hindquarter bone-in meat, frozen 

02022090 Other pieces of beef bone-in meat, frozen 

02023000 Boneless beef, frozen 
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SH4 = Harmonized System, exported product description code, with 4 digits. NCM = 1 
Mercosur Common Classification 2 

Data mining approach  3 

The data mining approach adopted in this study, the predictive modeling technique 4 

(monitored learning) comprehends the entrance attributes and one exit attribute (response 5 

attribute) which uses an algorithm to learn the function to classify new and unknown 6 

values, from the observations of the already known ones (Han et al., 2012). 7 

 Therefore, when a model is applied (learning) to a new entrance dataset, the 8 

algorithm's objective is to learn a general rule that maps the entrances in the exits 9 

correctly, which consists in the final model. Classification is a form of data analysis that 10 

extracts models that describe important data classes. These models, called classifiers, 11 

provide categorical class labels (Han et al., 2012). 12 

The discovery of patterns through classification is performed from a previously 13 

obtained dataset so that a new observation is presented, and a class is estimated (Han et 14 

al., 2012). To this end, different classification algorithms were used, including the 15 

Decision Tree (Tree), Random Forest, Naive Bayes, and Support Vector Machine (SVM), 16 

Figure 1.  17 

 18 
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Figure 1. Dataset analysis layout 1 

Initially, the dataset was extracted from the ComexStat database - a system for 2 

querying and extracting data from Brazil's foreign trade (Ministry of Development, 3 

Industry and Foreign Commerce – MDIC, 2021)  - and organize in a dataset using 4 

Microsoft Excel® v.16.  Afterward, the first stage of the analysis was carried out - the 5 

pre-processing - which comprises the selection of the dataset containing all the records 6 

that are part of the analysis, including the cleaning of redundant and inconsistent data, 7 

identification of incomplete and discrepant data, data transformation such as 8 

normalization and categorization to handle instances and attributes. 9 

Pre-processing generated a spreadsheet in Microsoft Excel presenting the 10 

attributes on the columns and the instances or records on the line. After that, the file was 11 

processed in data mining software, Orange® 3.27 (Demsar et al., 2013). Table 2 presents 12 

the characteristics and description of the attributes, including 6 attributes (excluding the 13 

attribute "importing country") with a total of 2496 instances for the first analysis strategy, 14 

and 7 attributes with a total of 4544 for the second analysis strategy and 38125 instances 15 

for the third analysis strategy: 16 

The second stage of data mining processing comprehends an essential process 17 

where smart methods are applied to extract data patterns and tasks. The algorithms were 18 

defined to discover these patterns. The classification tasks were the supervised learning 19 

machine method (predictive) used in this modeling stage, including algorithms from the 20 

Decision tree (Tree), Random Forest, Naive Bayes, and Support Vector Machine (SVM). 21 

The algorithm was trained and tested at the dataset aiming to recognize patterns, besides, 22 

to establish and identify correlations between the attributes and the response ones (target).  23 

 24 

 25 
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 1 

Table 2. Data mining attributes  2 
Attributes  Type Attribute 
Year  From 2009 to 2020 categorical 

Month From Jan to Dec categorical 

Producer State  GO, MG, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SP categorical 
Value FOB 
(US$)  

 numerical 

Quantity (kg)   numerical 

Importer country 
China, Bolivia, Egipt, United States, Iraq, Jordan, 
Lebanon, Russia, Turkey e European Union 

categorical 

Beef type – E1 General beef – response atribute categorical  

 Raw or fresh beef;  

 Frozen beef.  
Total of 
instances 

2,496  

Beef type – E2 Bone-in meat beef – response attribute categorical 

 Beef carcass and half carcass, raw or fresh;  

 Beef forequarter bone-in meat, raw and fresh;  

 Beef hindquarter bone-in meat, raw or fresh;  

 Other pieces of beef bone-in meat, raw or fresh;  

 Beef carcass and half carcass, frozen;  

 Beef forequarter bone-in meat, frozen;  

 Beef hindquarter bone-in meat, frozen;  

 Other pieces of beef bone-in meat, frozen.  
Total of 
instances 

4,544  

Beef type – E3 Bone-in meat beef – response attribute categorical 

 Boneless beef, raw or fresh;  

 Boneless beef, frozen.  
Total of 
instances  

38,125  

E1 = first strategy; E2 = second strategy and E3 = third strategy. 3 
 4 

The model validation was realized by the 10-fold cross-validation. For the crossed 5 

validation k-fold, the initial data was randomly partitioned into k subgroups mutually 6 

exclusive or folds D1, D2, ..., Dk, each one approximately with the same size. The 7 

training and testing are performed k times. At iteration i, the partition Di is reserved as a 8 

testing set, and the remaining partition are used collectively to train the model. In other 9 
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terms, at the first iteration, the subgroups D2, ..., Dk collectively serve as a training set to 1 

obtain a first model, which is tested in D1; the second iteration is trained at the subgroups 2 

D1, D3, ..., Dk, and tested in D2; and so on. In contrast to the validation and random sub-3 

sampling methods, each sample is used the same amount of times for training and only 4 

once for testing. For the classification, the accuracy estimation is the total number of 5 

correct classifications of k iteration, divided by the total number of initial data registered 6 

(Han et al., 2012). 7 

At the third stage, the performance model evaluation was performed from the 8 

results obtained in the prediction tests. Data mining is the process of discovering patterns 9 

and knowledge generated that are evaluated by the performance metrics of algorithms or 10 

models in post-processing, identifying interesting and relevant rules to be validated with 11 

the domain expert (Han et al., 2012). 12 

Classification models´ performance evaluation metrics 13 

Data classification was focused on a two stages process: a learning stage - in which a 14 

classification model is built; and a classification stage - in which the model is used to 15 

predict label types for the dataset. The metrics adopted to evaluate the classifier 16 

performance comprehend how good or how “accurate” it is to predict the record class 17 

label, which includes a confusion matrix.  18 

The confusion matrix is a valuable tool to analyze how well its classifier can 19 

recognize the different classes records, Table 3. True Positive (TP) and True Negative 20 

(TN) indicate when the classifier is correct while False Positive (FP) and False Negative 21 

(FN) indicate when the classifier is not correct. This matrix presents four datasets: True 22 

Positive (TP) - indicating the positive records that were correctly labeled by the classifier;  23 

True Negative (TN) - indicating the negative records that were correctly labeled by the 24 

classifier. False Positive (FP): indicating the negatives records that were wrongly labeled 25 
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as positive. False Negative (FN): indicating the positive records that were wrongly 1 

labeled as negative (Han et al., 2012). The performance evaluation metrics are calculated 2 

from the confusion matrix´s values, Table 3. 3 

 4 

Table 3. Confusion Matrix  5 
Prediction True observed False observed Total 

True predicted  true positive (TP) false positive (FP) P 

False predicted false negative (FN) true negative (TN) N 

Total P´ N´ P + N 
Source: Han et al. (2012). 6 
 7 

Accuracy is the record proportion that is correctly classified, in other words, it 8 

reflects how well the classifier recognizes various classes records, Eq. 1. 9 

 10 

                                   Accuracy= 
(TP + TN)

(TP + TN + FP + FN)
        (1) 11 

 12 

Precision is an accuracy measure, in other terms, the proportion of positive labeled 13 

records that are correctly classified. Although precision being an accuracy measure, it is 14 

also used as a general term for referring to predictive abilities of a classifier, Eq. 2. 15 

 16 

                        Precision = 
(TP)

(TP + FP)
      (2) 17 

 18 

Sensitivity or recall is an integrity measure or positive records proportion that is 19 

correctly identified. Sensitivity describes the true positive rate or adjustment model 20 

concerning the relevance class, Eq. 3.  21 

   22 

                              Recall = 
(TP)

(TP + FN)
                            (3) 23 

 24 
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F-score (F1) is the harmonic rate of precision and recall, which is related to 1 

inversely proportional quantities, Eq. 4. 2 

 3 

               F1=2 × 
Precision × Recall

(Precision + Recall)
              (4) 4 

 5 

 6 

The data analysis was conducted with the following modeling strategy - with 3 7 

datasets organized according to the beef type categorized by the Harmonized System 8 

(SH4) and Mercosur Common Classification (NCM). For the first strategy, a dataset was 9 

organized to evaluate the general type of beef (response attribute), including 6 attributes 10 

(besides the “importer country” attribute) with a total of 2,496 instances. For the second 11 

strategy, the bone-in meat beef type was evaluated (attribute response) including 7 12 

attributes with a total of 4,544 instances. For the third analysis strategy, the bone-in meat 13 

beef type was evaluated (attribute response) including 7 attributes with a total of 38,125 14 

instances. The SVM model parameter encloses “SVM type: SVM, C=1.0, ε=0.1, Kernel: 15 

RBF, exp(-auto|x-y|²), Numerical tolerance: 0.001 and Iteration limit: 100”;  the Tree 16 

model encloses “Pruning: at least two instances in leaves, at least six instances in internal 17 

nodes, maximum depth 50, Splitting: Stop splitting when majority reaches 95% 18 

(classification only), Binary trees: No” and the Random Forest model encloses “Number 19 

of trees: 4, Maximal number of considered features: unlimited, Replicable training: No, 20 

Maximal tree depth: 5, Stop splitting nodes with maximum instances: 5”. 21 

All the dataset analysis process was performed in the Orange® software version 22 

3.27. The Orange software was created by the artificial intelligence lab of the Ljubljana 23 

University in Slovenia, and it is distributed as free software through the General Public 24 

License (Vieira and Garnett, 2005). The Orange software is a data mining tool written in 25 
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C++ with a range of learning machines and a data mining variety of algorithms. This 1 

software has a graphical interface called Orange Canvas, where it is possible to connect 2 

objects and to create processes for the classification model development (Demsar et al., 3 

2013; Campos Neto, 2016). 4 

Results and Discussions 5 

Algorithms Performance for Beef type 6 

Classification model performance for beef in general 7 

The performance metrics of the classifiers that tested beef, in general, are presented in 8 

Table 4.  9 

Table 4. Results of the performance metrics from the general beef classification model 10 
Model Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) F1 (%) 

Tree 97,2 96,2 98,5 97,3 

Random Forest 88,3 92,8 84,0 88,2 

Naive Bayes 81,6 83,7 80,2 81,9 

SVM 86,9 85,7 89,7 87,7 
SVM = Support Vector Machine. 11 
 12 

The classifier that presented the best result for the general beef classification 13 

was Tree, showing higher accuracy, precision, recall, and F1. Random Forest, Naïve 14 

Bayes, and SVM have also presented good performance results in accuracy, precision, 15 

recall, and F1, with rates higher than 80%. 16 

 Based on the classifier results the confusion matrix was established, Table 5. 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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Table 5. Confusion matrix from the general beef classification model 1 
 Tree – Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 96,2 1,6 

Raw or fresh beef 3,8 98,4 

 Random Forest - Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 93,8 20,2 

Raw or fresh beef 6,2 79,8 
 Naive Bayes - Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 83,7 20,4 

Raw or fresh beef 16,3 79,6 

 SVM - Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 85,7 11,7 

Raw or fresh beef 14,3 88,3 
SVM = Support Vector Machine. 2 
 3 

At the confusion matrix, the Tree model confirmed its higher precision, and the 4 

frozen beef class was correctly classified in 96,2% of the cases and the raw or fresh beef 5 

was correctly classified in 98,4% of the samples. The SVM model was secondly placed 6 

being the frozen beef correctly classified in 85,7% of the cases and the raw or fresh beef 7 

was correctly classified in 88,3% of the samples. 8 

Classification model performance for boneless beef 9 

The performance metrics of the classifiers to the tested boneless beef are presented in 10 

Table 6. 11 

Table 6. Results of the performance metrics from the boneless beef classification model 12 
Model Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) F1 (%) 

Tree 74,3 73,0 74,3 73,4 

Random Forest 71,3 68,2 71,3 60,1 

Naive Bayes 71,3 72,1 71,3 59,7 

SVM 70,4 60,4 70,4 60,2 
SVM = Support Vector Machine. 13 
 14 
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For the boneless beef, the classifier that presented the best result was also Tree, 1 

however, with the accuracy, precision, recall, and F1 slightly lower, being around 73% 2 

Random Forest, Naïve Bayes, and SVM have also presented nearby results. 3 

However, at the confusion matrix in Table 7, the Tree model has presented 4 

difficulty in classifying correctly the raw or fresh beef, with only 56,5% of accuracy. 5 

Table 7. Confusion matrix from the boneless beef classification model  6 
 Tree - Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 79,7 43,5 

Raw or fresh beef 20,3 56,5 

 Random Forest - Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 71,4 39,7 

Raw or fresh beef 28,6 60,3 

 Naive Bayes - Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 71,3 26,0 

Raw or fresh beef 28,7 74,0 

 SVM - Expected proportion (%) 

Classes – Real Frozen beef Raw or fresh beef 

Frozen beef 71,3 66,5 

Raw or fresh beef 28,7 33,5 
SVM = Support Vector Machine. 7 
 8 

In this sense, the Naïve Bayes model can be considered the best classifier, 9 

correctly evaluating frozen beef (71,3%) and raw and fresh beef (74,0%). 10 

Classification model performance for bone-in meat beef 11 

The performance metrics of the classifiers that tested bone-in meat beef are presented in 12 

Table 8. 13 

 14 

 15 

 16 
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Table 8. Results of the performance metrics from the bone-in meat beef classification 1 
model  2 
Model Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) F1 (%) 

Tree 70,0 67,3 70,0 68,3 

Random Forest 68,8 62,9 68,8 58,7 

Naive Bayes 61,4 65,4 61,4 61,3 

SVM 66,3 55,3 66,3 57,9 
SVM = Support Vector Machine. 3 

 4 

In the analysis strategy for the bone-in meat beef, the classifier that has presented 5 

the best performance was also Tree in relation to Random Forest, Naïve Bayes, and SVM. 6 

Random Forest, Naive Bayes, and SVM have presented lower performance compared to 7 

Tree in most metrics of performance for bone-in meat beef. 8 

 The bone-in meat beef presents several subitems according to the confusion 9 

matrix shown in Table 9, 10, 11, and 12. 10 

Table 9. Tree model confusion matrix for bone-in meat beef  11 
 Tree - Expected proportion (%) 

Classes 
Real 

CMC
B-FR 

CMC
B-C 

OPND
B-C 

OPND
B-FR 

QDND
B-FR 

QDND
B-C 

QTND
B-C 

QTND
B-FR 

CMCB
-FR 

0.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 

CMCB
-C 

0.0 39.3 0.3 0.0 9.3 0.6 1.9 0.0 

OPND
B-C 

71.4 13.1 79.1 40.0 34.7 41.0 30.9 0.0 

OPND
B-FR 

0.0 8.2 3.7 32.9 2.7 3.5 1.9 0.0 

QDND
B-FR 

0.0 9.8 2.2 6.4 30.7 1.4 2.2 0.0 

QDND
B-C 

0.0 3.3 6.9 9.3 2.7 37.0 9.4 0.0 

QTND
B-C 

28.6 26.2 7.5 11.4 16.0 15.9 53.0 0.0 

QTND
B-FR 

0.0 0.0 0.3 0.0 2.7 0.6 0.6 0.0 

* CMCB-FR: Beef carcass and half carcass, raw or fresh; CMCB-C: Beef carcass and 12 
half carcass, frozen; OPNDB-C: Other pieces of beef bone-in meat, frozen; OPNDB-13 
FR: Other pieces of beef bone-in meat, raw or fresh; QDNDB-FR: Beef forequarter 14 
bone-in meat, raw and fresh; QDNDB-C: Beef forequarter bone-in meat, frozen; 15 
QTNDB-C: Beef hindquarter bone-in meat, frozen; QTNDB-FR: Beef hindquarter 16 
bone-in meat, raw or fresh.  17 
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In the Tree model, the OPNDB-C (Other pieces of beef bone-in meat, frozen) was 1 

correctly classified with 79,1%. However, the other classes CMCB-C, OPNDB-FR, 2 

QDNDB-FR, QDNDB-C, and QTNDB-C, were wrongly classified with values widely 3 

low and CMCB-FR and QTNDB-FR were not classified, which indicates that because 4 

they are minority classes, with lower frequency, the algorithm was not specific enough 5 

and because this category presents a lot of classes which makes the classification more 6 

difficult. 7 

 8 

Table 10. Random Forest model confusion matrix for bone-in meat beef  9 
 Random Forest - Expected proportion (%) 

Classes 

Real 

CMC
B-FR 

CMC
B-C 

OPND
B-C 

OPND
B-FR 

QDND
B-FR 

QDND
B-C 

QTND
B-C 

QTND
B-FR 

CMCB
-FR 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CMCB
-C 

0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 

OPND
B-C 

0.0 0.0 69.4 30.0 50.0 36.4 28.4 0.0 

OPND
B-FR 

0.0 0.0 4.3 70.0 0.0 0.0 3.1 0.0 

QDND
B-FR 

0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 

QDND
B-C 

0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 54.5 6.8 0.0 

QTND
B-C 

0.0 0.0 12.5 0.0 50.0 9.1 54.9 0.0 

QTND
B-FR 

0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

* CMCB-FR: Beef carcass and half carcass, raw or fresh; CMCB-C: Beef carcass and 10 
half carcass, frozen; OPNDB-C: Other pieces of beef bone-in meat, frozen; OPNDB-11 
FR: Other pieces of beef bone-in meat, raw or fresh; QDNDB-FR: Beef forequarter 12 
bone-in meat, raw and fresh; QDNDB-C: Beef forequarter bone-in meat, frozen; 13 
QTNDB-C: Beef hindquarter bone-in meat, frozen; QTNDB-FR: Beef hindquarter 14 
bone-in meat, raw or fresh. 15 

 16 

In the Random Forest model, the OPNDB-C (Other pieces of beef bone-in meat, 17 

frozen) was correctly classified with 69,4% and the OPNDB-FR (Other pieces of beef 18 

bone-in meat, raw or fresh) was correctly classified with 70,0%. However, the QDNDB-19 
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C and QTNDB-C present low rate of correctly classified (54.5% and 54.9%, 1 

respectively), and CMCB-FR, CMCB-C, QDNDB-FR, and QTNDB-FR were not 2 

classified indicating the low capacity of the algorithm classification for this dataset with 3 

a large number of classes and limited frequency of the minority classes.  4 

 5 

Table 11. Naïve Bayes model confusion matrix for bone-in meat beef  6 
 Naive Bayes - Expected proportion (%) 

Classes 

Real 

CMC
B-FR 

CMC
B-C 

OPND
B-C 

OPND
B-FR 

QDND
B-FR 

QDND
B-C 

QTND
B-C 

QTND
B-FR 

CMCB
-FR 

0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 

CMCB
-C 

0.0 28.2 0.0 0.3 0.0 50.0 0.5 0.0 

OPND
B-C 

48.2 18.1 87.5 55.5 33.3 50.0 42.8 0.0 

OPND
B-FR 

23.2 9.4 1.3 16.6 20.0 0.0 5.8 0.0 

QDND
B-FR 

12.5 11.4 1.6 10.6 20.0 0.0 1.9 0.0 

QDND
B-C 

0.0 2.7 7.3 1.7 0.0 0.0 15.8 0.0 

QTND
B-C 

16.1 30.2 1.9 14.0 26.7 0.0 32.6 0.0 

QTND
B-FR 

0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 

* CMCB-FR: Beef carcass and half carcass, raw or fresh; CMCB-C: Beef carcass and 7 
half carcass, frozen; OPNDB-C: Other pieces of beef bone-in meat, frozen; OPNDB-8 
FR: Other pieces of beef bone-in meat, raw or fresh; QDNDB-FR: Beef forequarter 9 
bone-in meat, raw and fresh; QDNDB-C: Beef forequarter bone-in meat, frozen; 10 
QTNDB-C: Beef hindquarter bone-in meat, frozen; QTNDB-FR: Beef hindquarter 11 
bone-in meat, raw or fresh. 12 
  13 
 14 

In the Naive Bayes model´s results, the OPNDB-C (Other pieces of beef bone-in 15 

meat, frozen) presented a high rate of classification (87,5%). However, the CMCB-C, 16 

OPNDB-FR, QDNDB-FR, and QTNDB-C presents low adjustment rates (between 17 

16.6% and 32, 6%) and did not correct the CMCB-FR, QDNDB-C and QTNDB-FR, also 18 

indicating the low capacity of the algorithm classification for this dataset with a large 19 

number of classes and limited frequency of the minority classes. 20 
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Table 12. SVM model confusion matrix for bone-in meat beef  1 
 SVM - Expected proportion (%) 

Classes 

Real 

CMC
B-FR 

CMC
B-C 

OPND
B-C 

OPND
B-FR 

QDND
B-FR 

QDND
B-C 

QTND
B-C 

QTND
B-FR 

CMCB
-FR 

0.0 NA 1.0 0.0 4.2 0.0 3.5 NA 

CMCB
-C 

0.0 NA 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 NA 

OPND
B-C 

37.5 NA 69.9 62.2 45.8 56.2 42.7 NA 

OPND
B-FR 

12.5 NA 4.2 24.3 0.0 0.0 5.1 NA 

QDND
B-FR 

0.0 NA 9.1 2.7 20.8 12.5 14.6 NA 

QDND
B-C 

0.0 NA 2.8 5.4 0.0 18.8 2.2 NA 

QTND
B-C 

50.0 NA 12.6 5.4 29.2 12.5 31.6 NA 

QTND
B-FR 

0.0 NA 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 NA 

* CMCB-FR: Beef carcass and half carcass, raw or fresh; CMCB-C: Beef carcass and 2 
half carcass, frozen; OPNDB-C: Other pieces of beef bone-in meat, frozen; OPNDB-3 
FR: Other pieces of beef bone-in meat, raw or fresh; QDNDB-FR: Beef forequarter 4 
bone-in meat, raw and fresh; QDNDB-C: Beef forequarter bone-in meat, frozen; 5 
QTNDB-C: Beef hindquarter bone-in meat, frozen; QTNDB-FR: Beef hindquarter 6 
bone-in meat, raw or fresh. 7 

 8 

In the SVM results, the OPNDB-C was correctly classified with 69,9%. However, 9 

OPNDB-FR, QDNDB-FR, QDNDB-C, and QTNDB-C present low rate of classification, 10 

with values considerably low, and CMCB-FR, CMCB-C and QTNDB-FR were not 11 

classified indicating the low proper attribution of classes to a class in which it belongs to 12 

its or original class. 13 

 14 

Discussion 15 

Although Brazil has presented an optimistic scenario for Brazilian beef exports, 16 

which has been constantly growing over the last decade, it does not represent a safety 17 

factor for the production chain because of the weaknesses to be overcome. The first 18 
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discussion to be analyzed here deals with the fact that there is no automation in the 1 

classification of the product from origin to destination. Therefore, the information 2 

generated by the producer from the farms cannot reach completely to the consumer.  3 

Indeed, traceability is an important information tool that aims to protect, store, 4 

and communicate proper information about food, ration, animal or substance that 5 

produces the food in all the stages of the food supply chain. Thus, the product can be 6 

verified regarding its security, quality and control, and backward-forward tracking at any 7 

time (Bosona and Gebresenbet 2013).  8 

Traceability is the way to meet the law and food safety and food quality 9 

requirements. It is considered an efficient way of monitoring safety and quality with 10 

potential for food chain improvement and also to increase the consumers’ trust (Kher et 11 

al., 2010). The weakness of the food security control system and the extension service 12 

represents the main restriction to the application of the production compatible practice 13 

and foodstuffs products sales (Imami et al., 2021). Blockchain could solve that matter, 14 

standardizing the process and providing more reliability for the information management, 15 

increasing the trustworthiness of the Brazilian commodity alongside its importers (Food 16 

Connection, 2019).  17 

The results with precision higher than 83% for the general beef classification 18 

allows identifying the preference of the importers to buy meat in nature and frozen beef.  19 

This result emerges with the notes of this study is proposing that the best model for beef 20 

exportation could not be to export it in nature instead of processed with higher added 21 

value. These results imply a huge logistic challenge for the country and the whole supply 22 

chain. Quality and temperature control must be tracked from the farm to the table of the 23 

final consumer. Moreover, beef meat shows a high risk of perishability (Van Der Vorst 24 

and Beulens 2002; Verdouw 2010; Trienekens et al. 2012; Verdouw et. al. 2018). Beef´s 25 
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expiration date comprehends quality factors such as juiciness, tenderness, nutritional 1 

value, appearance, and palatability which brings more pressure into the logistical 2 

decisions (Soysal et. al., 2014). 3 

Classification becomes important in this regard since when creating categories for 4 

product export, it is necessary to adjust its production and distribution in a concentrated 5 

manner, improving the level of logistical service, which can represent the standardization 6 

of cuts and packaging, storage, the type of transport, label information, traceability, 7 

among other factors (Bosona and Gebresenbet 2013; Garrett et al., 2013; Godar et al., 8 

2015). 9 

Another important aspect found with the analysis was the accuracy established for 10 

every type of classification, presenting levels above 80% for the general beef and 97,2% 11 

for the analysis through the Tree model, that can be defined as the best tool for this model, 12 

because it has presented better indicators in all analysis. However, for more specific 13 

classifications, the performance of models is still low by classes, especially for boneless 14 

meat, showing that more complex models are needed to integrate less frequent classes, 15 

including products such as types of meat or specific cuts sold less frequently or the 16 

amount. This factor helps to understand that the beef purchase profile is very accentuated 17 

in the boneless beef option, revealing the large volume exported with low processing in 18 

the Brazilian industry. 19 

The option to export at the OPNDB is also an indicator of the top trend to export 20 

beef with a few levels of processing, selling it more cheaply, transferring to other 21 

countries the opportunity to obtain higher revenue. These countries quite often process 22 

the Brazilian product and resell it to another country with greater added value. In this 23 

sense, the automatization of this commodity classification could bring a lot of benefits to 24 

the producers and the country. Ensuring the integrity of the product information of its 25 
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supply chain could increase the creditworthiness of the product internationally, promoting 1 

the interest of other importers and increasing the Brazilian products´ demand, allowing 2 

the Brazilian exporter to sell a bigger quantity in an industrialized form, meaning greater 3 

profitability for the supply chain. 4 

On the one hand, the customer is affected by the prices commanded by the market. 5 

On the other hand, the concern with the quality and safety of the products are primordial, 6 

which creates a natural pressure in the whole supply chain, imposing the logistics to 7 

increase its backward and forwards efficiency. With that, it is continuously to invoke 8 

classification algorithms and systems that assist the decision-making related to these 9 

products, to choose data, quantities, routes, boarding, and disembarkation ports in order 10 

to provide more competitiveness for the product in the market in general, corroborate 11 

(Bosona and Gebresenbet 2013; Godar, 2018; Ermgassen et al., 2020). 12 

Consequently, patronization and automatization are so important at the beef chain, 13 

identifying and clarifying from the product origin (animal origin product), from its 14 

creation, standardizing the information through the supply chain, generating more 15 

credibility for the product in the international market and therefore engaging more 16 

customer due to process safety. Such factor will also boost the product sales with greater 17 

added value, as industrialized beef, which is seen in a very positive way for increasing 18 

the productivity at the frigorific, reinforce this positioning (Kher et al., 2010; Garrett et 19 

al., 2013; Godar et al., 2015; Castin and Meyfroidt, 2020; Imami et al., 2021). 20 

Nowadays, Brazil exports huge volumes of beef in nature, grounded by the lack 21 

of trust from foreign consumers in the processing of Brazilian beef, which has been 22 

targeted in previous scandals. The importer countries choose to process the beef internally 23 

to guarantee to its customer a safe product, with quality and reliability, because these 24 

attributes must be earned by the suppliers, it is not possible to impose those acceptability 25 
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conditions to the customer (Van Der Vorst and Beulens 2002; Verdouw 2010; Trienekens 1 

et al. 2012; Henchion et al., 2017; Verdouw et. al. 2018). 2 

As far as the Brazilian beef production chain responds to the importers’ concerns 3 

to guarantee the quality factors, such as juiciness, tenderness, nutritional value, 4 

appearance, and palatability, once the product can become undesirable even if it is not 5 

unsafe for consumption. Since these requisites were served, the pressure will be on the 6 

logistic sector, that the challenging task to deliver the product for the final customer 7 

meeting the trust and safety patterns, with a reasonable price accepted by the customer 8 

(Soysal et. al., 2014; Imami et al., 2021).  9 

Brazilian logistical factors are a great challenge for the beef supply chain. It is 10 

needed to analyze that the main exporter ports for these commodities are more than 621 11 

miles away from the principal fridges where the beef is processed, which represents a 12 

huge transportation cost since it is a high perishability product that needs to specific 13 

refrigerated transport, support this affirmation (Van Der Vorst and Beulens 2002; 14 

Verdouw 2010; Trienekens et al. 2012; Bosona e Gebresenbet 2013 Henchion et al., 2017; 15 

Verdouw et. al. 2018). 16 

Finally, it is important to recognize the supply chain features, the market, and, 17 

mostly, the consumers' reasons and stimulating causes for buying and consuming beef 18 

(Parra-Bracamonte, 2020). Trustworthiness is even tougher to be evaluated by the 19 

customer because it is related to the product's information that must be supplied in a way 20 

that it can be verified its attributes (Henchion et al., 2017). Therefore, it is not enough to 21 

be a larger producer to have success in sell beef meat and add value to operations, exporter 22 

countries need to understand the consumer behavior to offer products according to 23 

specifications to be a real deal competitor in the segment. 24 
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Conclusion 1 

The present study analyses Brazilian beef meat export from the period of 2009 to 2 

2019 considering the beef type and market patterns. Using data mining was possible to 3 

comprehend importers' consumers' preferences and challenges to be faced by the country 4 

to add value to their operations. 5 

Regarding classifying models performed to understand beef export patterns, the 6 

decision tree for the general beef classification strategy was the one that has presented 7 

the best fit not only for the algorithms metrics but also when specifying the classes in the 8 

confusion matrix matching the raw or fresh and frozen beef. For other strategies, the 9 

performance was lower and the beef cuts or types were foretold with a high rate of 10 

incorrect classification. More complex modeling with factors or attributes that affect beef 11 

exportation or the insertion of more links in the chain in order to improve the prediction 12 

of beef cuts with lower frequency or lesser analysis influence. 13 

 Concerning consumer behavior, it was noted a preference of international clients 14 

to frozen beef and raw or fresh beef. But when the specification is related to beef cuts it 15 

is still a little noticeable, according to the performance of the algorithm for boneless and 16 

bone-in meat beef. We can conclude that country will need to improve their logistic 17 

operations and develop a better image to sell ready-to-eat cuts rather than beef to be 18 

processed in importing markets. 19 

The limitation of this study is connected to the fact that our conclusion is based 20 

on a dataset of Brazilian beef exports. Interviews and surveys with stakeholders may help 21 

to perform a more detailed scenario to confirm the results. However, the study allows 22 

presenting a reliable exploratory perspective of the challenges faced on the Brazilian beef 23 

supply chain and consumers’ preferences.  24 
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Despite this study being focused on the Brazilian beef exports, the results can help 1 

a better comprehension of the beef market and bring knowledge for players involved in 2 

different countries. At the same time, it has the objective of further studies considering 3 

the perspectives of other players in the global beef market. 4 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A carne bovina é uma das principais commodities produzida no Brasil e o país é
o maior exportador do produto no mundo. Desempenha um papel fundamental no ce-
nário de alimentação mundial por ser uma das proteínas mais consumidas por muitos
países no mundo. Considerando o aumento populacional global, investir em novas ma-
neiras de produzir e exportar o produto, não é apenas uma questão de inovação, mas
uma forma de responsividade para a cadeia produtiva da carne bovina, e de posicio-
namento em um mercado altamente competitivo. A projeções de organizações como
FAO e USDA apontam uma crescente demanda mundial no consumo de carne ver-
melha, com estimativas positivas que vão até 2050, demonstrando que há um grande
mercado para o produto brasileiro.

Entre os estados produtores a pesquisa identificou que destaca-se o Mato Grosso,
por liderar a produção de carne bovina nos últimos anos, seguido por Mato Grosso do
Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais que se revezam do segundo lugar para baixo por
mais de uma década.

Entre os países que mais importam a carne bovina brasileira destacam-se China
(Hong Kong e Continental), Egito, Chile e Estados Árabes Unidos. Porém, é importante
observar que o Brasil enfrenta concorrência com países também produtores como a
Índia, EUA e Austrália. Uma análise importante remete-se ao fato que o produto bra-
sileiro enfrenta também a concorrência com outras proteínas como o frango e suínos
que registram crescimento nas exportações sinalizando mudanças no consumo mun-
dial.

Não menos impactante, os problemas que a commoditie brasileira têm sofrido no
âmbito da segurança alimentar, vem causando desconfiança no consumidor, como
no caso da “Vaca Louca” e dos escândalos da operação carne fraca, podendo causar
resultados indesejados para toda a cadeia da carne bovina. Desse modo, é necessário
ter mais transparência ou o país estará relegado a exportar produtos com baixo valor
agregrado para serem processados nos mercados consumidores.

Entretanto, frisa-se que o Brasil possue um grande potencial não só para a carne
bovina, mas para boa parte do agronegócio, visto que é detentor de um vasto território
com áreas produtivas e favoráveis as pastagens. Vale ressaltar o importante papel da
logística brasileira na exportação da carne bovina, pois são muitos os desafios para a
carga alcançar os portos.

Dentre as principais dificuldades apresentadas, aponta-se as rotas de escoa-
mento da carne bovina, os vários processos que a carne necessita passar desde a
saída do animal das fazendas produtoras até chegar às mãos do consumidor, o alto
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nível de inspeção sanitária, fundamental para manter uma qualidade em níveis inter-
nacionais de comercialização do produto, além de problemas de infraestrutura que
faz com que os custos tanto de produção como logísticos se elevem aumentando os
desafios para a cadeia produtiva.

5.1 Conclusão

O presente estudo permite concluir que a logística é essencial para garantir que a
carne bovina possa ser processada e exportada aos mercados internacionais devendo
atender parâmetros de higiene, qualidade e rastreabilidade da carga. Além disso,
indica que a rastreabilidade com uso de blockchain tem sido essencial para garantir a
origem da carne e as informações necessárias aos mercados consumidores. Desse
modo, se faz necessário um aprimoramento dessas atividades e ações para atender
a demanda do mercado consumidor externo.

O objetivo geral desta tese foi atingido ao realizar uma profunda análise da ca-
deia produtiva da carne bovina brasileira baseada no perfil das exportações do país.
Entende-se aue o blockchain e uma melhor controle e rastreabilidade da carne no
processo logístico são essencias para garantir a qualidade do produto.

Especificamente o presente estudo analisou a exportação brasileira e suas prin-
cipais dificuldades a partir do Artigo 1 e Artigo 2. O papel da logística e da produção
foi estudado de forma transversal nos artigos. Por fim, acredita que os Artigos 3 e 4
apresenta entraves e soluções para garantia da qualidade e geração de valor a carne
brasileira.

5.2 Trabalhos Futuros

Para trabalhos futuros, sugere-se levantar novas hipóteses considerando aspec-
tos não abordados nesta pesquisa tais como: políticas de incentivo a produção, expor-
tação e infraestrutura, bem como processos cooperativos entre os diversos atores da
cadeia da carne bovina, com a participação das associações e entidades semelhantes
que possam reduzir as dificuldades em cada elo da cadeia, e alavancar a venda do
produto na forma mais rentável.



123

6 REFERÊNCIAS

ABIEC (2019). Beef Report 2019 – ABIEC. URL: http://abiec.com.br/
publicacoes/beef-report-2019/.

ABIEC (2020). Beef Report 2020 – ABIEC. URL: http://abiec.com.br/
publicacoes/beef-report-2020/.

Arciprete, J. P. R. (2018). Agregação de valor na carne bovina: um estudo sobre a
percepção do consumidor em açougues gourmet na cidade de Ribeirão Preto. Mes-
trado em Gestão e Inovação na Indústria Animal Universidade de São Paulo Piras-
sununga. URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-
26022018-092059/. doi:10.11606/D.74.2018.tde-26022018-092059.

Batistella, M., Andrade, R. G., Bolfe, d. L., & de Castro, D. (2011). Geotecnologias
e gestão territorial da bovinocultura no Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, 40,
251–260.

Borgatti, S., Everett, M., & Freeman, L. (2002). UCINET for Windows: Software for
social network analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2013). Analyzing social networks. Los
Angeles: SAGE. OCLC: ocn822959809.

Brasil (2006). Instrução Normativa Nº 17, de 13 de julho de 2006. URL:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;

jsessionid=AB42EA0F830F125A0B5228CFE4697FDB.proposicoesWebExterno1?

codteor=539309&filename=LegislacaoCitada+-PDC+477/2008.

Buainain, A. M., Batalha, M. O., Brazil, & for Cooperation on Agriculture, I.-A. I. (Eds.)
(2007). Cadeia produtiva da carne bovina. Number vol. 8 in Série Agronegócios.
Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Secretaria
de Política Agrícola - SPA : Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricul-
tura - IICA.

CODESP (2017). Porto de Santos bate recorde anual com um mês de ante-
cedência. URL: http://www.portodesantos.com.br/press-releases/porto-de-
santos-bate-recorde-anual-com-um-mes-de-antecedencia/.

http://abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2019/
http://abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2019/
http://abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2020/
http://abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2020/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-26022018-092059/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-26022018-092059/
http://dx.doi.org/10.11606/D.74.2018.tde-26022018-092059
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AB42EA0F830F125A0B5228CFE4697FDB.proposicoesWebExterno1?codteor=539309&filename=LegislacaoCitada+-PDC+477/2008
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AB42EA0F830F125A0B5228CFE4697FDB.proposicoesWebExterno1?codteor=539309&filename=LegislacaoCitada+-PDC+477/2008
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AB42EA0F830F125A0B5228CFE4697FDB.proposicoesWebExterno1?codteor=539309&filename=LegislacaoCitada+-PDC+477/2008
http://www.portodesantos.com.br/press-releases/porto-de-santos-bate-recorde-anual-com-um-mes-de-antecedencia/
http://www.portodesantos.com.br/press-releases/porto-de-santos-bate-recorde-anual-com-um-mes-de-antecedencia/


124

Compre Rural (2021). Quantos bois cabem em um caminhão boiadeiro. URL: https:
//www.comprerural.com/quantos-bois-cabem-em-um-caminhao-boiadeiro/

section: Manejo e Bem-estar.

da Costa Gomes, R., Feijó, G. L. D., & Chiari, L. (2017). Evolução e Quali-
dade da Pecuária Brasileira. Nota Técnica Embrapa Campo Grande. URL:
https://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/bovinocultura/livros/

NOTA%20TECNICA%20EMBRAPA%20GADO%20DE%20CORTE.pdf.

Crespolini, M. (2019). Brasil aumenta sua participação global nas exportações mun-
diais de carne bovina. URL: https://www.dsm.com/tortuga/pt_BR/homeblog/
Brasilaumentasuaparticopacaonasexportacoesdecarne.html.

De Grandi, M. L., & Mendes, D. (2020). Transporte de bovinos influencia na qua-
lidade da carne. URL: https://pressreleases.scielo.org/blog/2020/08/12/
transporte-de-bovinos-influencia-na-qualidade-da-carne/.

Dias, F. R. T., Biscola, P. H. N., & Malafaia, G. C. (2020). cadeia produtiva da carne bo-
vina em 2040?. Boletim Cicarne Embrapa. URL: https://ainfo.cnptia.embrapa.
br/digital/bitstream/item/216820/1/Boletim-CiCarne-27.pdf.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques. (3rd
ed.). Haryana, India; Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers.

Heck, F., Perpetua, G., & Thomaz Junior, A. (2018). OPERAÇÃO CARNE FRACA:
a podridão vai muito além da carne! OKARA: Geografia em Debate, 12, 603.
doi:10.22478/ufpb.1982-3878.2018v12n2.41332.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2013). Metodo-
logia de pesquisa. Porto Alegre: Penso. OCLC: 940085586.

Hocquette, J.-F., Richardson, R. I., Prache, S., Medale, F., Duffy, G., & Scollan, N. D.
(2005). The future trends for research on quality and safety of animal products. Italian
Journal of Animal Science, 4 , 49–72. URL: https://doi.org/10.4081/ijas.2005.
3s.49. doi:10.4081/ijas.2005.3s.49.

Horst, E. H., Neumann, M., Leão, G. F. M., Mareze, J., Mareze, M., Dochwat, A.,
& Ueno, R. K. (2016). Aspectos que influenciam a maciez da carne de bovinos:
Revisão. PUBVET , 10, 721–794. URL: http://www.pubvet.com.br/artigo/3085/
aspectos-que-influenciam-a-maciez-da-carne-de-bovinos-revisatildeo.
doi:10.22256/pubvet.v10n10.779-784.

https://www.comprerural.com/quantos-bois-cabem-em-um-caminhao-boiadeiro/
https://www.comprerural.com/quantos-bois-cabem-em-um-caminhao-boiadeiro/
https://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/bovinocultura/livros/NOTA%20TECNICA%20EMBRAPA%20GADO%20DE%20CORTE.pdf
https://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/bovinocultura/livros/NOTA%20TECNICA%20EMBRAPA%20GADO%20DE%20CORTE.pdf
https://www.dsm.com/tortuga/pt_BR/homeblog/Brasilaumentasuaparticopacaonasexportacoesdecarne.html
https://www.dsm.com/tortuga/pt_BR/homeblog/Brasilaumentasuaparticopacaonasexportacoesdecarne.html
https://pressreleases.scielo.org/blog/2020/08/12/transporte-de-bovinos-influencia-na-qualidade-da-carne/
https://pressreleases.scielo.org/blog/2020/08/12/transporte-de-bovinos-influencia-na-qualidade-da-carne/
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/216820/1/Boletim-CiCarne-27.pdf
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/216820/1/Boletim-CiCarne-27.pdf
http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.1982-3878.2018v12n2.41332
https://doi.org/10.4081/ijas.2005.3s.49
https://doi.org/10.4081/ijas.2005.3s.49
http://dx.doi.org/10.4081/ijas.2005.3s.49
http://www.pubvet.com.br/artigo/3085/aspectos-que-influenciam-a-maciez-da-carne-de-bovinos-revisatildeo
http://www.pubvet.com.br/artigo/3085/aspectos-que-influenciam-a-maciez-da-carne-de-bovinos-revisatildeo
http://dx.doi.org/10.22256/pubvet.v10n10.779-784


125

IBGE (2017). Produção da pecuária municipal 2017. Technical Report 45 IBGE Rio
de Janeiro. URL: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/
84/ppm_2017_v45_br_informativo.pdf.

IBGE (2019). Tabela 3939: Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho. URL: https:
//sidra.ibge.gov.br/tabela/3939.

IBGE (2020). Em 2019, cresce o abate de bovinos, suínos e frangos. URL:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-

agencia-de-noticias/releases/27167-em-2019-cresce-o-abate-de-bovinos-

suinos-e-frangos.

Lopes, M. A., Ferrazza, R. A., Bruhn, F. R. P., & Demeu, A. A. (2013). Dificulda-
des encontradas pelos técnicos de defesa sanitária animal na implantação da ras-
treabilidade na cadeia produtiva de bovinos de corte no Brasil. Arq. Inst. Biol.,
80, 135–144. URL: http://www.scielo.br/j/aib/a/kLqfR94WkktpNT9bydBjghw/
abstract/?lang=pt.

Lopes, M. A., Santos, G. d., Amado, G. B., & Cardoso, M. G. (2007). Principais dificul-
dades encontradas pelos pecuaristas na implantação da rastreabilidade de bovinos.
Ciência Animal Brasileira, 8, 515–520. URL: https://www.revistas.ufg.br/vet/
article/view/1715. Number: 3.

Malafaia, G., Biscola, P., & Dias, F. (2020a). Os impactos da COVID-19 para
a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Nota Técnica 2020-12-10.
URL: https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Biscola/publication/

340962731_Os_impactos_da_COVID-19_para_a_cadeia_produtiva_da_carne_

bovina_brasileira/links/5ea78fed299bf11256158cc0/Os-impactos-da-COVID-

19-para-a-cadeia-produtiva-da-carne-bovina-brasileira.pdf.

Malafaia, G. C., Biscola, P. H. N., & Teixeira, F. R. (2021). Onde está a produção
mundial decarne bovina?. Boletim Cicarne Embrapa. URL: https://www.cicarne.
com.br/wp-content/uploads/2020/08/Boletim-CiCarne-19.pdf.

Malafaia, G. C., Dias, F. R. T., & Biscola, P. H. N. (2020b). Perspectivas para a pecuária
brasileira em 2021. Embrapa - Gado de core, Fôlder/Folheto/Cartilha, 2.

MAPA (2002). Instrução Normativa Nº 1, de 9 de janeiro de 2002. URL:
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/conjurnormas/index.php/INSTRU%

C3%87%C3%83O_NORMATIVA_N%C2%BA_1,_DE_9_DE_JANEIRO_DE_2002.

Martins, F. M., & Lopes, M. A. (2003). Rastreabilidade Bovina no Brasil. Nota Técnica
UFLA Lavras.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/84/ppm_2017_v45_br_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/84/ppm_2017_v45_br_informativo.pdf
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27167-em-2019-cresce-o-abate-de-bovinos-suinos-e-frangos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27167-em-2019-cresce-o-abate-de-bovinos-suinos-e-frangos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27167-em-2019-cresce-o-abate-de-bovinos-suinos-e-frangos
http://www.scielo.br/j/aib/a/kLqfR94WkktpNT9bydBjghw/abstract/?lang=pt
http://www.scielo.br/j/aib/a/kLqfR94WkktpNT9bydBjghw/abstract/?lang=pt
https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/1715
https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/1715
https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Biscola/publication/340962731_Os_impactos_da_COVID-19_para_a_cadeia_produtiva_da_carne_bovina_brasileira/links/5ea78fed299bf11256158cc0/Os-impactos-da-COVID-19-para-a-cadeia-produtiva-da-carne-bovina-brasileira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Biscola/publication/340962731_Os_impactos_da_COVID-19_para_a_cadeia_produtiva_da_carne_bovina_brasileira/links/5ea78fed299bf11256158cc0/Os-impactos-da-COVID-19-para-a-cadeia-produtiva-da-carne-bovina-brasileira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Biscola/publication/340962731_Os_impactos_da_COVID-19_para_a_cadeia_produtiva_da_carne_bovina_brasileira/links/5ea78fed299bf11256158cc0/Os-impactos-da-COVID-19-para-a-cadeia-produtiva-da-carne-bovina-brasileira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Biscola/publication/340962731_Os_impactos_da_COVID-19_para_a_cadeia_produtiva_da_carne_bovina_brasileira/links/5ea78fed299bf11256158cc0/Os-impactos-da-COVID-19-para-a-cadeia-produtiva-da-carne-bovina-brasileira.pdf
https://www.cicarne.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Boletim-CiCarne-19.pdf
https://www.cicarne.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Boletim-CiCarne-19.pdf
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/conjurnormas/index.php/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_N%C2%BA_1,_DE_9_DE_JANEIRO_DE_2002
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/conjurnormas/index.php/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_N%C2%BA_1,_DE_9_DE_JANEIRO_DE_2002


126

Ministério do Meio Ambiente (2015). Contribuição do Brasil para o acordo sobre
mudança do clima de Paris. URL: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/
desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/meio-ambiente-e-mudanca-

do-clima/contribuicao-apresentada-pelo-brasil-as-nacoes-unidas-cop-21.

Miranda, G. C., De La Lama, Pascual-Alonso, M., Guerrero, A., Alberti, P., Alierta,
S., Sans, P., & María, G. A. (2013). Influence of social dominance on produc-
tion, welfare and the quality of meat from beef bulls - ScienceDirect. Meat Sci-
ence, (pp. 432–437). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0309174013001046.

Neves, M. F. (2010). Estratégia para a carne bovina no Brasil.. São Paulo: Atlas.

OECD, & Food and Agriculture Organization of the United Nations (2019).
OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028. OECD-FAO Agricultural Outlook.
Paris: OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-
food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_agr_outlook-2019-en.
doi:10.1787/agr_outlook-2019-en.

Oliveira, A. L. R. d., & Bezerra, L. M. C. (2005). Os frigoríficos e a logística de expor-
tação da carne bovina. Technical Report Secretaria de Agricultura e Abastecimento
São Paulo. URL: http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=2567.

Oliveira, R. L. Z. d. (2018). Análise de trajetórias profissionais de egressos
do curso de zootecnia da Universidade de São Paulo: um estudo de caso
para caracterização da inserção profissional no mercado de trabalho. Mestrado
em Gestão e Inovação na Indústria Animal Universidade de São Paulo Piras-
sununga. URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-
20062018-140532/. doi:10.11606/D.74.2018.tde-20062018-140532.

Penz, D., de Rolt, C. R., & Malafaia, G. C. (2020). Gargalos competitivos da cadeia
produtiva da carne bovina brasileira. Technical Report Embrapa - Gado de corte.

Ramos, D. G. d. S., Oliveira, F., Freires, L., Neto, J. T. d. N., & Braga, s. A. (2017). Ca-
deia produtiva da carne bovina brasileira. Revista Interação Interdisciplinar (ISSN:
2526-9550), 1, 229–244. URL: https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.
php/interacao/article/view/159.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource
allocation. New York: McGraw-Hill International Book Company.

Santos, P. A. (2017). Santos Port Authority. URL: http://www.portodesantos.
com.br/2017/07/28/porto-de-santos-bate-recordes-de-movimentacao-no-

1o-semestre-de-2017/.

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/meio-ambiente-e-mudanca-do-clima/contribuicao-apresentada-pelo-brasil-as-nacoes-unidas-cop-21
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/meio-ambiente-e-mudanca-do-clima/contribuicao-apresentada-pelo-brasil-as-nacoes-unidas-cop-21
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/meio-ambiente-e-mudanca-do-clima/contribuicao-apresentada-pelo-brasil-as-nacoes-unidas-cop-21
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174013001046
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174013001046
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_agr_outlook-2019-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_agr_outlook-2019-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en
http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=2567
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-20062018-140532/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-20062018-140532/
http://dx.doi.org/10.11606/D.74.2018.tde-20062018-140532
https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/interacao/article/view/159
https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/interacao/article/view/159
http://www.portodesantos.com.br/2017/07/28/porto-de-santos-bate-recordes-de-movimentacao-no-1o-semestre-de-2017/
http://www.portodesantos.com.br/2017/07/28/porto-de-santos-bate-recordes-de-movimentacao-no-1o-semestre-de-2017/
http://www.portodesantos.com.br/2017/07/28/porto-de-santos-bate-recordes-de-movimentacao-no-1o-semestre-de-2017/


127

Santos, S., Ishiy, L., Wilk, R., Heker Junior, J., & Longo, L. (2017). Evolução das
tecnologias aplicadas à cadeia produtiva da carne bovina Evolution of technologies
applied to beef production chain. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, 112,
32–40.

Teke, B., Akdag, F., Ekiz, B., & Ugurlu, M. (2014). Effects of different lairage ti-
mes after long distance transportation on carcass and meat quality characteristics
of Hungarian Simmental bulls. Meat Science, 96, 224–229. URL: https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174013003264. doi:10.1016/j.
meatsci.2013.07.009.

Toloi, R. (2018). Análise da Cadeia de Suprimentos da Soja no Estado de Mato
Grosso. Tese de Doutorado em Engenharia de Produção. Universidade Paulista.
São Paulo. URL: https://www.unip.br/presencial/ensino/pos_graduacao/
strictosensu/eng_producao/ss_eng_producao_teses2018.aspx.

USDA (2017). USDA: Confira relatório sobre o mercado de carne bovina dos
EUA. URL: https://www.beefpoint.com.br/usda-confira-relatorio-sobre-o-
mercado-de-carne-bovina-dos-eua/.

USDA (2018). USDA: Confira relatório sobre o mercado de carnes – Beef-
Point . URL: https://www.beefpoint.com.br/usda-confira-relatorio-sobre-
o-mercado-de-carnes-2/.

Vasconcelos, K., Farinha, M., Bernardo, L., do N. Lampert, V., Gianezini, M.,
da Costa, J. S., Filho, A. S., Genro, T. C. M., & Ruviaro, C. F. (2018). Livestock-
derived greenhouse gas emissions in a diversified grazing system in the endange-
red Pampa biome, Southern Brazil. Land Use Policy, 75, 442–448. URL: https:
//linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026483771731164X. doi:10.1016/j.
landusepol.2018.03.056.

Vieira, F., Teixeira, I., Lemes, J., & Martins, L. (2018). Segurança alimentar na produ-
ção de carne bovina. Anuário Acadêmico-científico da UniAraguaia, 7, 01–08. URL:
http://www.fara.edu.br/sipe/index.php/anuario/article/view/851. Number:
1.

Vituri, M. N. (2010). Um estudo baseado nos indicadores do setor agropecuario e o
desenvolvimento socioeconomico nos municipios do estado de Mato Grosso do Sul.
Mestrado em Administração. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo
Grande. URL: https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1046.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174013003264
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174013003264
http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.07.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.07.009
https://www.unip.br/presencial/ensino/pos_graduacao/strictosensu/eng_producao/ss_eng_producao_teses2018.aspx
https://www.unip.br/presencial/ensino/pos_graduacao/strictosensu/eng_producao/ss_eng_producao_teses2018.aspx
https://www.beefpoint.com.br/usda-confira-relatorio-sobre-o-mercado-de-carne-bovina-dos-eua/
https://www.beefpoint.com.br/usda-confira-relatorio-sobre-o-mercado-de-carne-bovina-dos-eua/
https://www.beefpoint.com.br/usda-confira-relatorio-sobre-o-mercado-de-carnes-2/
https://www.beefpoint.com.br/usda-confira-relatorio-sobre-o-mercado-de-carnes-2/
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026483771731164X
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026483771731164X
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.056
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.056
http://www.fara.edu.br/sipe/index.php/anuario/article/view/851
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1046


128

Willer, H., Lernoud, J., Huber, B., & Sahota, A. (2019). The World of Organic Agri-
culture, Statistics and Emerging Trends 2019 at BIOFACH 2019. URL: https:
//orgprints.org/id/eprint/33355/.

Ximenes, L. F. (2020). Segmento de carne bovina. Caderno Setorial Etene, 116, 1–12.

https://orgprints.org/id/eprint/33355/
https://orgprints.org/id/eprint/33355/

	INTRODUÇÃO
	Problema de Pesquisa
	Objetivo Geral
	Objetivos Específicos
	Organização da Tese

	REFERENCIAL TEÓRICO
	Panorama da Produção de Carne Bovina
	Consumo e Tendências da Carne Bovina
	Divisão da Produção de Bovinos
	Etapas da Cadeia Produtiva da Carne Bovina
	Logística da Carne Bovina
	Qualidade da Carne Bovina
	Rastreabilidade

	METODOLOGIA
	Métodos Utilizados nos Artigos
	Artigo 1
	Artigo 2
	Artigo 3
	Artigo 4


	RESULTADOS E DISCUSSÕES
	Artigo 1 - Análise da Importância da Logística nas Exportações de Carne Bovina Brasileira.
	Artigo 2 - Análise das Exportações da Carne Bovina Brasileira Entre 2009 E 2019 Utilizando a Abordagem de Análise de Redes Sociais
	Artigo 3 - Evaluation of Brazilian Beef Export Modalities and the Effects of Blockchain Technology
	Artigo 4 - Marketing Influence on Brazilian Beef Exports

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Conclusão
	Trabalhos Futuros

	REFERÊNCIAS

