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Tabela 01. Evolução da área de pastagens e da produtividade (1990 – 2020)











Maiores rebanhos e maiores produtores de carne do mundo em 2020
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A necessidade da redução de resíduos na carne e a dificuldade no 
desenvolvimento de novas moléculas efetivas no controle de 
doenças e parasitos, juntamente com o avanço biotecnológico 
voltado à sanidade, propiciam o declínio de produção e utilização 
de fármacos alopáticos e o maior avanço na produção de 
fármacos biológicos.

Biológicos à         
frente no manejo 
de baixos resíduos

Megatendências para 2040
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Megatendências para 2040

A sanidade animal e o melhoramento genético serão fortemente 
impactados pelas biotecnologias. Problemas históricos da atividade serão, 
se não eliminados, ao menos controlados. Principais doenças e parasitoses 
terão melhores soluções de manejo, o que facilitará suas prevenções e 
seus controles. 

Biotecnologia 
transformando a 
pecuária e a carne
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Os avanços tecnológicos e a integração com lavoura e floresta 
irão mudar o patamar tecnológico da pecuária de corte. Teremos 
36 milhões ou mais de hectares em ILPF paralelamente a uma 
forte redução nas áreas de pastagem e a um crescimento no 
número total de cabeças, com sistemas muito mais produtivos. 

Menos pasto, mais carne

Megatendências para 2040
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Produzir respeitando o bem-estar animal 
ao longo de toda a cadeia será mandatório 
e nenhum elo poderá ficar de fora.  
A propriedade, o transporte e o frigorífico 
serão exigidos a apresentar certificados de 
produção com bem-estar animal. 

Lucro apenas com 
bem-estar animal

Megatendências para 2040
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As exigências produtivas em termos 
de quantidade, qualidade do produto 
final e meios de produção 
provenientes de um consumidor 
diversificado e exigente refletem em 
maior necessidade de investimentos 
e controle da produção, o que limita 
a atuação do pecuarista extrativista.

Pecuária consolidada 
com grandes players

Megatendências para 2040
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Para atender um consumidor que exigirá 
produtos mais naturais, com menor teor 
de aditivos, haverá necessidade de 
aumento das exigências na aquisição de 
matéria prima provenientes dos 
pecuaristas, com marcante demanda por 
avanço na qualidade de carne e exigências 
por sistemas de manejo sustentáveis, com 
ampla adoção de produtos biológicos e 
implementação rigorosa de bem-estar 
animal em suas propriedades.Frigorífico: 

mais natural e 
com maior exigências 
de qualidade

Megatendências para 2040
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O fenômeno que já ocorre em produtos mais sofisticados 
como vinho e queijo chegará cada vez mais forte às 
carnes. Pecuaristas e frigoríficos irão trabalhar 
fortemente em termos de diferenciação de cortes e 
processos produtivos em busca de geração de valor a 
seus produtos. 

Megatendências para 2040

Carne com 
denominação 
de origem
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O país se destacará na exportação de genética, de animais vivos para abate, de cortes de 
carne e de subprodutos, atingindo, tanto mercados emergentes, como sofisticados. Os 
avanços oriundos da introdução de biotecnologias e o amplo esforço de toda a cadeia em 
termos de produção sustentável, bem-estar animal e qualidade de carne criarão a base 
para o crescimento. 

Megatendências para 2040

Brasil, mega
exportador de 
carne e genética
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A maior transformação será no processo de distribuição, seja de 
insumos, gado ou da carne. Parte de intermediários serão ceifados do 
sistema. A relevância da qualidade e sustentabilidade crescerão via 
interação digital com o consumidor final. 

Digital transformando 
toda a cadeia produtiva

Megatendências para 2040
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87% da população brasileira já é 
urbana. Essa tendência se acentuará, 
mas o maior desafio será qualitativo. Os 
enormes avanços tecnológicos, a maior 
complexidade do manejo e o foco em 
gestão exigirão profissionais 
capacitados e raros na pecuária.

Megatendências para 2040

Apagão de mão 
de obra
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