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Summary
Brazil is the world fourth largest pig meat producer
(33.9 million slaughterings in 2004). The
professional pig production chain is characterized
by a strong integrated structure. The four largest
integrators (private or cooperative) sell their meat
products using their brand name. Strong points of
the Brazilian pig industry are: efficiency and
decisiveness, low cost price, strong product
marketing policy, ready-to-operate logistic networks
based on the export of poultry meat, and plenty of
agricultural land to expand in the near future. Weak
points concern the moderate infrastructure, the
limited possibilities for granting of credits, strong
dependency on corn and soy bean production,
export strongly focussing on one country (Russia),
lack of a well-functioning I&R system, and a
veterinary control and certifying system (as seen
through the eyes of the EU).
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Brazilië is de vierde grootste mondiale producent
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2004. De professionele varkenshouderij kenmerkt
zich door een sterk geïntegreerde ketenstructuur.
De vier grootste integraties (privaat dan wel
coöperatief) zetten hun producten onder merknaam
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Voorwoord
Kunnen we met de huidige open marktstructuur van de Nederlandse varkenshouderij de toekomst in? Of moeten
we toe naar een ander meer geïntegreerd model zoals in Spanje, Verenigde Staten of Brazilië? In opdracht van de
Commissie Varkenshouderij van het PVV heeft de Animal Sciences Group van Wageningen UR verkend wat de
belangrijkste buitenlandse (concurrerende) modellen zijn. Daarvoor is de beschikbare informatie over de
varkenshouderij in Spanje, Verenigde Staten en Brazilië op een rij gezet. De bevindingen zijn in april 2005
gedeeltelijk gepresenteerd op de Sectordag Varkenshouderij (jaarlijks georganiseerd door de Divisie Veehouderij)
en schriftelijk weergegeven in drie afzonderlijke rapportages.
In dit rapport beschrijven we de productiestructuur van Brazilië. Deze is sterk geïntegreerd met een aantal grote
spelers, die naast varkens ook veelal pluimvee en/of rundvee produceren. De private of coöperatieve integraties
verkopen hun producten onder hun eigen merknaam, zijn sterk exportgericht en willen graag de markt van de
Europese Unie veroveren.
De Braziliaanse productiestructuur staat in sterk contrast met onze Nederlandse structuur. Is de huidige structuur
van de Nederlandse varkenskolom dan wel de meest ideale om in de toekomst concurrerend te blijven, of zijn andere
structuren, zoals die in Brazilië, geschikter? Elke structuur (ook wel verticale coördinatievorm genoemd) heeft
daarbij zijn eigen voor- en nadelen. Rond de vraag over een ideale ketencoördinatievorm voor de Nederlandse
varkenshouderij zijn werkbijeenkomsten georganiseerd. Verschillende schakels binnen de Nederlandse
varkensproductiekolom hebben gesproken of vanuit de buitenlandse informatie en kennis op de lange termijn
voordelen te behalen zijn voor de Nederlandse varkenssector. De resultaten van de werkbijeenkomsten zijn geen
onderdeel van deze rapportage.
Bij de totstandkoming van dit rapport over de varkenshouderij in Brazilië hebben veel personen een bijdrage
geleverd. Allereerst de leden van klankbordgroep ‘Ondernemer’ van het Productschap Vee en Vlees en de
stuurgroep van het ministerie van LNV die het project begeleid hebben. Daarnaast de medewerkers van de
Rabobank voor de achtergrondinformatie over de Braziliaanse varkenshouderij. Bij de voorbereiding van de
studiereis is de heer van de Vooren van de LNV-raad in Brazilië ons zeer behulpzaam geweest. Ook willen we alle
Braziliaanse organisaties, ministeries en bedrijven bedanken die we bezocht hebben tijdens de studiereis.
Speciale dank gaat uit naar de integratie Perdigão waar we de gelegenheid kregen om meerdere onderdelen van
de integratie te bezoeken en Hermanus Wigman van Topigs do Brasil voor zijn bijdrage aan deze rapportage. En
als laatste onze reisgenoten Peter van Horne, (LEI, WUR), Silvia Goddijn (LEI, WUR) en Jaap Obdam, die tijdens de
studiereis vooral gekeken hebben naar de productiestructuren in de pluimveesector.
We moeten twee opmerkingen maken bij de informatie in dit rapport. Ten eerste is een deel van de informatie
gebaseerd op bedrijfspresentaties, impressies tijdens bezoeken en opinies van mensen. Het is dan ook niet
uitgesloten dat delen in dit rapport een subjectief karakter hebben. Ten tweede dat de informatieverzameling
heeft plaatsgevonden tussen mei 2004 en juli 2005. Na deze periode hebben zich waarschijnlijk weer nieuwe
ontwikkelingen in de Braziliaanse Varkenshouderij voorgedaan. Het rapport reflecteert daarom niet
noodzakelijkerwijs de allerlaatste stand van zaken.
Mei 2006,
Johan Zonderland
Ina Enting

Samenvatting
Kunnen we met de huidige open marktstructuur van de Nederlandse varkenshouderij de toekomst in? Of moeten
we toe naar een ander meer geïntegreerd model zoals in Spanje, Verenigde Staten of Brazilië? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden is voor deze landen de beschikbare informatie over hun productiestructuren in de
varkenshouderij op een rij gezet. In dit rapport wordt de productiestructuur van Brazilië beschreven. Eerst hebben
we informatie verzameld via internet en door gesprekken met bedrijven die ook vestigingen in Brazilië hebben.
Vervolgens is door een studiereis kennis genomen van de situatie in Brazilië.
Het land
Brazilië is het grootste land van Latijns-Amerika: het heeft een oppervlakte van 8,5 miljoen km² en is ruim 200
maal groter dan Nederland. Van noord naar zuid is de afstand 4.320 km en van oost naar west 4.336 km. Het
telt 179 miljoen inwoners. Bijna 80% van de bevolking woont in steden. De federatieve republiek Brazilië is
verdeeld in 26 deelstaten en één federaal district. Voor statistische doeleinden onderscheidt men de
macroregio's Noord, Noordoost, Zuid, Zuidoost en Centraalwesten. Ongeveer 30% van het Braziliaanse oppervlak
is geschikt voor agrarische doeleinden.
Varkensproductie

Aantallen dieren
De varkensstapel in Brazilië heeft tot en met 2002 een groei in aantallen dieren laten zien. In 2003 en 2004
vertoont de Braziliaanse varkensstapel een krimp. De zeugenstapel heeft in 2004 een omvang van 2,4 miljoen
dieren. Naar schatting bevindt ongeveer 60% van de zeugen zich op professionele varkensbedrijven. De
productiviteit van deze zeugen (en waarschijnlijk het management op de bedrijven) is tot 2004 ook sterk
gestegen, zodat het aantal slachtingen relatief harder groeide naar 33,9 miljoen in 2004. Brazilië neemt hiermee
de vierde positie in van grootste mondiale varkensvleesproducenten. De productie is vooral geconcentreerd in de
meest welvarende regio’s in het zuiden en het zuidoosten. Bijna driekwart van de productie vindt in deze regio’s
plaats. Het centraalwesten is echter de meest veelbelovende regio.

Import / export
Ongeveer 80% van de varkensvleesproductie is bestemd voor de interne markt. De binnenlandse vraag naar
varkensvlees neemt de laatste jaren af ondanks een groei in de bevolking. Het absolute verbruik is met 12,1 kg
varkensvlees per hoofd van de bevolking erg laag. De Braziliaanse export kreeg eind jaren negentig betekenis en
vertoont sindsdien een (sterke) groei. Sinds 2001 is Rusland met afstand de grootste exportbestemming, maar
door de importquota van ditzelfde land stagneert sinds 2003 de sterke groei van de export. Export van
varkensvlees naar de Europese Unie is nog niet mogelijk. Het grootste deel van het vlees voor de export (84%) is
afkomstig uit de drie zuidelijke deelstaten: Rio Grande do Sul, Santa Catarina en Paraná.
Ketencoördinatie
De Braziliaanse varkenshouderij kenmerkt zich door een sterk geïntegreerde ketenstructuur. De integratie wordt
gerund als private onderneming of als coöperatie. In de private onderneming heeft de integratie de
vleesverwerking, slachterij, voerfabriek, vleesvarkensbedrijven en vaak een deel van de vermeerderingsbedrijven
in eigendom. De varkenshouder levert tegen een vergoeding arbeid en huisvesting. Van de benodigde
vleesvarkens komt 80 tot 90% uit de eigen onderneming, 5 tot 10% wordt via marketingcontracten geleverd door
kleinere coöperaties of door ‘vrije’ vleesvarkenshouders, en de resterende 5 tot 10% wordt op de vrije markt
gekocht. Voor de benodigde biggenproductie worden steeds vaker langdurige marketingcontracten aangegaan
met vermeerderaars, coöperatief dan wel ‘vrij’. Een aantal integraties brengen nog hun eigen genetisch materiaal
voort, maar in toenemende mate wordt genetisch materiaal aangekocht bij internationale fokkerijorganisaties.
Bij een coöperatieve integratie zijn varkenshouders eigenaar en houden zij er gezamenlijk voerproducerende en
vleeswerkende faciliteiten op na.
Van de totale varkensvleesproductie in 2003 in Brazilië werd meer dan 30% door de vier grootste private en
coöperatieve integraties geproduceerd: Sadia, Seara, Perdigão en Aurora. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het
grootste deel van de varkensvleesexport (63,2%). De meeste van deze ondernemingen zijn tevens werkzaam in
de rundvlees- en / of pluimveevleessector. Zij zetten alle vier hun productenmix onder merknaam af in de retail.
Het merk van Sadia is verkozen tot het belangrijkste en meest waardevolle merk van alle Braziliaanse
voedingsmerken.

Primair varkensbedrijf

Financiering
De kredietverlening voor individuele varkenshouders is zeer matig. Voor een normale lening zijn de rentetarieven
ondoenlijk hoog en voor varkenshouders zijn acceptabele rentepercentages voor een lening alleen mogelijk als zij
een contract hebben met, of een onderdeel uitmaken van een integratie. Veel stallen worden dan ook met een
groot aandeel eigen vermogen gefinancierd.

Huisvesting
De stallen zijn over het algemeen simpel uitgevoerd. Op de betonnen fundering staan de zijmuren van ongeveer 1
meter hoog en de rest bestaat uit een windwerend zeil. Dragende zeugen worden individueel gehuisvest in
voerligboxen. Kraamhokken zijn over het algemeen simpel uitgevoerd met materialen als beton en metalen
roosters. De biggenopfokhokken in Brazilië zijn vergelijkbaar met de systemen in Nederland: hokken met
gedeeltelijk roostervloer of met volledige roostervloeren van beton of kunststof. Voor vleesvarkens past men
zowel volledig roostervloer als volledig dichte vloer toe. In warmere gebieden zoals in het centraalwesten zijn
stallen soms uitgerust met een waterkanaal achter in de hokken. Het water geeft verkoeling en doet dienst als
mestplaats. Omdat ruimte niet beperkend is, hebben de vleesvarkens vaak 0,8 m² tot 1,0 m2 per dier tot hun
beschikking.

Voeding
Op een enkele uitzondering na voert men alleen droogvoer, handmatig. De investeringen voor een automatische
voerinstallatie waren te hoog in relatie tot de arbeidskosten. Bij uitbreidingen in het zuiden en zuidoosten en nieuw
te starten projecten in het centraalwesten worden tegenwoordig wel automatische voersystemen geïnstalleerd.
Het voer bestaat voor een groot deel uit maïs (60 – 85%), aangevuld met soja en premix.

Arbeid
Op Braziliaanse varkensbedrijven wordt veel met externe arbeid gewerkt. Op een gesloten bedrijf met 1.000
zeugen werken 17 medewerkers in de zeugenunit en vier medewerkers in de vleesvarkenunit. Een werknemer
mag officieel 200 uur per maand werken. Het minimumloon is € 69,- per maand (prijspeil november 2004).

Identificatie en registratie
Op lokaal niveau wordt een register van bedrijven gehouden, maar dat is niet altijd up-to-date. Varkenshouders
hoeven er ook geen officiële (van overheidswege) documenten op na te houden over de gehouden dieren op hun
bedrijf. In dieridentificatie is ook niet officieel voorzien. Vaak hanteren bedrijven zelf wel een systematiek om de
dierherkomst inzichtelijk te houden.

Technisch en economische kengetallen
De technische gegevens van de Braziliaanse zeugenhouderij doen niet onder voor die van de Nederlandse
zeugenhouderij. De data van de integratie Perdigão geven aan dat ondanks een lagere worpgrootte (11,7 levend
geboren) het aantal gespeende biggen per zeug per jaar minimaal op het niveau van Nederland zit (24,2 b/z/j).
Hierbij speelt een lagere uitval tot spenen (7,6%) en een kortere zoogperiode (20,6 dagen) een belangrijke rol.
Naast een lagere uitval groeien de Braziliaanse biggen ook duidelijk harder (23,1 kilo in 62 dagen).
De technische gegevens van Braziliaanse vleesvarkenshouderij zijn beter dan die van de Nederlandse
vleesvarkenshouderij. De aanzienlijk hogere groei (minimaal +100 g/d) resulteert in een beduidend kortere
groeiperiode (minimaal 2 weken). Vleespercentage is een minder bekend kengetal In Brazilië. Het wordt in enkele
slachterijen gemeten en ligt rond de 54%.
De kosten van een big van 22 kg bedragen in Brazilië R$ 66,50 incl. BTW (€ 18,60). De kosten per afgeleverd
kilo varkensvlees liggen in Brazilië op R$ 1,69 incl BTW (€ 0,47). Het komt in kostprijsberekeningen niet altijd
duidelijk naar voren of er rente op eigen vermogen of de arbeidskosten van de ondernemer dan wel de
vergoeding voor de ondernemer meegerekend zijn. Aspecten die van belang zijn voor de lage kostprijs van
Braziliaans varkensvlees zijn goedkope huisvesting, lage arbeidskosten en lagere financieringskosten. Indien de
kostprijs vermeerderd wordt met transportkosten, verwerkingskosten en invoerheffingen, is de aanbiedingsprijs
van het Braziliaanse varkensvlees op de Europese markt op dit moment hoger dan die van het in Europa
geproduceerde varkensvlees.
Voerindustrie
Integraties (privaat dan wel coöperatief) vervaardigen grotendeels hun eigen voer. De premixen (vitaminen en
sporenelementen) worden door de grote integraties zelf geproduceerd. De andere grondstoffen, zoals graan en
soja, worden veelal op contractbasis geproduceerd (integraties) of door de leden van de coöperatie geleverd. In
het zuiden van Brazilië produceert men ongeveer 40% van de totale soja en graan, terwijl het verantwoordelijk is
voor meer dan 50% van het pluimvee en varkensproductie.

Genetisch gemodificeerde gewassen
In Brazilië bestaat sinds juni 2000 een verbod op productie en handel van genetisch gemodificeerde producten
(GMOs). Maar de Braziliaanse regering geeft de sojatelers vaak een uitzondering op die regel. Transgene soja
wordt al zeker sinds 1997 in Rio Grande do Sul verbouwd. De import van granen, onder andere uit Argentinië, kan
ook nog leiden tot producten met GMOs. De integraties hanteren daarom strikte controles over de afkomst van
hun grondstoffen voor veevoer. Hierbij zijn certificaten van GMO-vrije grondstoffen vaak noodzakelijk, wat de
kosten met 6 tot 10% kan verhogen.

Diermeel
Voor pluimvee en varkens geldt in Brazilië geen verbod op het gebruik van diermeel. Na het verbod op gebruik
van diermeel in diervoeders in Europa zijn de meeste grotere integraties en coöperaties in Brazilië vrijwillig
(gedeeltelijk) overgegaan om dier- en beendermeel te bannen bij vleesproductie voor export.
Transport en logistiek
Voor alle verplaatsingen van varkens is een officieel document vereist: Guia de Transito Animal, GTA. In de
praktijk wordt dit document niet altijd even goed ingevuld en soms zelfs niet gebruikt. Van de bezochte integraties
is bekend dat hun vleesvarkenbedrijven bij het afleveren altijd wel transportformulieren invullen en meegeven naar
de slachterij.
De varkens voor de slachterij zijn afkomstig uit een gebied met een straal van maximaal 120 km van de slachterij.
Dieren worden over het algemeen vervoerd in open vrachtwagens met twee etages. De bovenkant kan men
dichten met een dekzeil. De integraties regelen vaak zelf het transport naar de slachterij, maar besteden het
feitelijke transport uit aan derden. Risico van uitval tijdens transport ligt bij de integratie. Aanvoer op de slachterij
geschied vanaf 20.00 uur ’s avonds tot uiterlijk 06.00 uur ’s ochtends.
Slachterij en verwerking

Certificering
In Brazilië zijn ongeveer 200 slachterijen. Deze zijn geregistreerd en worden geïnspecteerd. Dit kan op drie
niveaus plaatsvinden:
• Federale inspectie (SIF): slachterijen die hun producten binnen de federale republiek afzetten of voor
export bestemmen.
• Staatsinspectie (SIE): slachterijen die hun producten binnen de staat afzetten.
• Gemeente-inspectie (SIM): slachterijen die hun producten binnen de gemeente afzetten.

Indrukken bezoek slachterij
Er is een bezoek gebracht aan een middelgrote slachterij inclusief vleesverwerking van Perdigão (2.200 varkens
per dag; 931 medewerkers). Bij aankomst worden de varkens direct gewogen op groepsniveau. Het gewicht
varieert tussen de 105 en 110 kilo per dier. Varkens moeten voor slachten 12 uur nuchter zijn. De varkens van
één bedrijf worden in de wachtruimte bij elkaar gehouden en krijgen via een stempel op de flank/rug een
batchnummer. Varkenshouders worden uitbetaald op levend gewicht en in sommige gevallen classificatie, hoewel
wij niet altijd de indruk hadden dat dit ook daadwerkelijk gemeten en betaald werd. Karkassen die geheel worden
afgekeurd zijn voor rekening van de varkenshouder. Vierkantsverwaarding is geen issue in Brazilië.
Overheid

Dierwelzijn
Voor dierwelzijn van varkens is er in Brazilië geen aparte wetgeving. Ook maatschappelijke ontwikkelingen in de
richting van dierenwelzijn zijn in Brazilië nauwelijks waar te nemen. Door het warme klimaat worden vooral de
biggen en vleesvarkens over het algemeen ruim gehuisvest. Brazilië staat op het standpunt dat dierenwelzijn geen
rol mag spelen in de onderhandelingen in het overleg binnen de diverse vrijhandelszones zoals de WTO.

Diergezondheid in relatie tot volksgezondheid
De zuidelijke staten zijn sinds 1997 vrij van varkenspest. Bij een nieuwe uitbraak heeft de Food and Veterinary
Office van de EU (FVO) onvoldoende vertrouwen dat Brazilië adequaat kan reageren. Meest essentieel daarin is
het ontbreken van een goed functionerend I&R-systeem. Het achterhalen van bedrijven, diercontacten en
dierverplaatsingen is slecht mogelijk.
Met betrekking tot additieven is er op staatsniveau een verordening dat voerproducenten bij het commercieel
vermarkten van voeders hun voerrecepten bij een centrale instantie moeten registreren. Dit is dus niet van
toepassing voor integraties die hun eigen voer produceren. Daarnaast is er geen wettelijke verplichting voor
varkensbedrijven om een logboek van veterinaire behandelingen bij te houden. Van de aangeleverde vleesvarkens
aan de slachterij is het in principe dus onbekend waarvoor en wanneer ze behandeld zijn, en of eventuele
wachttermijnen in acht zijn genomen.
Uit bezoeken aan integraties in Brazilië blijkt dat zij medicijngebruik wel registreren en wachttermijnen hanteren.
Er zijn in Brazilië wettelijk gezien nog voeradditieven en veterinaire producten verkrijgbaar, die in Europese Unie

door richtlijnen verboden zijn. De federale overheid heeft officieel laten weten dat de exporteurs met interesse
voor de Europese markt geen van deze stoffen gebruiken.

Milieu
Voor mest, mineralen en ammoniakemissie is er in Brazilië beperkte wetgeving. Elke landbouwer moet minimaal
20% van zijn grondgebied met bos of andere locale vegetatie beplanten. Stroken land langs rivieren, meren en
waterwegen mogen geen akkerbouwbestemming krijgen, niet bemest worden en moeten braak gelegd worden.
Sterke en zwakke punten Braziliaanse varkenshouderij

Sterke punten
•
•
•
•
•
•

In Brazilië is volop ruimte voor landbouw.
Er zijn nauwelijks productiebeperkingen of kostenstijgingen vanuit milieu, dierwelzijn of diergezondheid.
Het grootste deel van de varkensproductie vindt plaats in efficiënte en slagvaardige integraties.
Braziliaans varkensvlees wordt tegen een zeer lage kostprijs geproduceerd.
De verschillende integraties hebben een sterke productmarketing en gebruiken hun eigen merkennamen.
De grote bedrijven zijn ook actief in de export van pluimvee. Dit logistieke netwerk kan worden gebruikt
voor de export van varkensvlees.

Zwakke punten Braziliaanse varkenshouderij
•
•
•
•
•
•

De infrastructuur van het Braziliaanse wegennet is matig.
De kredietverlening voor individuele varkenshouders is zeer matig.
De kostprijs van varkensvlees is in Brazilië sterk afhankelijk van de maïs- en sojaproductie in Brazilië.
Meer dan de helft van de export is gericht op Rusland, een land dat importquota hanteert.
Er bestaat geen goed functionerend Identificatie en Registratie (I&R) systeem voor de varkenshouderij.
In de ogen van de Europese Unie is het Braziliaanse veterinaire controle- en certificeringsysteem in
relatie tot de volksgezondheid onvoldoende.

Summary
Can we enter the future with the current open-market structure of the Dutch pig sector? Or should we aim at a
more integrated system such as in Spain, the US or Brazil? To be able to answer this question, all available
information on these countries’ production structures in the pig sector have been listed. This report describes
Brazil’s production structure. Firstly, information was collected via the Internet and through discussions with firms
that have also businesses in Brazil. Secondly, a study trip was made and provided more information on Brazil’s
situation.
The country
Brazil is the largest of the Latin America countries: it occupies an area of 8.5 million sq kilometres and is over
200 times larger than the Netherlands. The distance from north to south is 4,320 km and from east to west this
is 4,336 km. Current population is 179 million people. Almost 80% of the people live in urban areas. The federal
republic of Brazil has 26 states and one federal district. For statistical reasons one distinguishes the macro
regions North, Northeast, South, Southeast and Central west. Approximately 30% of the Brazilian surface can be
used for agricultural purposes.
Pig production

Number of animals
The number of pigs in Brazil showed an increase up to and including 2002; in 2003 and 2004 the number
decreased. In 2004 the number of sows was 2.4 million, approximately 60% of which are on professional pig
farms. The productivity of these sows (and probably the management on these farms) also increased until 2004,
so that the number of slaughterings showed a relatively stronger increase to 33.9 million in 2004. Due to this
number, Brazil is in fourth position of the world’s largest pork producers. Production is primarily concentrated in
the most prosperous regions in the south and southeast. Almost 75% of the production is taking place in these
regions. Central west is, however, the most promising region.

Import/export
Approximately 80% of the pork production is meant for the domestic market. The national demand for pork has
decreased in the past few years, despite a growing human population. The absolute consumption is low at 12.1
kg of pork per capita. Brazilian export increased in importance in the late nineties and has shown a (strong)
increase since. Since 2001 Russia has been by far the largest export destination, but due to the import quotas of
this country, the strong increase in export has come to a halt since 2003. Pork export to the European Union is
not possible yet. The largest part of the meat for export (84%) comes from the three southern states: Rio Grande
do Sul, Santa Catarina and Paraná.
Chain coordination
The Brazilian pig sector characterises itself by a strongly integrated chain structure. The integration is run as a
private firm or as a cooperative. In the private firm the integration owns meat processing, slaughterhouse, feed
plant, growing-finishing pig farms and often part of the sow farms. The pig farmer supplies labour and housing.
Eighty to 90% of the needed growing-finishing pigs comes from own businesses, 5 to 10% are supplied via
marketing contracts by smaller cooperatives or by ‘free’ pig farmers and the remaining 5-10% are bought on the
free market. Increasingly more long-term marketing contracts are concluded with sow farms, either cooperatives
or ‘free’ farms for piglet production. A number of integrations still produce their own genetic material, but this is
increasingly being bought from international breeding organisations. At a cooperative integration pig farmers are
owners and they share feed-producing and meat processing facilities.
Of the total pork production in 2003 in Brazil more than 30% was produced by the four largest private and
cooperative integrations: Sadia, Seara, Perdigão and Aurora. They are also responsible for the largest part of the
pork export (63.2%). Most of these businesses also work in the beef and/or poultry sector. All four sell their
product mix to retail under a brand name. The brand Sadia is chosen as the most important and most valuable
brand of all Brazilian food brands.
Primary pig farm

Financing
The credit loan for individual pig farmers is very moderate. For a normal loan the interest rates are unfeasibly
high and for pig farmers only acceptable interest rates are possible, if they have a contract with an integration or
if they are part of it. That is why many pig facilities are financed with a large share of the farmers’ own money.

Housing
The barns are generally simple. On the concrete foundation are the sidewalls of approximately 1 m; the rest is
windproof canvas. Pregnant sows are housed individually in feeding stalls. Farrowing pens are made simply, with
materials such as concrete and metal slats. The housing for weaned piglets in Brazil can be compared to the
systems in the Netherlands: pens with partly slatted floors or completely slatted floors of concrete or synthetic
material. Growing-finishing pigs are housed on completely slatted floors as well as on completely solid floors. In
warmer regions, as in Central west, the facilities are sometimes equipped with a water channel at the rear of the
pens. The water provides coolness and serves as a place for defecation. Because space is not a limiting factor,
the pigs can often dispose of 0.8 m2 to 1.0 m2.

Feed
Only dry feed (apart from some exceptions) is supplied, manually. Investments for an automatic feed system are
often too high in relation to the labour costs. Extending farms in the south and southeast and new projects in
Central west do install automatic feed systems nowadays. The feed consists primarily corn (60-85%), completed
with soy and premix.

Labour
Brazilian pig farms use much external labour. On a closed farm with 1000 sows there are 17 labourers in the sow
unit and 4 in the pig unit. A worker is officially allowed to work 200 hours per month. Minimum wage is
€ 69/month (level November 2004).

Identification and registration
At local level, farms are registered, but this is not always up-to-date. Pig farmers need not keep official records
on the animals kept on their farms. Animal registration is not officially needed either. Farmers themselves do
often work with a animal registration system for tracing the animals.

Technical and economic parameters
Technical performance of the Brazilian sow sector is not less than the Dutch one. The data of the integration
Perdigão indicate that despite smaller litters (11.7 live born) the number of weaned piglets per sow per year is at
least at Dutch level (24.2 piglet/sow/year). Important factors that play a role are less mortality until weaning
(7.6%) and a shorter period of suckling (20.6 days). Besides less mortality, the Brazilian piglets grow significantly
faster (23.1 kg in 62 days).
Technical performance of the Brazilian growing-finishing pig sector is better than the Dutch one. The considerably
higher growth (+ 100g/day at minimum) results in a significantly shorter growth period (2 weeks at minimum).
Meat percentage is a less known parameter in Brazil. It is measured in some slaughterhouses and is
approximately 54%. The costs of a 22-kg piglet in Brazil are R$ 66.50 including VAT (€18.60). The costs of 1 kg
of pork delivered are R$ 1.69 including VAT (€ 0.47). The calculations do not always clearly show whether either
interest as to own capital or labour costs of the farmer, or the allowance for the owner has been calculated.
Important aspects for the low cost price of Brazilian pork are cheap housing, low labour costs and lower
financing costs. If transportation costs, processing costs and import levies are added to the cost price, the
selling price of Brazilian pork on the European market is higher than Europe-produced pork.
Feed industry
Integrations (private or cooperative) largely produce their own feed. The premixes (vitamins and minerals) are
produced by the large integrations. The other raw materials, such as grain and soy, are mostly produced on a
contract basis (integrations) or by members of the cooperative. In the south of Brazil approximately 40% of total
soy and grain is produced, while it is responsible for over 50% of the poultry and pork production.

Genetically modified crops
In Brazil there has been a ban on production and trading of genetically modified products (GMOs) since June
2000. The Brazilian government, however, often makes exceptions for soy producers. Transgenetic soy has
been grown in Rio Grande do Sul since 1997. Import of grain, among others from Argentina, can also lead to
products with GMOs. Therefore the integrations conduct strict checks as to origin of their raw materials for
animal feed. Certificates of GMO-free raw materials are often necessary, which may increase the costs by 6 to
10%.

Meat-and-bonemeal
In Brazil there is no ban on the use of meat-and-bonemeal for poultry and pigs. After such a ban in Europe most
integrations and cooperatives have voluntarily banned (partially) meat-and-bonemeal in meat production for
export.

Transportation and logistics
For all pig movements an official document is required: Guia de Transito Animal, GTA. In practice this document is
not always filled out correctly and is sometimes not used at all. The growing-finishing pig farms of integrations
visited are known to fill out transportation forms at delivering and to hand them over to the slaughterhouse.
Pigs for slaughter come from an area within a radius of 120 km at maximum from the slaughterhouse. Animals
are generally transported in open trucks with two levels. The top can be closed with canvas. The integrations
often arrange transportation to the slaughterhouse themselves, but outsource the actual transportation to a third
party. Costs of mortality during transportation are for the integration. Supply at the slaughterhouse is from 8 p.m.
to not later than 6 a.m.
Slaughtering and processing

Certification
In Brazil there are approximately 200 slaughterhouses, which are registered and screened. This screening can
take place at three levels:
• Federal screening (SIF): slaughterhouses that sell their products within the federal republic or have
products exported.
• State screening (SIE): slaughterhouses that sell their products within the state.
• Municipal screening (SIM): slaughterhouses that sell their products to the local community.

Impression slaughterhouse during visit
A medium-sized slaughterhouse including meat processing was visited in Perdigão (2,200 pigs/day; 931
workers). At arrival the pigs were weighed immediately at group level. Weight varied between 105 and 110 kg
per animal. Pigs should have fasted 12 hours before slaughtering. The pigs from one farm are kept together in
the waiting room and receive a mark with a batch number on their flank or back. Pig farmers are paid as to live
weight and in some cases as to classification, although we did not always have the impression that this also
happened. The costs of carcasses that are condemned are taken care of by the pig farmer. Maximizing the total
value of the carcass is not an issue in Brazil.
Government

Animal welfare
There is no special legislation as to animal welfare of pigs in Brazil. Social developments concerning animal
welfare cannot be seen either. Because of the warmer climate particularly the piglets and growing-finishing pigs
have a lot of room in the facilities. Brazil is of the opinion that animal welfare must not play a role in negotiations
within the free trade zones such as WTO.

Animal health in relation to public health
The southern states have been swine fever-free since 1997. The Food and Veterinary Office of the EU (FVO) has
little faith that Brazil can respond adequately if a new outbreak occurs. Most essential is the fact that a well
functioning I&R system is lacking. Tracing farms, animal contacts and animal movements is hardly possible. As to
additives there is a governmental order that feed producers have to register the components of their feeds at a
central institution when they sell their feeds. This does not apply to integrations that produce their own feed.
There is no statutory liability either for pig farms to keep a logbook of veterinary treatments. Thus it is mostly
unknown if, when and for what reason growing-finishing pigs have been treated when they are delivered to the
slaughterhouse, and whether possible waiting periods have been complied with.
Visits to integrations in Brazil have learned that the integrations do register medicine use and that waiting periods
are complied with. Legally speaking, feed additives and veterinary products that are forbidden in the European
Union are still available. The federal government stated that exporters who are interested in the European market
do not use any of these products.

Environment
Brazil enforces limited regulations as to manure, minerals and ammonia emission. Each farmer is to grow 20% at
minimum of their land with wood or other local vegetation. Strips of land along rivers, lakes and waterways must
not be used agriculturally, be fertilised and should be laid fallow.

Strong and weak points of the Brazilian pig sector

Strong points
•
•
•
•
•
•

Brazil has much space for agriculture.
There are hardly any production limitations or higher cost due to issues to do with environment, animal
welfare or animal health.
The greater part of pig production takes place in efficient and decisive integrations.
Brazilian pork is produced at a very low cost price.
The different integrations have a strong product marketing and use their own brand names.
The large integrations are also active in poultry export. This logistic network can be used for pork
export.

Weak points
•
•
•
•
•
•

The infrastructure of the Brazilian road system is mediocre.
The credit loans for individual pig farmers are very moderate.
The cost price of pork in Brazil strongly depends on the corn and soy production in Brazil.
More than half of the export is intended for Russia, a country that applies import quotas.
There is no well functioning Identification and Registration (I&R) system for the pig sector.
In the European Union’s view, the Brazilian veterinary screening and certification system in relation to
public health is insufficient.
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1 Inleiding
Brazilië is het grootste land van Latijns-Amerika. Het land omvat 47,3% van het Zuid-Amerikaanse continent, heeft
een oppervlakte van 8.511.965 km2 en is daarmee ruim 200 maal groter dan Nederland. Van noord naar zuid is
de afstand 4.320 km en van oost naar west 4.336 km. Het is het vijfde land ter wereld qua oppervlakte.
Brazilië heeft tevens de grootste, en ook een snel groeiende bevolkingsomvang in Latijns-Amerika (Tabel 1). Met
179 miljoen inwoners is Brazilië het zesde land met de meeste inwoners van de wereld. Meer dan de helft van de
bevolking is jonger dan 29 jaar. Als gevolg van de lage gemiddelde levensverwachting van 68 jaar voor vrouwen
en ruim 59 jaar voor mannen is het aandeel van 65-jarigen en ouder laag (5,6% in 2002). In Europa ligt het
aandeel van 65-jarigen en ouder rond 15%. Dit betekent dat de financiële lasten voor de oudedagsvoorziening
relatief gering zijn in Brazilië en daarom slechts een klein deel van de loonkosten vormen.
Bijna 80% van de bevolking woont in steden. Het grootste deel van de bevolking leeft in een strook van enkele
honderden kilometers langs de kust. De dichtstbevolkte regio is het zuidoosten. Alleen al in de deelstaat São
Paulo wonen zo'n 37 miljoen Brazilianen. In het zuiden en zuidoosten woont 57% van de totale bevolking. De
dunst bevolkte regio ligt in het middenwesten.
De oorspronkelijke inwoners van Brazilië zijn de Indianen. De komst van de Europeanen naar Latijns-Amerika heeft
desastreuze gevolgen gehad voor de Indianenpopulatie. Er wonen momenteel 280.000 Indianen in Brazilië. Voor
de komst van de Europeanen waren dat er 6 miljoen. De meeste Indianen leven in reservaten in het
Amazonegebied, maar er zijn ook enkele Indianengemeenschappen in het noordoosten en het zuiden van het
land. Brazilië kent circa 200 Indianenstammen, die ongeveer 180 verschillende talen spreken.
De huidige Braziliaanse samenleving is gevormd door opeenvolgende immigratiegolven uit Europa en Afrika. De
opbouw van de bevolking is als volgt: 55% is van Europese afkomst, 39% heeft gemengd bloed, 5% is van
Afrikaanse afkomst en 0,5% is Japans (in São Paulo woont de grootste Japanse gemeenschap buiten Japan).
Tabel 1
1990$
148,0

Bevolkingsomvang (x miljoen)
1995$
2000
2001
159,5
169,5
172,4

2002
175.0

2003
177,6

2004
179,1

2010$
191,4

2050$
247,2

(Bronnen: Abipecs, FAO ($))

1.1 Staten van Brazilië
De federatieve republiek Brazilië is verdeeld in 26 deelstaten en een federaal district rondom de hoofdstad
Brasília (figuur 1). De staten zijn onderverdeeld in gemeenten (municípios). De gouverneurs en de parlementen
van de federale staten worden in directe verkiezingen gekozen. Voor statistische doeleinden en om redenen van
planning onderscheidt men de macroregio's Noord, Noordoost, Zuidoost, Zuid en Centraalwesten.
Figuur 1

Staten en regio’s van Brazilië
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1.2 Klimaat
Op het uiterste zuiden na ligt Brazilië geheel binnen de keerkringen, zodat het klimaat over het algemeen een
tropisch karakter heeft. Toch bestaan er door de uitgestrektheid van het land grote verschillen en kan men
verschillende klimaten onderscheiden.
Het noorden van het land kent weinig grote verschillen in temperatuur. In het grootste deel van het noorden
heerst een tropisch regenwoudklimaat met vrij hoge gemiddelde temperaturen van meer dan 26 °C (figuur 2). In
een groot gedeelte van het Amazonegebied, vooral in het westen en bij de monding van de rivier, valt meer dan
2000 mm neerslag per jaar (figuur 3). De gemiddelde vochtigheidsgraad schommelt daar dan ook tussen de 85
en 90%. Bij de monding van de rivier valt de neerslag vooral tijdens de zomer, in het westen zijn er twee
regentijden: een grote in februari-juni, en een kleine in oktober-januari. Tussen de regentijden in valt er ook nog
regelmatig neerslag in de vorm van buien.
Zoals overal in landen rond de evenaar valt de meeste regen in de namiddag. Langs de Braziliaanse kust wordt
de neerslag veelal vergroot door stuwing van de oplandige winden tegen de gebergten en deze neerslag valt
meestal tijdens onweersbuien. Dit geldt ook voor het gehele binnenland.
In het hoogland van Brazilië en in de noordelijkste staat Roraima heerst een savanneklimaat. Hier schommelt de
temperatuur het hele jaar overdag zo rond de 26 °C. In het centraalwesten (staten Goiás, Mato Grosso en Mato
Grosso do Sul) kan het overdag tegen de 40 °C worden. In deze gebieden bestaat een duidelijke droge tijd rond
juli (in sommige plaatsen valt in juli maar een paar millimeter water).
Het noordoosten is een droog en heet gebied, de sertão, daar heerst een steppeklimaat. Er valt maar af en toe
regen, soms jaren achter elkaar niet. Opmerkelijk is dat zich ongeveer elke 10 jaar een ernstige droogte
voordoet, die enkele keren per eeuw kan uitgroeien tot een ramp.
In het zuiden heerst een subtropisch klimaat en hier zijn vier jaargetijden te onderscheiden, net als in Nederland.
In dit deel van het land vinden we ook de grootste temperatuurverschillen. Langs de kust een mild klimaat met in
de winter temperaturen die tot de 5 °C kunnen teruglopen en in het binnenland en de hogere gebieden tot nog
lagere temperaturen. In het uiterste zuiden is zelfs sneeuwval mogelijk. De regenval is over het hele jaar verdeeld.
In het zuiden kan het opeens vrij snel afkoelen (friagem) tot temperaturen van net boven het vriespunt. Dit gebeurt
als zuidpoollucht naar het noorden stroomt. Het friagemverschijnsel gaat gepaard met zeer veel neerslag, omdat
de vochtige warme tropische of equatoriale lucht door de noordwaarts stromende koude polaire lucht wordt
opgetild, waardoor condensatie plaatsvindt. De friagemregens duren veelal 3 tot 5 dagen en het regent dan aan
één stuk door. Neerslag valt in het zuiden het gehele jaar, gemiddeld tussen de 1400 en 1900 millimeter.
De winden zijn in het binnenland in het algemeen zwak en veranderlijk. Aan de kust overheersen winden uit
oostelijke richtingen en voeren relatief vochtige en warme lucht aan. Over het algemeen kan men zeggen dat de
Braziliaanse winter duurt van juni tot augustus. De temperaturen blijven dan, behalve in het zuiden, vrij hoog. Het
zomerseizoen duurt van december tot februari.
Figuur 2

Gemiddelde jaarlijkse temperaturen in Brazilië
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Figuur 3

Gemiddelde jaarlijkse neerslag in Brazilië

1.2.1 Vegetatie
In Brazilië komen grofweg twee landschapstypen voor: de laagvlakte van het Amazonegebied en de hoogvlakte in
het midden en zuid Brazilië. De hoogvlaktes bestaan grotendeels uit een tafelland waarvan de hoogte varieert van
300 tot 500 meter boven de zeespiegel en waar kleine bergketens en diepe valleien elkaar afwisselen. Hoge
bergketens die het land van het zuiden naar het noordoosten doorlopen vormen een continentale scheiding
tussen de Atlantische Oceaan en het binnenland.
Het Amazonegebied bestaat vrijwel geheel uit tropisch regenwoud, gekarakteriseerd door een buitengewoon
grote soortenrijkdom. Grote delen van het woud hebben door de regelmatige overstromingen tijdens de
hoogwaterperioden het karakter van moerasbos. Lage plateaus in deze gebieden overstromen niet, waardoor
zich andere vegetatievormen hebben ontwikkeld. In deze bossen zijn kostbare houtsoorten zoals mahonie
voorhanden. Als gevolg van het rooien door de Indianen strekken zich plaatselijk in het woud open grasgebieden
uit. Het noordelijke deel van het Bergland van Brazilië wordt ingenomen door droogtewoud, bestaande uit
loofafwerpend geboomte, enkele soorten palmen, succulenten, cactussoorten en doornstruiken. Zuidelijker volgt
hierop een uitgestrekt savannegebied, met langs de rivieren galerijwouden. Het hoogland van Zuidoost-Brazilië is
deels begroeid met lichte wouden. De staat Rio Grande do Sul bestaat overwegend uit subtropisch bos. Vrijwel
de gehele kust, tot Santos toe, heeft een mangrovevegetatie. Het als cultuurland in gebruik genomen gebied
beperkt zich grotendeels tot de kustzone en in het binnenland tot de staten São Paulo en Santa Catarina.

1.2.2 Landgebruik
Ongeveer 30% van het Braziliaanse oppervlak is geschikt voor agrarische doeleinden. Samen met de
verschillende klimaten kan men dus een groot aantal gewassen verbouwen. In het centraalwesten worden de
laatste jaren vele hectares extensief grasland gescheurd voor de teelt van granen en soja. Er zijn hiervoor in
potentie miljoenen hectares beschikbaar. De grondprijzen zijn voor Nederlandse begrippen laag, maar voor
Braziliaanse begrippen en in relatie tot het Braziliaans inkomen relatief duur. In 2004 werd in het centraalwesten
tot US$ 6000 per hectare land betaald. Bij aankoop van grote gebieden halveerde veelal de prijs.
Een groot deel van Brazilië bestaat uit regenwoud (figuur 4) met nog eens 6% beschermd gebied. Een groot
gebied (26%) wordt gebruikt voor extensief grasland voor vee. Daarnaast gebruikt men nu 8% gebruikt voor de
akkerbouw. Naast het oppervlak voor steden, meren, moerassen enz., blijft er nog 12% van de oppervlakte over
wat nog geschikt is voor de landbouw. Dit komt neer op meer dan 100 miljoen hectare.
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Figuur 4

Verdeling van landgebruik in Brazilië

1.3 Economische ontwikkelingen
Het verschil tussen arm en rijk is in Brazilië uitzonderlijk groot. Deze inkomensongelijkheid is de grootste van alle
nieuw geïndustrialiseerde landen. De kindersterfte in de onderste lagen van de maatschappij is hoog. Bovendien
verlaten veel ouders onder druk van de armoede miljoenen kinderen, vooral in de stedelijke gebieden waar veel
zwerfkinderen alleen opgroeien.
Van de 179 miljoen Brazilianen, neemt zo'n 60% niet deel aan het economisch leven. Dit betekent dat deze markt
feitelijk slechts bestaat uit ongeveer 72 miljoen Brazilianen die iets te besteden hebben. Deze wonen voornamelijk
in het zuidoosten en in de kuststeden.
De sociale voorzieningen in Brazilië zijn niet optimaal door een tekort aan financiële middelen en de inefficiëntie
van de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg. Daarom hebben de meeste
Brazilianen uit de midden- en hogere inkomensklasse een particuliere ziektekostenverzekering. Ook in het
Braziliaanse onderwijs is de invloed van de inkomensongelijkheid en de onevenwichtigheid tussen de verschillende
deelstaten merkbaar. Het analfabetisme onder de volwassen bevolking wordt geschat op ruim 13%. Vooral de
onderwijzers van de lagere scholen worden onderbetaald en de onderwijskwaliteit is slecht, vooral in de publieke
scholen. De leersystemen voor het middelbare en hoger onderwijs zijn verre van toereikend voor de eisen die een
geïndustrialiseerd land stelt.
Gedurende de afgelopen jaren heeft de Braziliaanse economie een aantal economische terugslagen gekend door
zowel binnenlandse als buitenlandse factoren. Hierdoor was in 1999 en 2002 een sterke devaluatie van de
Braziliaanse economie (tabel 2). De gemiddelde economische groei tot 2001 bleef dan ook onder de 4% en dit
was duidelijk lager dan bijvoorbeeld Mexico (6,9%) en Chili (5,4%). Ondanks de beperkte economische groei bleef
de inflatie in deze jaren onder de 7,5%.
Ontwikkeling van inflatie en rente in Brazilië (in %)
1998
1999
2000
Inflatie (IPCA)
1,7
8,9
6,0
Rente (Selic)
31,2
25,6
17,4
Jaarlijkse groei van BNP
-0,1
0,8
4,4
Tabel 2

2001
7,7
19,0
1,6

2002
12,5
25,0
0,7

2003
9,3
16,5
1,3

2004*
7,0
14,5
4,0

* Voorspelling (Bronnen: IMF, USDA en Central Bank of Brazil)

De relatief beperkte inflatie wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge rente die een van de ‘s werelds hoogste
rentestanden is. De hoge rentestand is eveneens de belangrijkste reden voor de beperkte groei van het Bruto
Nationaal Product (BNP).
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Een ander probleem is de zeer onevenwichtige inkomensverdeling. Het gemiddelde inkomen, uitgedrukt in
koopkrachtpariteit, bedroeg in 2000 circa 7.400 dollar. De groep van 10% van de bevolking met het laagste
inkomen heeft een aandeel van slechts 1% in het nationale inkomen. De groep van 10% met het hoogste inkomen
heeft daarentegen een aandeel van 47%. Ongeveer 22% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Zoals
gebruikelijk bij “emerging markets” is het percentage van de bevolking dat in de landbouw werkzaam is hoog
(ruim 20%). Het aandeel van de landbouw in het BNP is echter slechts 8%.
Als wordt gekeken naar de regionale distributie dan valt op dat het zuidoosten verantwoordelijk is voor meer dan
58% van het BNP (zie tabel 3 en voor de regio’s figuur 1). Daar woont dan ook 43% van de Braziliaanse populatie.
Ook de zuidelijke regio is belangrijk als het gaat om rijkdom en populatie. Deze twee regio’s trekken meer
investeerders aan dan de andere regio’s. Dat komt ook door de betere scholing en infrastructuur en een grotere
consumentenmarkt. Echter, de laatste jaren worden in niet traditionele industriegebieden nieuwe bedrijvencentra
gecreëerd, onder andere met belastingvoordelen en lage arbeidskosten. Voor de agro-industrie geldt dit
voornamelijk voor de staat Goiás.
Tabel 3
BNP, jaarlijkse groei en percentage van de populatie uitgesplitst naar regio
Regio
% van BNP
Jaarlijkse groei (%)
Percentage van populatie (%)
Noord
4,5
4,17
8
Noordoosten
13,0
5,08
28
Centraalwesten
6,5
6,53
7
Zuidoosten
58,0
5,26
43
Zuiden
18,0
4,18
15
(Bron: Rabobank, 2002)

In 2002 was sprake van een economische groei van 1,5%, de inflatie lag op 12,5%. Door de recessie en de
industriële hervorming is de werkloosheid gedurende de jaren negentig gestegen. In 2002 bedroeg het
werkloosheidpercentage 11,7%. De komende jaren zullen ongeveer 30 miljoen arbeiders (17% van de bevolking)
tussen de 15 en 24 jaar de arbeidsmarkt betreden. Doch door een toenemende mechanisatie in de industrie en
de landbouw zal de werkloosheid vooral onder de lagergeschoolde arbeiders toenemen.

1.3.1 Nationaal economisch beleid
Brazilië is de achtste economie van de wereld en de grootste economie van Latijns-Amerika. Op 1 januari 2003 is
Luiz Inácio Lula da Silva van de arbeiderspartij (PT) aangesteld als de nieuwe president van Brazilië. Het is de
eerste keer in de geschiedenis dat een linkse partij aan de macht is. Een mogelijke overwinning van links zorgde
tijdens de verkiezingscampagne voor overdreven nervositeit op de financiële markt. De taak van de nieuwe
president is het herstellen van het vertrouwen van de financiële markten en het inlossen van beloften gedaan aan
de kiezers. De regering heeft aangekondigd om de aangegane verbintenissen met de internationale financiële
instellingen zoals het IMF na te komen. De eerste tekenen zijn dat het vertrouwen van de financiële markten in de
Braziliaanse economie terugkeert. Dit is voornamelijk te danken aan het economische beleid dat door Lula's
minister van Financiën Palocci wordt gevoerd. Dit houdt in dat men vasthoudt aan de strenge budgettaire
discipline van zijn voorganger Cardoso. Men kiest bewust voor de, in eerste instantie, minder populaire weg van
sanering van de overheidsfinanciën en strakke controle van de inflatie. Het gevolg hiervan, de zeer hoge reële
renteniveaus, wordt op de koop toegenomen. De regering hoopt op langere termijn de vruchten te plukken van
een teruggewonnen kredietwaardigheid van de staat en een stabiele munt, die dan een door de markt zelf
geïnitieerde daling van de rente tot gevolg moet hebben.
Andere prioriteiten van de regering Lula zijn de hervormingen van de sociale zekerheid (pensioenen) en de
fiscaliteit. Een belangrijke verkiezingsbelofte van Lula is het garanderen dat aan het eind van zijn ambtsperiode
elke Braziliaan over drie maaltijden per dag kan beschikken. Dit is vormgegeven in het programma 'Fome Zero'
(geen honger).

1.3.2 Investeringsklimaat
Vanaf de jaren negentig doet de Braziliaanse regering veel moeite om een aantrekkelijk liberaal
investeringsklimaat te creëren. De macro-economische stabilisatie na de introductie van het Plan Real in 1994 en
het privatiseringsprogramma van de overheid hebben daar zeker aan bijgedragen. Een van de voordelen van
Brazilië is de omvang van de Braziliaanse markt. Momenteel bedraagt het aantal koopkrachtige consumenten 78
miljoen en dit aantal neemt met de dag toe. Door de verbeterde regionale ontsluiting zien steeds meer
buitenlandse producenten Brazilië als een goede basis om ook de omliggende landen te bedienen. De regering
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Lula staat net als haar voorganger open voor buitenlandse investeerders. Brazilië heeft de buitenlandse
investeringen nodig om het tekort op de lopende rekening te financieren en de industrie te moderniseren.

1.3.3 Buitenlandse investeringen
Brazilië ontvangt van de Latijns-Amerikaanse landen de meeste buitenlandse directe investeringen. Op
wereldniveau neemt het de negende plaats in. Na China is het de tweede opkomende markt met de meeste
buitenlandse directe investeringen. Eind 2002 bedroegen deze investeringen 240 miljard US dollar. Het aandeel
van de buitenlandse directe investeringen in het Bruto Binnenlands Product is echter laag, wat een sterke
aanwezigheid van de binnenlandse industrie aanduidt. Belangrijke buitenlandse investeerders in Brazilië zijn de VS,
Spanje, Nederland, Frankrijk, Portugal, Italië, Chili, België, Verenigd Koninkrijk, Canada en Zweden.
Na de invoering van het Plan Real in 1994 zijn de buitenlandse directe investeringen sterk toegenomen van een
kleine 3 miljard US dollar tot een gemiddelde van 30 miljard US dollar in de periode 1998-2001, waarna het
niveau terugzakte tot 23 miljard US dollar in 2001 (tabel 4). In 2002 ontving Brazilië slechts 17 miljard US dollar
aan directe buitenlandse investeringen. Deze teruggang loopt synchroon met de wereldwijde lagere buitenlandse
directe investeringen. Ook de crisis in buurland Argentinië, de verkiezingen in Brazilië en het lage tempo van de
privatiseringen hebben gezorgd voor terughoudendheid bij buitenlandse investeerders.
Buitenlandse directe investeringen in Brazilië (in miljard US dollar)
1999
2000
Investering (x miljard US $)
28,6
32,8
Tabel 4

2001
22,6

2002
16,6

(Bron: EVD, 2004)

De meeste buitenlandse directe investeringen zijn gericht op exportgeoriënteerde sectoren zoals de staal-,
automobiel-, cellulose- en papiersector. De alom aanwezige natuurlijke bronnen geven Brazilië een aantrekkelijk
concurrentievoordeel. Begin jaren negentig waren de meeste investeerders gericht op de industriële sector;
sindsdien trekt de dienstensector ook steeds meer buitenlandse directe investeringen aan.

1.3.4 Nederlandse investeringen in Brazilië
Nederland behoort tot de top zes van buitenlandse investeerders. In 2002 was Nederland zelfs de grootste
buitenlandse investeerder in Brazilië. Nederlandse bedrijven hebben vooral geïnvesteerd in de mijnbouw, aardolieen aardgassector, transport, chemie, voeding- en genotsmiddelenindustrie, detailhandel en financiële
dienstverlening. Nederlandse bedrijven hebben van oudsher een belangrijke positie in deze sectoren.
In Brazilië zijn ruim 60 Nederlandse bedrijven met een eigen vestiging/dochtermaatschappij vertegenwoordigd.
Ruim 50 Nederlandse bedrijven zijn direct via een agentschap of indirect vertegenwoordigd in Brazilië. De
belangrijkste investering van de afgelopen jaren is de in 1998 tot stand gekomen overname van de Banco Real
door ABN AMRO, met een waarde van ongeveer 2,7 miljard euro.

1.3.5 Belangrijke regio’s
De deelstaten São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais en de zuidelijke deelstaten Paraná en Rio Grande do Sul
profiteren het meest van de buitenlandse investeringen. In een poging om de regionale ongelijkheid op te heffen
werden vanaf begin jaren negentig belastingincentives (soort aanmoedigingspremie) geïntroduceerd in Manaus
(Amazonas) en de armere noordoostelijke deelstaten van Brazilië, met als doel fabrikanten te stimuleren daar
fabrieken neer te zetten. De agrarische noordoostelijke deelstaten hebben het voordeel van relatief goedkopere
grond en arbeidskrachten, terwijl de invloed van de vakbonden er minder groot is en stakingen minder frequent
voorkomen.

1.3.6 World Trade Organization (WTO)
Brazilië streeft naar versterking van het multilaterale handelssysteem. Zij ziet nog steeds belemmeringen voor de
toegang van haar agrarische sector tot de markten van een aantal lidstaten. Voor de gebieden waarmee zij
handel voert, wil Brazilië vrije toegang of vermindering van de beperkingen. Het onderhandelingsmandaat moet
daarvoor voldoende ambitieus zijn. Brazilië vindt dat de mogelijke voordelen van tariefreducties worden bedreigd
door protectionisme. Ze streeft naar herstel van de onbalans uit de Urugay-ronde. Het land wil vooral de toegang
van Braziliaanse producten tot de internationale markt vergroten. De toegang tot de Braziliaanse markt was lange
tijd onmogelijk en tegenwoordig problematisch. Vooral ‘non-tarifaire’ handelsbelemmeringen, die vaak een reactie
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vormen op door de EU of de VS ingestelde maatregelen, dragen hieraan bij. Brazilië pakt obstakels aan door te
dreigen met WTO-panels of deze aan te vragen. Brazilië beschouwt zichzelf als een belangrijke spreekbuis van de
Cairns-groep bij de WTO en heeft daar groot belang bij. Door de genoemde marktbenadering botst men steeds
vaker en openlijker met andere Cairns-landen als India en Indonesië. Samen met Cairns-landen Thailand en
Australië heeft Brazilië op 8 juli 2003 een WTO-panel aangevraagd over de EU-subsidies op de export van suiker.
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2 Varkensproductie in Brazilië
2.1 Omvang varkensstapel
De varkensstapel in Brazilië heeft tot en met 2002 een groei in aantallen dieren laten zien. De zeugenstapel nam
toe van ruim 2,2 miljoen zeugen in 1997 naar bijna 2,9 miljoen in 2002, maar nam daarna weer af naar 2,4
miljoen in 2004. Naar schatting bevindt ongeveer 60% van de zeugen zich op professionele varkensbedrijven. De
productiviteit van deze zeugen (en waarschijnlijk het management op de bedrijven) is in de periode 1997 tot
2004 ook sterk gestegen, zodat het aantal slachtingen relatief harder groeide: van 20,4 miljoen in 1997 naar
33,9 miljoen in 2004 (tabel 5).
In 2003 en 2004 vertoont de Braziliaanse varkensstapel een krimp. De economische omstandigheden voor
productie van varkensvlees waren niet goed. Enerzijds door de hoge kosten voor voer, anderzijds door de lage
opbrengsten voor vlees. Daarnaast waren en zijn er moeilijkheden met de afzet naar de voor Brazilië belangrijke
Russische markt. Dit heeft er bij veel varkenshouders en integraties toe geleid om (tijdelijk) minder zeugen te
houden en in te zetten op verbetering van de productiviteit en een verhoging van het geslacht gewicht. Zodra de
perspectieven beter zijn, zal de varkensstapel naar alle waarschijnlijkheid weer groeien.
Omvang varkensstapel (x miljoen aantal)
1997
1998
1999
Aantal zeugen
2,23
2,28
2,31
Aantal slachtingen
20,4
22,4
23,5
Tabel 5

2000
2,46
32,3

2001
2,66
34,9

2002
2,87
37,7

2003
2,49
34,5

2004
2,40 1
33,9

1 = Naar schatting bevindt ongeveer 60% van de zeugen zich op professionele varkensbedrijven
(Bron: ABIPECS, 2005)

2.2 Productie en verbruik varkensvlees
Door de sterke groei van de Braziliaanse productie van varkensvlees neemt Brazilië, na China, de EU en de
Verenigde Staten de vierde positie in van grootste mondiale varkensvleesproducenten (tabel 6).
Tabel 6
Land

Vleesproductie (x miljoen ton) voor de grootste varkensvleesproducerende landen

China
EU
Verenigde Staten
Brazilië
Canada
Rusland
Overig
Totaal wereld

2003
45,2
21,2
9,1
2,7
1,9
1,7
7,3
89,1

2004 *
(51%)
(24%)
(10%)
( 3%)
( 2%)
( 2%)
( 8%)

47,2
21,0
9,3
2,7
1,9
1,7
7,2
91,0

(52%)
(23%)
(10%)
( 3%)
( 2%)
( 2%)
( 8%)

2005 **
47,5
21,1
9,5
2,7
1,9
1,8
7,2
91,7

(52%)
(23%)
(10%)
( 3%)
( 2%)
( 2%)
( 8%)

* = voorlopige cijfers, ** = voorspelling (Bron: ABIPECS, 2005)

De productie van varkensvlees is vooral geconcentreerd in de meest welvarende regio’s in het zuiden en het zuidoosten. Bijna driekwart van de productie vindt in deze regio’s plaats (figuur 5). Het centraalwesten is echter de
meest veelbelovende regio voor de varkensproductie. Met uitzondering van enkele zuidelijke cooperaties heeft
zich alleen in het centraalwesten de afgelopen twee jaar nog een groei van de productie voorgedaan. De
belangrijkste factoren die de verschuiving van zuid naar centraalwesten verklaren zijn:
ruime aanwezigheid van voedergrondstoffen (maïs en soja)
lagere arbeidskosten
aanwezigheid van goed klimaat (geringer verschil tussen dag- en nachttemperaturen)
ruimte voor grootschalige bedrijven
gunstig investeringsklimaat (belastingincentives)
In deze regio overheerst tevens de geïntegreerde productie. Bedrijven investeren in grootschalige bedrijven met
toepassing van moderne technieken in de houderij en slachterij. Samen met de inbreng van buitenlandse rassen
met goede productieresultaten zorgen een gunstig klimaat en een groot lokaal aanbod van veevoergrondstoffen
voor een zeer concurrerende varkenssector. Een nadeel van het centraalwesten is de grotere afstand naar de
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dichtbevolkte regios voor de afzet op de interne markt en de zeehavens voor afzet op de exportmarkt. Dit brengt
hogere transportkosten met zich mee.
Figuur 5

Varkensvleesproductie in 2003 per regio in Brazilië (in %). (Bron: ABIPECS, 2004)
1,5%

7,4%
14,9%

Noord
Noordoost
Centraalwesten
Zuidoost

57,8%
18,4%

Zuid

De groei van de productie heeft eind jaren negentig met name geresulteerd in een groei van het hoofdelijk
verbruik. Sinds de eeuwwisseling is echter verreweg het grootste deel van de productiegroei aangewend voor
vergroting van de export, en is de toenemende export zelfs ten koste van het binnenlandse verbruik gegaan
(tabel 7). Het exportaandeel is toegenomen van ruim 1% in het begin van de jaren negentig tot bijna 19% van de
productie in 2004.
Verzorgingsbalans varkensvleessector Brazilië (x 1.000 ton karkasgewicht)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Productie
1.540
1.699
1.834
2.556
2.730
2.872
Import
5
11
1
1
1
1
Export
64
82
87
127
265
476
Verbruik
1.481
1.617
1.748
2.430
2.466
2.397
Verbruik per hoofd (kg)
9,3
10,0
10,7
14,3
14,3
13,7
% van productie
95,8
95,2
95,0
95,1
90,3
83,5
Tabel 7

2003
2.698
1
496
2.203
12,4
81,7

2004*
2.679
2
508
2.173
12,1
81,1

* = voorlopige cijfers (Bron: ABIPECS, 2005)

Het absoluut lage varkensvleesverbruik (2004: 12,1 kg) hangt samen met het feit dat de Brazilianen traditioneel
rundvleeseters zijn (2003: 36,6 kg). Het hoofdelijk verbruik van rundvlees ligt ruim 3,5 maal zo hoog als het
mondiale verbruik en ruim 80% hoger dan in de EU. Het verbruik van rundvlees staat licht onder druk. Vanwege
de lage prijs is het verbruik van pluimveevlees in de achterliggende decennia sterk toegenomen en is inmiddels
even groot als dat van rundvlees. Daarmee is het pluimveevleesverbruik bijna drie keer zo hoog als het mondiale
verbruik en 50% hoger dan het verbruik in de EU. Het verbruik van schapen- en lamsvlees is minimaal.
Het verbruik van vers varkensvlees wordt belemmerd door het imago van “vlees voor de armen”. Dit is te
verklaren uit het feit dat vanouds een groot deel van de doorgaans arme plattelandsbevolking één of enkele
varkens hield, en vaak nog steeds houdt, voor eigen gebruik. Kwalitatief is het vlees van dergelijke varkens, die
doorgaans worden gevoerd met huishoudafval, in het algemeen niet best. Het vlees van dergelijke varkens leent
zich beter voor de productie van vleeswaren. Traditioneel wordt varkensvlees in Brazilië dan ook overwegend
genuttigd in de vorm van vleeswaren (70-80%).
Voor een belangrijk deel van de bevolking zijn varkensvlees en vleeswaren te duur. Vers varkensvlees kost
ongeveer 50% meer dan rundvlees en is enkele malen duurder dan kip. Dit heeft tot gevolg dat varkensvlees en
vleeswaren minder regelmatig op het menu staan dan rundvlees en kip. In de drie welvarendste provincies in het
zuiden is het verbruik van varkensvlees het hoogst met circa 20 kg per persoon. In het arme noordoosten wordt
slechts 6 kg per hoofd genuttigd.

2.3 Import/export varkens(onderdelen)
In tabel 8 staan de grootste importeurs van varkensvlees en de ontwikkelingen in de laatste vijf jaar. Japan was al
de grootste importeur en is in de laatste jaren alleen maar meer gaan importeren. Japan stelt echter hoge eisen
aan importvlees en Brazilië voldoet daar nog niet aan.
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Tabel 8

Grootste importlanden van varkensvlees (x 1000 ton)

Land
Japan
Rusland
Verenigde Staten
Mexico
Hong Kong
Korea
Overig
Totaal

1999

2000

919
832
375
190
217
156

995
520
439
276
247
174

471
3.160

471
3.122

2001
1.068
560
431
294
260
123
457
3.193

2002
1.162
800
485
325
275
155
550
3.752

2003
1.133
620
538
371
302
153
570
3.687

2004*
1.225 (33%)
500 (14%)
506 (14%)
415 (11%)
317 ( 9%)
200 ( 5%)
537 (15%)
3.700

* = voorlopige cijfers (Bron: ABIPECS, 2005)

Van de top 6 varkensvleesimporteurs, exporteert Brazilië alleen naar Rusland en Hong Kong. Echter, het aandeel
van Brazilië in de Russische import is erg groot (52%).
De Braziliaanse export kreeg eind jaren negentig betekenis en vertoont sindsdien een sterke groei (Tabel 9).
Vooral in 2001 en 2002 was sprake van een enorme exportgroei. In 2001 verdubbelde de uitvoer en in 2002
deed zich een groei voor met 75%. Daarentegen groeide de export in 2003 en 2004 maar licht ten opzichte van
het voorgaande jaar. Hiermee lijkt een eind te komen aan de explosieve Braziliaanse export van de afgelopen
jaren. Dit wordt met name veroorzaakt door een stagnerende export naar Rusland. In 2004 bedroeg de totale
Braziliaanse varkensexport 507.703 ton en vertegenwoordigde een waarde van US $ 774.050.000. Procentueel
was in 2004 de export van varkensvlees 11,6% van het totale vleesvolume dat Brazilië exporteerde, en 12,5%
van de totale waarde die Brazilië exporteerde.
Inmiddels heeft Brazilië de vierde plaats bereikt in de wereldhandel met een aandeel van 12%. Braziliaanse import
van varkensvlees is te verwaarlozen.
Export varkensvlees Brazilië in 1.000 ton geslacht gewicht
1997
2000
2001
Totaal (in 1.000 ton)
64
127
265
Waarvan naar:
%
%
%

Rusland
0
18
57

Hongkong
46
38
18

Argentinië
40
28
11

Overig
8
15
14
Tabel 9

2002
476
%
79
10
3
8

2003
496
%
64
12
8
16

2004*
508
%
57
12
6
25

* = voorlopige cijfers (Bron: ABIPECS, 2005)

Terwijl in het verleden Hongkong en Argentinië verreweg de belangrijkste afzetmarkten waren, is in 2001 Rusland
met afstand de grootste exportbestemming geworden. De uitvoer naar Argentinië zakte in 2002 terug door de
economische crisis in dat land. Dit verlies werd echter ruimschoots goedgemaakt door de uitvoer naar Rusland
die ruim 2,5 maal zo groot was als in het voorgaande jaar. Ook Brazilië heeft vanaf 2003 last van de quotering
van de Russische invoer. De verminderde afzet naar Rusland is echter ruimschoots gecompenseerd door een
sterke groei van de export naar andere afzetmarkten. De uitvoer naar Argentinië herstelde in 2003 iets, de markt
in Singapore trok voor Brazilië aan en vooral de export naar Zuid-Afrika, Oost-Europese landen en de Oekraïne
namen fors toe. Oekraïne is in 2004 het derde belangrijkste exportland voor Brazilië.
Export van varkensvlees richting de Europese Unie is nog niet mogelijk. De Braziliaanse federale autoriteit heeft
eind 2001 een verzoek tot autorisatie voor export vanuit de staat Santa Catarina (en andere staten) aan de EU
gedaan. Hierop heeft de Food and Veterinary Office van de EU (FVO) in 2002 een missie naar Brazilië uitgevoerd.
Overall conclusie van de missie is dat export nog niet mogelijk is in de nabije toekomst (FVO, 2002) (zie verder
hoofdstuk 9 “Overheid”).
Van de totale export van varkensvlees wordt 95% uitgevoerd in bevroren toestand. Hiervan bestond in 2004 24%
uit karkassen en grote deelstukken en heeft 76% betrekking op ontbeend vlees. Opmerkelijk is dat de uitvoer van
vers varkensvlees in 2002 verdubbelde tot circa 25.000 ton, waaronder ook naar een verafgelegen markt als
Rusland. De voorzitter van de Brazilian Pork Meat Industry and Exports Association (ABIPECS) sprak de
verwachting uit dat de Braziliaanse uitvoer van varkensvlees zal toenemen tot 700.000 ton in 2008. Inmiddels
onderzoeken de Braziliaanse exporteurs de mogelijkheden om de uitvoer van varkensvlees naar andere dan de
bestaande exportbestemmingen op te voeren. Daarbij wordt gedacht aan Mexico, China, Japan en de EU.
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Het grootste deel van het vlees voor de export is afkomstig uit de drie zuidelijke deelstaten, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina en Paraná. 84% van het geëxporteerde vlees komt uit deze staten, waarvan het grootste deel
weer uit Santa Catarina (Tabel 10). De zuidoostelijke deelstaten São Paulo en Minas Gerais hebben relatief gezien
ten opzichte van hun productie een klein aandeel in de export. Het geproduceerde vlees wordt veelal binnen de
deelstaat afgezet. Vooral binnen de deelstaat São Paulo met zijn 37 miljoen inwoners (20% van de totale
Braziliaanse bevolking) is voldoende lokale afzetpotentie voor varkensvlees.
Tabel 10

Varkensproductie onder Federale Inspectie (SIF 1 ) in aantallen en export in tonnen per deelstaat

Deelstaat

Varkensproductie
(x miljoen stuks)
2003

Zuid

Zuidoost
Centraalwest

Overig
Subtotaal
Totaal

Santa Catarina
Rio Grande du Sol
Paraná
Minas Gerais
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Goiás
Mato Grosso
Overige onder SIF
Totaal onder SIF
Totaal onder SIE/SIM
Totaal

6,87
4,53
3,77
1,85
1,28
0,92
0,82
0,42
0,48
20,93
13,52
34,46

2004

6,76 (20%)
4,51 (13%)
3,43 (10%)
1,63 ( 5%)
1,19 ( 4%)
0,68 ( 2%)
1,00 ( 3%)
0,55 ( 2%)
0,13 ( 1%)
19,74 (59%)
14,05 (41%)
33,92 (100%)

Export
(x 1000 ton)
2003
182
118
77
43
1
26
43
0
1
490,8

2004

232 (46%)
127 (25%)
65 (13%)
33 ( 7%)
2 ( 0%)
28 ( 6%)
19 ( 4%)
2 ( 0%)
0 ( 0%)
507,7 (100%)

1 Alleen vlees onder federale inspectie (SIF) mag geëxporteerd worden. Naast SIF bestaat er nog een staatsinspectie (SIE) en een
gemeente-inspectie (SIM). Zie voor verdere toelichting hoofdstuk 7 Slachterij en verwerking.
(Bron: ABIPECS, 2005)

Zoals al eerder aangegeven, worden er de laatste jaren vooral nieuwe investeringen gedaan in de
centraalwestelijke regio, met name in de deelstaten Mato Grosso en Goiàs. Investeringen van nationale en
multinationale bedrijven spelen hierbij een belangrijke rol. De westelijke staten geven financiële impulsen aan
vleesverwerkers door kortingen, belastingvoordelen en (gunstige voorwaarden voor) lange termijn kredieten.
Inmiddels (2003) heeft deze regio een aandeel van 15% in de landelijke varkensstapel. Het gaat hier om zeer
grote, veelal gesloten bedrijven met 10.000 tot 300.000 zeugen.
Een belangrijke factor die een rol gespeeld heeft bij de toename van de export vanuit Brazilië is de daling van de
wisselkoers. Sinds 1999 is de waarde van de Braziliaanse real gehalveerd ten opzichte van de euro. Dit heeft
geresulteerd in een verlaging van de productiekosten, uitgedrukt in dollars of in euro's.

11

Veehouderij - PraktijkRapport Varkens 48

Figuur 6 geeft de ontwikkeling van de laatste jaren. De waarde van de Braziliaanse real is ten opzichte van de
euro tussen 2003 en 2004 weinig veranderd.
Figuur 6

Ontwikkeling van de koers van de Amerikaanse dollar (bovenste lijn) en de Braziliaanse Real (onderste
lijn) ten opzichte van de euro
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(Bron: LEI, 2005)

2.4 Interne markt
In Brazilië is de interne markt groter dan de externe. Ongeveer 80% van de varkensvleesproductie is bestemd
voor de interne markt. De producten voor de interne markt bestaan voornamelijk uit verder verwerkte producten
zoals worsten, hotdogs, salami’s, Bolognese worsten en hammen (65%). Vers vleesproducten (al dan niet
bevroren) zijn verantwoordelijk voor 18%. De binnenlandse vraag naar varkensvlees neemt de laatste jaren af
ondanks een groei in de bevolking.
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3 Coördinatie in de varkenshouderij
3.1 Coördinatievormen
De varkensproductieketen kan op verschillende manieren georganiseerd en gestructureerd zijn. Verticale
coördinatie omvat methoden om opeenvolgende schakels in de keten op elkaar af te stemmen met betrekking tot
de kwantiteit, de kwaliteit en timing van de productstromen. De methoden kunnen geclassificeerd worden naar de
mate waarin de controle over de verschillende schakels in de keten toeneemt (figuur 7). Het ene einde is ‘open
markt’ of ‘mondeling contract’, dat de kleinste mate van controle representeert. Het andere einde is ‘verticale
integratie’, met de grootste mate van controle in de keten. Intermediaire vormen van coördinatie zijn onder
andere marketingcontracten, productiecontracten en strategische allianties.
Figuur 7

Methoden van verticale coördinatie gereflecteerd aan het spectrum van controle op de
productstromen
Controle op productie door afnemer van product

Minst

Open markt
Mondeling contract

Meest

Marketingcontract
(kortlopend, langlopend)

Productiecontract

Strategische Verticale
alliantie
integratie

Open markt / Mondeling contract
In een open markt blijft de positie van de producent ‘open’ en hij/zij committeert zich niet aan een specifiek
afzetkanaal totdat het product klaar is voor verkoop. Coördinatie tussen verschillende schakels in de keten vindt
alleen plaats via de prijs van het product.
De varkenshouder neemt in een open markt zelf álle bedrijfsbeslissingen. Bijvoorbeeld, de keuze van het type
dier, het soort voer en de manier waarop de dieren gehuisvest worden. Ook bepaalt hij/zij het moment van de
koop, de manier waarop dit gefinancierd wordt, wanneer en waar deze verkocht worden en voor welke prijs deze
verkocht worden.

Contracten
Contractproductie omvat de productie van goederen en services die in de toekomst geleverd gaan worden.
Voordat de productie is afgerond (of zelfs is gestart), heeft de producent zich verplicht om zijn product aan een
bepaalde koper (= contractant) te leveren. Er kan een onderscheid gemaakt worden naar marketingcontracten en
productiecontracten.
In marketingcontracten hebben de producent en de contractant een overeenkomst bereikt over de
(kwaliteits)eisen, het afleverschema (aantallen dieren en moment van afleveren), en de methode van uitbetalen van
het product. De contractant voorziet alleen in een gegarandeerde afzetmarkt voor de producent, maar
interfereert niet in de bedrijfsvoering en het management van de producent. In productiecontracten gebeurt dit
wel. De contractant mengt zich in vele van de producent zijn beslissingen en heeft het eigendom over de
productie-inputs die gerelateerd zijn aan de variabele kosten: dieren, voer, veterinaire middelen, transport etc.
De producent levert productie-inputs gerelateerd aan de vaste kosten: arbeid, huisvesting en grond.

Verticale integratie
Verticale integratie is de ketencoördinatievorm die het verst gaat in de controle over de productie en de
processing. Eén bedrijf beheert twee of meer opeenvolgende schakels, en managementrichtlijnen vanuit dit
bedrijf bepalen de stroom van producten in de keten.

3.2 Ketencoördinatie in Brazilië
In Brazilië wordt een groot deel van het varkensvlees geproduceerd binnen een verticale integratie. In hoeverre
deze bedrijven geïntegreerd zijn verschilt per integratie. Daarnaast kan het zijn dat een integratie wordt gerund
als private onderneming of als coöperatie. In het geval van een coöperatie zijn het vaak de varkenshouders zelf
die gezamenlijk er voerproducerende en vleeswerkende faciliteiten op na houden. Het integratiesysteem is vaak
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ingegeven door economische motieven (efficiëntie en rendement), maar ook om te komen tot
ketenkwalititeitsgaranties.

Slachterij/vleesverwerking
Praktisch alle private integraties hebben een eigen slachterij en faciliteiten voor vleesverwerking in eigendom. Dit
is binnen de meeste integraties ook de kern van waaruit de aansturing van de integratie plaats vindt. Uitzondering
hierop zijn integraties die zijn ontstaan vanuit de graanindustrie (voorbeeld hiervan is Seara, wat recentelijk is
overgenomen door Cargill). Deze integraties hebben tot doel om hun graanproductie zo goed mogelijk te
verwaarden. Dit doen ze door in graangebieden de grondstoffen aan varkens te vervoederen en deze te
verwerken in vleesproducten.
De vijf grootste slachterijen hebben een gezamenlijk marktaandeel van bijna 35 % (Tabel 11). De vleesproducten
worden als zelfstandig product of verwerkt in maaltijden onder merknaam (veelal de naam van de integratie) in
supermarkten verkocht.
Tabel 11 Belangrijkste slachterijen en hun marktaandeel
Slachterij
Aantal slachtingen
3.523.559
1
Sadia $
3.183.231
2
Perdigão $
2.255.326
3
Aurora *
1.501.151
4
Seara $
1.100.693
5
Riosulense

Marktaandeel (%)
10,4
9,4
6,7
4,4
3,3

$ = privaat, * = cooperatief (Bron: ABIPECS, 2005)

Vleesvarkenshouders
De capaciteit van de slachterij wordt zo goed mogelijk benut door te zorgen voor een zo continu mogelijke
aanvoer van vleesvarkens. Dit is dan ook de reden om de vleesvarkenshouders binnen de integratie te hebben.
Vaak leveren de vleesvarkenshouders binnen een integratie zo’n 80 tot 90% van de benodigde vleesvarkens voor
de slachterijen. Daarnaast worden 5 tot 10% van de varkens via marketingcontracten geleverd door
vleesvarkenshouders die georganiseerd zijn in kleinere coöperaties of door ‘vrije’ vleesvarkenshouders. De
resterende 5 tot 10% van de dieren worden op de vrije markt gekocht. Belangrijkste reden hierbij voor een
private integratie is het inbouwen van een stukje buffer, zodat in slechtere tijden men het aantal slachtingen terug
kan schroeven zonder dat ze vleesvarkenshouders binnen de integratie hoeven te onderhouden. Want deze
integraties leveren biggen, voer, medicijnen, chemicaliën en technische kennis aan de varkenshouders. Hiermee
hebben ze een sterke controle op de kwaliteit en logistiek van de vleesvarkenaanvoer naar de slachterij.
Varkenshouders zelf leveren alleen de arbeid en de huisvesting.

Vermeerderaars
Van oudsher bezitten de private en coöperatieve integraties vaak ook vermeerderingsbedrijven om (een deel van)
de benodigde biggenproductie voor hun vleesvarkenshouders te verzorgen. De noodzaak voor een private
integratie om vermeerderingsbedrijven in eigendom te hebben is echter minder groot en er zijn private integraties
die het aandeel eigen vermeerderaars op termijn gaan verlagen. Hiervoor in de plaats zullen ze voor de
benodigde biggenproductie meer langdurige contracten aangaan met coöperaties en ‘vrije’
vermeerderingsbedrijven. Hoe ver deze contracten gaan varieert. Veelal is het gebruik van bepaalde genetische
lijnen vereist; daarnaast zijn soms de zeugen in eigendom van de integratie. Het te gebruiken voer en medicijnen,
chemicaliën, etc. kan, in tegenstelling tot de vleesvarkenshouders, door de vermeerderaar zelf worden ingevuld.
Hierbij is het wel zo dat de vermeerderaar deze zaken vaak goedkoop bij de integratie kan verkrijgen. De
resterende biggen, die een integratie nodig heeft voor opleg bij hun vleesvarkenshouders, worden op de vrije
markt ingekocht.

Voer/premix
De meeste private integraties hebben een eigen voerfabriek. Grondstoffen zoals graan en soja worden veelal op
contract gekocht. Premixen worden veelal op de vrije markt aangekocht. Geïntegreerde varkenshouders krijgen
het voer van de integrator en daarnaast moeten de varkenshouders zich ook houden aan voorgeschreven
voercurves. In een coöperatie leveren de leden hun maïs en soja wat binnen de coöperatie weer tot veevoer
verwerkt wordt.
Interessant om te vermelden is dat 15% van de premixproductie in Brazilië in handen is van Nutron, wat een
onderdeel is van het Nederlandse Provimi.
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Fokkerij
Een enkele integratie brengt nog zijn eigen genetisch materiaal voort. Daarvoor heeft de integratie zijn eigen
foklijnen. In toenemende mate wordt door de integraties genetisch materiaal aangekocht bij verschillende
fokkerijorganisaties. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van fokkerijorganisaties vanuit Europa zoals PIC, Topigs
en Dan Bred. Deze fokkerijorganisaties bedienen ondertussen al een groot deel van de Braziliaanse markt (zie
Tabel 12). Een opkomende fokkerijorganisatie is PenArLan, welke zeugenlijnen van Chinese Meishan varkens
inkruizen. De integraties beschikken vaak zelf over subfokbedrijven voor F1 productie. Maar daarnaast wordt ook
nog bij derden F1 dieren aangekocht. Ook hebben de private integraties vaak zelf beschikking over KI-stations
voor spermaproductie.
In de productiestijging van de Braziliaanse varkensstapel, en dan met name de productieresultaten van de
vermeerderingsbedrijven, hebben de internationale fokkerijorganisaties een belangrijke rol gespeeld.
Tabel 12 Belangrijkste fokkerijorganisaties en hun geschatte marktaandeel
Fokkerijorganisatie
Marktaandeel
1
PIC (Agroceres)
40%
2
Topigs (Dalland do Brasil)
20%
3
Dan Bred
11%
4
Overige
29%
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4 Primair varkensbedrijf
Primaire varkensbedrijven staan veelal in dienst van integraties of zijn aangesloten bij coöperaties. Geïntegreerde
varkenshouders krijgen bijna alles aangeleverd en worden geassisteerd en gecontroleerd bij het houden van de
dieren. De varkenshouders zijn zelf verantwoordelijk voor de investering in huisvesting en het leveren van arbeid.

4.1 Financiering
Voor een krediet op werkkapitaal kunnen varkenshouders in een integratie met hun contract naar een lokale
financier stappen. De integratie staat als het ware garant, maar feitelijk gezien blijft de varkenshouder de
risiconemer. De rente is ongeveer 12% per jaar. Varkenshouders in een integratie hebben relatief weinig
werkkapitaal nodig omdat zowel dieren, voer, als medicamenten door de integratie geleverd worden.
Varkenshouders buiten integraties kunnen ook bij deze lokale financier aankloppen, maar het zal moeilijker zijn om
het krediet te krijgen en veelal tegen een hogere rente.
Het afsluiten van leningen voor investeringen door varkenshouders bij een bank is in Brazilië minder gebruikelijk
dan in Nederland. Met name de hoge rente (oplopend tot 70%) is hiervan de voornaamste oorzaak. Geld voor
investeringen komt dan vaak ook uit eigen zak. Uitzonderingen hierop zijn:
•
Internationale kredieten. Bij milieuvriendelijke investeringen kan een beroep gedaan worden op
krediet/subsidie van wereldorganisaties (zogenaamde carbonkredieten). Dit geld komt vrij doordat
landen zoals EU en Canada niet aan de opgelegde milieueisen kunnen voldoen en deze afkopen.
•
Nationale projectfinancieringen. Er zijn wel mogelijkheden om aan een lening te komen tegen rentes
van 8 tot 10% rente per jaar (betalingstermijnen van 8 tot 12 jaar). Dit gaat via het indienen van een
projectvoorstel bij een financier op momenten dat zij geld beschikbaar stellen voor
(veehouderij)projecten. Veelal gaat het dan om grotere projecten (bijvoorbeeld in het
centraalwesten), of projecten waarin een aantal ondernemers samen participeren.

4.2 Huisvesting
Bedrijven die aan een private of coöperatieve integratie leveren, bijvoorbeeld aan Perdigão of Aurora, zijn vanaf
de weg duidelijk herkenbaar. Ten eerste staat er aan de weg een naambordje van het bedrijf in de stijl en kleuren
van de integrator (foto 1). Daarnaast is bij integraties de voorgevel van de stal ook in de kleuren van de integratie
uitgevoerd (zie foto 8).

Foto 1: Herkenbaarheid van bedrijven
De varkens worden over het algemeen in simpele stallen gehuisvest. Op de betonnen fundering staan de
zijmuren, die vaak bestaan uit een gemetseld en wit geverfde muur van ongeveer 1 meter hoog en de rest uit een
windwerend zeil (zie foto 2). Vaak zit er nog een laag grofmazig metalen gaas tussen de muur en dakspant
gespannen om het zeil beter te geleiden en dieren en vogels buiten te houden. Het zeil wordt handmatig bediend.
Dakconstructie bestaat meestal uit dakpannen of golfplaten zonder extra isolatie en wordt wit gekalkt om zo min
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mogelijk zonnewarmte te absorberen. Kopgevels zijn vaak dicht met eventueel een deur in het midden wat leidt
tot de voergang.

Foto 2: Voorbeeld van een doorsnee varkensstal
4.2.1 Dragende zeugen
Dragende zeugen worden individueel gehuisvest in voerligboxen (zie foto 3). Veelal worden ook de te dekken
zeugen in dezelfde stal gehuisvest. De boxen hebben een maatvoering van 0,65 breed en 2,1 m diep, inclusief
een verzonken trog voorin de box. Vloeruitvoering achter de trog bestaat uit een licht aflopende dichte vloer met
de laatste halve meter betonnen roosters.

4.2.2 Kraamafdeling
In kraamafdelingen zijn de zijmuren vaak hoger opgetrokken of dichtgemaakt zodat de temperatuur in de afdeling
beter gecontroleerd kan worden. Kraamhokken zijn over het algemeen simpel uitgevoerd met materialen als
beton en metalen roosters (foto 4). Vaak zijn er biggennesten in de kraamhokken geplaatst, meestal met een
lamp om voor extra verwarming voor de biggen te zorgen.

Foto 3: Dragende zeugen in voerligboxen
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Foto 4: Kraamhok met biggennest

Foto 5: Biggenopfokhokken met gedeeltelijke roostervloeren
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Foto 6: Biggenopfokhokken met volledige roostervloeren

Foto 7: Vleesvarkenshokken met watergoot
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4.2.3 Biggenopfok
De biggenopfokhokken in Brazilië zijn vergelijkbaar met de systemen in Nederland. Hokken met gedeeltelijk
roostervloer (foto 5) en hokken met volledige roostervloeren van beton of kunststof (foto 6). Biggen worden veelal
op drie weken leeftijd gespeend en zijn daardoor nog gevoelig voor kou. Vaak wordt er dan bij opleg gezorgd
voor extra verwarming gedurende de eerste twee weken. Dit kan door middel van lampen, maar soms wordt er
ook een plastic zeil over het voorste gedeelte van het hokken gespannen (boven dichte vloer).

4.2.4 Vleesvarkens
Voor vleesvarkens zijn er een drietal verschillende huisvestingssystemen die veel voorkomen: Volledig
roostervloer, volledig dichte vloer, en dichte vloer met watergoot (foto 7). In warmere gebieden zoals in de staat
Goiás zijn stallen soms uitgerust met een waterkanaal achter in de hokken. Dit kanaal is ± 10 cm diep. Het water
geeft de dieren verkoeling en het waterkanaal doet ook meteen dienst als mestplaats. Het water in het
waterkanaal wordt regelmatig (eens per twee à drie dagen) ververst. Het (mest)water wordt geloosd in niet
afgedekte lagunes.
Meestal worden betonnen troggen gebruikt voor het voeren. Een deel van de bedrijven gebruikt brijvoerbakken.
Meest voorkomende groepsgrootte ligt tussen de 25 en 50 dieren per hok. Omdat ruimte niet beperkend is en de
varkens in de warmere omstandigheden harder groeien bij ruimere huisvesting, hebben de vleesvarkens veelal tot
1,0 m2 per dier tot hun beschikking.

4.3 Voeding
Op een enkele uitzondering na wordt alleen droogvoer verstrekt. Het voeren van natte bijproducten, zoals wij dat
in Nederland kennen, is economisch gezien niet interessant. De investeringen voor een brijvoerinstallatie zijn te
hoog in relatie tot de arbeidskosten. Door de lage arbeidskosten gebeurt het voeren van de varkens over het
algemeen handmatig. Alleen een beperkt aantal grotere moderne bedrijven gebruiken automatische
voersystemen. Over het algemeen zijn de voerschema’s vergelijkbaar als in Nederland. Het voer zelf bestaat voor
een groot deel uit maïs (60 – 85%, afhankelijk van diercategorie en kosten van maïs), met aanvullend nog soja en
premix.
Vleesvarkens worden tot 70-80 kg onbeperkt gevoerd en daarna beperkt. Hierbij worden borgen sterker beperkt
dan zeugen (gescheiden opleg borgen en gelten). Meerfasevoedering wordt veel toegepast waarbij zelfs tot vijf
verschillende voeders gebruikt worden in de vleesvarkenfase.
Het voer bevat antibiotica, maar neemt af in de laatste voerfases in verband met wachttermijnen. Binnen de
integratie Perdigão wil men, mede met oog op het op termijn openen van de Europese Unie voor Braziliaans
varkensvlees, overstappen naar AMGB-vrij voer. Er wordt op dit moment getest met o.a. zuren.
Voor vleesvarkenhouders binnen de integraties is het voerschema en voersoorten door de integraties bepaald.

4.4 Arbeid
Door de lage automatiseringsgraad wordt er op Braziliaanse varkensbedrijven veel met externe arbeid gewerkt.
Een werknemer mag officieel 200 uur per maand werken. Het minimumloon is € 69 per maand (prijsniveau
november 2004). Het gemiddelde salaris van een medewerker op een varkensbedrijf ligt grofweg tussen de
€100,- en €300,- per maand. Hierbij is dan vaak gratis huisvesting of gratis vervoer naar het bedrijf en vaak ook
nog een hoeveelheid varkensvlees uit eigen slacht inbegrepen. Het personeel wordt gestimuleerd door een
bonussysteem op technische kengetallen of het personeel deelt mee in de winst.

4.5 Gezondheid
Over het algemeen is de gezondheid van de dieren goed. Tijdens de bedrijfsbezoeken kwam dit duidelijk naar
voren en daarnaast zijn de afkeuring in de slachterij voor wat betreft longen en levers minimaal (respectievelijk
<1,0% en tussen 1,5 en 2,0%). Daarnaast is de uitval op de varkensbedrijven onder de dieren laag, met name de
uitval voor spenen (tabel 13). Over het geheel kan vastgesteld worden dat de uitval niet onderdoet voor de
Nederlandse cijfers. Een lage infectiedruk en veel inzet van arbeid dragen daar aan bij. Belangrijkste redenen van
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uitval, zoals genoemd door verschillende varkenshouders, zijn diarree, slingerziekte, gewrichtsontsteking,
verwondingen door vechten, en streptococcen.
Tabel 13

Uitval per diercategorie voor verschillende bezochte varkenshouders

Data Perdigão*
Uitval in:
Kraamafdeling
Biggenopfok
Vleesvarkens

7,6%
1,7%

1
6,8%
0,7%

Braziliaanse varkenshouder
2
3
$
15-20%
5,0%
2,5%
0,7%

Nederland#
4

<1,0%

11,9%
1,8%
3,1%

* Gebaseerd op data van 84.000 zeugen jan-sept 2004 van Perdigão
#
Gebaseerd op Agrovision data juli 2003 tot en met juni 2004
$
Bedrijfsproblemen met doodliggen

Zeugenbedrijven binnen de integratie Perdigão vaccineren hun zeugen tegen Parvo, Leptospirose, E-coli, AR
(snuffelziekte) en Mycoplasma. De eerste drie vaccins zijn voor kosten van Perdigão, de laatste twee 50/50.
Problemen met staartbijten en oorrandnecrose komen zelden voor. Problemen met het Circovirus zijn niet
officieel bekend. Perdigão hanteert bij veel vleesvarkensbedrijven een hygiëneprotocol om na afleveren de stallen
10-12 dagen leeg te laten staan en ze twee keer te ontsmetten. Dit wijst volgens enkelen erop dat er wel
ziekteproblemen met Mycoplasma en/of het Circovirus zijn.

4.6 Aanvoer en afvoer dieren
Gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven zijn vaak onderdeel van een integratie. De integratie Perdigão hanteert
de volgende punten bij de opleg van biggen in de stallen:
• Gescheiden opleg borgen en gelten
• Biggen van één herkomst bij elkaar houden
• Op gewicht inleggen
De nieuwe projectlocaties van Perdigão in centraalwesten bieden plaats aan 4000 vleesvarkens in vier stallen van
duizend varkens (foto 8). Er wordt bedrijfs all in-all out toegepast. De stallen worden in drie dagen vol gelegd met
biggen van 22 kilo afkomstig van 4 tot 6 verschillende vermeerderaars. Na een groeitraject van ongeveer 110
dagen tot een levend eindgewicht van 110 –120 kg, worden de varkens in twee tot vier keer binnen een periode
van 14 dagen afgeleverd. Het gewichtsverschil aan einde van mesttraject is bij grote groepen vleesvarkens
tussen de 12 -15 kg. Vleesvarkens moeten nuchter worden afgeleverd. Bij het afleveren wordt een koppelkaart
meegeven richting de slachterij. Uit de ingevulde koppelkaarten worden de belangrijkste kengetallen
(uitvalpercentage, medicijngebruik, vaccins, etc.) gedestilleerd. Informatie wordt 5 jaar bewaard.

Foto 8: Projectlocatie van Perdigão in het centraalwesten
4.7 Identificatie en registratie
In dieridentificatie is niet officieel voorzien. Vaak hanteren de bedrijven wel een systematiek om afstamming of
herkomst inzichtelijk te houden. Van oudsher werd gemerkt middels kerven, maar nieuwe methoden zoals
oorflappen komen steeds meer voor (foto 9). Met name op fok- en subfokbedrijven zijn de zeugen vaak voorzien
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van een individueel identificatienummer middels oorflappen. Op de bedrijven binnen de integratie Perdigão worden
de biggen gekerfd met een code die het zeugenbedrijf representeert. Om de gespecialiseerde
vleesvarkensbedrijven kunnen dan de biggen van de zelfde herkomst eenvoudiger bij elkaar gehouden worden.

Foto 9: Identificatie van zeugen
Er wordt op lokaal niveau een register van bedrijven gehouden. In de staat Santa Catarina blijkt tijdens een FVOmissie in 2002 dat dit register bijgewerkt is tot en met half 2000. Nieuwe vestigingen van na deze datum staan
niet geregistreerd. Varkenshouders hoeven er ook geen officiële (van overheidswege) documenten op na te
houden over de gehouden dieren op hun bedrijf. Door de staatsautoriteiten van Santa Catarina werd naar
aanleiding van de FVO-missie aangegeven dat vanaf 2003 bovenstaande gegevens wel, via een geautomatiseerd
systeem, vastgelegd zullen worden. Het ontbreken van een goed (nationaal) identificatie en registratiesysteem
ondermijnt het proces voor authorisatie van slachterijen dan wel staten om varkensvlees te kunnen exporteren
naar de Europese Unie.

4.8 Mest
Veel stallen beschikken over een rioleringssysteem waarmee de mest vanuit de stal regelmatig naar een
mestlagune wordt verplaatst (foto 10). De mest wordt ongeveer 90 tot 100 dagen gefermenteerd. Vervolgens
wordt het over eigen land verspreid of gaat naar een akkerbouwer. Hierbij is een optie dat de akkerbouwer de
mest gratis krijgt, maar wel verantwoordelijk is voor onderhoud van de lagunes. Volgens de richtlijnen van
Perdigão moet voor zes maanden mestopslag beschikbaar zijn, en is 220 hectare grond vereist voor de mest
van 4000 vleesvarkens. Volgens federale wetgeving zou dit laatste minimaal 100 hectare moeten zijn.

Foto 10: Mestopslag in een lagune (3500 m3)
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4.9 Kadavers
Kadavers worden gecomposteerd, veelal in een soort bunker met verschillende compartimenten (foto 11).
Ongeveer 1/3 deel is kadavers, 2/3 deel is houtschilfers (+ hulpstoffen voor composteren). Compost kan op
eigen land worden gebruikt, maar wordt ook wel verkocht. Indien ze het verkopen dan wordt bij aanvang van het
groeiseizoen ongeveer €20,- (R$ 70,-) per ton ontvangen.

Foto 11: Composteringsunit voor kadavers
4.10 Technische kengetallen

4.10.1 Vermeerdering
Technische kengetallen voor de gehele varkensstapel in Brazilië zijn moeilijk te achterhalen. Dit komt mede
doordat er op veel kleine bedrijven weinig gegevens worden bijgehouden, en er geen centrale instantie of
organisatie is die gegevens verzameld en publiceert. In tabel 14 staan de gemiddelde technische resultaten van
een 84.000 zeugen die onder contract staan of in eigendom zijn van Perdigão. Deze resultaten zullen
waarschijnlijk een overschatting van de werkelijke gemiddelden zijn, aangezien de bedrijven die contracten met
Perdigão hebben over het algemeen de wat grotere bedrijven zijn. Maar, de gegevens geven wel aan op welk
niveau de professionele varkenshouderij in Brazilië kan produceren.
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Tabel 14

Technische kengetallen voor vermeerdering

Kraam
Totaal geboren per worp
Levend geboren per worp
Sterfte tot spenen
Gespeend per worp
Zoogperiode
Worpen per zeug per jaar
Gespeende biggen per zeug per jaar
Opfok
Sterfte na spenen
Aflevergewicht
Afleverleeftijd
Reproductie zeugen
Afbigpercentage
Vervangingspercentage
waarvan uitval
waarvan sterfte
*
#

Brazilië*

Nederland#

11,7
10,9
7,6 %
10,0
20,6 dgn
2,42
24,2

12,8
11,8
11,9 %
10,4
26,6 dgn
2,39
24,0

1,7 %
23,1 kg
62 dgn

1,8 %
25,7 kg
79 dgn

86 %
41 %
41,2 %
0,4 %

83 %
45 %
42 %
3%

Gebaseerd op data van 84.000 zeugen jan-sept 2004 van Perdigão
Gebaseerd op Agrovision data juli 2003 tot en met juni 2004

In vergelijking met de Nederlandse gemiddelden ligt het aantal biggen per worp (totaal en levend) wat lager, maar
de sterfte tot spenen ligt in Brazilië eveneens lager (7,6 versus 11,9%). Hierbij dient opgemerkt te worden dat
biggen in Brazilië op gemiddelde 3 weken worden gespeend terwijl dit in Nederland op 26,6 dagen ligt. Maar ook
de sterfte na spenen ligt in Brazilië een paar tiende procent lager in vergelijking met Nederland. Door eerder te
spenen ligt ook de bedrijfsworpindex hoger in Brazilië (2,42 versus 2,39). Het aantal gespeende biggen per zeug
per jaar ligt met 24,2 in Brazilië een paar tiende big hoger dan Nederland.
Over het algemeen zijn de biggen in Brazilië lichter als ze de biggenopfok verlaten (23,1 versus 25,7). Maar de
Braziliaanse biggen verlaten de biggenopfok al na 62 dagen, terwijl in Nederland dit gemiddeld pas na 79 dagen
gebeurt. Indien er gecorrigeerd wordt voor de extra kilo’s bij de Nederlandse biggen, bereiken de Braziliaanse
biggen de 26 kg ongeveer 12 dagen eerder.
Het afbigpercentage ligt in Brazilië hoger in vergelijking met Nederland (86 vs 83%). Uitval zeugen is
vergelijkbaar, maar zeugensterfte ligt in Brazilië weer wat lager (0,4% versus 3%).
De data van Perdigão geven aan dat ondanks een lagere worpgrootte het aantal gespeende biggen per zeug per
jaar minimaal op het niveau van Nederland zit. Hierbij speelt een lagere uitval en een kortere zoogperiode een
belangrijke rol. Naast een lagere uitval groeien de Braziliaanse biggen ook duidelijk harder. De technische
gegevens van de Braziliaanse zeugenhouderij doen niet onder voor die van de Nederlandse zeugenhouderij.

4.10.2 Vleesvarkens
Technische resultaten van de vleesvarkenshouders waren maar beperkt beschikbaar. In tabel 15 staan voor een
drietal bronnen (fokkerijorganisatie en twee varkenshouders) de technische kengetallen weergegeven en deze
worden vergeleken met de Nederlandse cijfers.
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Technische kengetallen voor vleesvarkens
Brazilië 1
Opleggewicht
22 kg
Levend eindgewicht
110 kg
Leeftijd bij afleveren
161 dgn
Groeidagen (opleg – eind)
101 dgn
Groei per dier per dag
873 g
2,76
Voederconversie *
Uitval
1,0 %
Tabel 15

Brazilië 2
26 kg
102 kg
145 dgn
80 dgn
± 950 g
n.b.
n.b.

Brazilië 3
22 kg
120 kg
175 dgn
110 dgn
± 850 g
2,70
1%

Nederland#
26 kg
115 kg
± 195 dgn
115 dgn
762 g
2,67
3,1%

1

Data van fokkerijorganisatie
Data van bezochte varkenshouder, gesloten bedrijf, data januari – september 2004
3
Data van bezochte varkenshouder, gespecialiseerd vleesvarkensbedrijf
#
Gebaseerd op Agrovision data juli 2003 tot en met juni 2004
*
Voederconversie is voor Brazilië 1 berekend voor het traject 22 – 110 kg, voor Brazilië 3 voor het traject 22 – 120 kg en voor
Nederland 25 – 112 kg. Voor Brazilië 2 was alleen een voederconversie op bedrijfsniveau beschikbaar, dwz inclusief zeugenvoer.
2

In Brazilië is de uitbetaling van de slachterij op basis van levend eindgewicht. Het gewicht waarop varkens in
Brazilië aan de slachterij geleverd worden, wordt dan ook sterk beïnvloed door de economische omstandigheden.
In jaren met lage opbrengstprijzen worden de varkens licht afgeleverd, en in jaren met hoge opbrengstprijzen
zwaar. Tevens is per slachterij (integratie) het gewenste eindgewicht verschillend. Het slachtrendement in Brazilië
ligt om en nabij de 75% (karkas zonder kop en voorpoten !).
In het algemeen kan gezegd worden dat de varkens in Brazilië lichter worden afgeleverd dan in Nederland, hoewel
er langzaam aan een verschuiving naar zwaardere varkens plaats vindt. Samen met een aanzienlijk hogere groei
(minimaal +100 gram per dier per dag), resulteert dit in een beduidend kortere groeiperiode voor de
vleesvarkens in Brazilië vergeleken met de Nederlandse varkens (minimaal 2 weken). Wat de belangrijkste
factoren zijn voor het groeiverschil is niet helemaal te zeggen. Maar factoren zoals klimaat, lagere infectiedruk,
kwalitatief goed voer en hoge arbeidsinzet spelen gezamenlijk een rol. Ook de hoeveelheid ruimte per dier
(meestal rond de 1,0 m2) heeft een klein maar gunstig effect op de groeisnelheid. Bij de groeicijfers van Brazilië 2
moet nog opgemerkt worden dat bijproducten (chips, pizza en lasagneresten, etc.) werden gevoerd en de
varkenshouder erg kien was op de groei van zijn vleesvarkens. De groei op dit bedrijf ligt daarom ook hoger als
op een gemiddeld bedrijf in Brazilië.
In Brazilië is het voor (half) gesloten bedrijven niet gebruikelijk om separaat voor de vleesvarkens een
voederconversie te berekenen. Daar wordt of een vc van spenen tot slacht of een vc voor het gehele bedrijf
berekend. Het bezochte gespecialiseerde vleesvarkensbedrijf was onderdeel van een integratie. Binnen deze
integratie wordt gestuurd op een gemiddelde vc van 2,70 (2,65 voor de gelten en 2,75 voor de borgen).
Vleespercentage is een minder bekend kengetal bij de varkenshouders. Vleespercentage wordt in sommige
slachterijen wel gemeten met behulp van een prikpistool (HGP). Er is geen nationale formule voor
vleespercentage. Elke slachterij heeft zijn eigen formule, waardoor onderling vergelijken van het vleespercentage
eigenlijk niet mogelijk is. Uit verschillende bronnen kwam naar voren dat het vleespercentage lager is dan het
Nederlands gemiddelde.

4.11 Kostprijs
Braziliaanse kostprijsberekeningen voor varkensvlees zijn veelvuldig voor handen, maar lopen ook sterk uiteen.
De variatie wordt met name veroorzaakt door uitgangspunten op het gebied van de bedrijfsgrootte en de
reproductie van de zeugen (grootgebrachte biggen per zeug per jaar). Van een aantal bronnen zijn gegevens
beschikbaar (tabel 16).
FNP Consultoria is een bedrijf gespecialiseerd in informatie en consultancy op agrarisch gebied. FNP
presenteert jaarlijks Anualpec, waarin onder andere de kosten voor varkensproductie zijn opgenomen.
Uitgangspunten zijn een bedrijf met 100 zeugen, maar met een jaarlijkse productie die niet representatief is
voor de professionele varkenshouderij van Brazilië (10 biggen per zeug per jaar). Kosten per kilo levend
gewicht bedroegen over 2003 gemiddeld R$ 2,68 2 , hetgeen ongeveer overeenkomt met R$ 3,56 per kilo
geslacht gewicht.

2

1 R$ kwam in oktober 2004 overeen met ongeveer € 0,28
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-

-
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Cepa is een instituut van de staat Santa Catarina dat gericht is op ruimtelijke ordening en economie. Zij
berekenen maandelijks professorisch de kosten voor de varkenshouderij. Uitgaande van 36 zeugen per
bedrijf en 22 afgeleverde varkens per zeug per jaar, waren de kosten in september 2004 berekend op R$
2,01 per kilo levend gewicht (R$ 2,68 per kg g.g.). Deze kosten namen in de resterende maanden van 2004
af tot R$ 1,83 per kilo levend gewicht (R$ 2,44 per kg g.g.), met name als gevolg van een daling van de
voerkosten.
Embrapa is de overkoepelende naam van de agrarische onderzoeksinstituten die ressorteren onder het
Braziliaanse ministerie van LNV. Embrapa differentieert de kostprijsberekening naar aantal afgeleverde
vleesvarkens. Bedrijfsgroottes waarop de berekeningen gebaseerd zijn, zijn niet bekend. De kosten voor het
grootbrengen van een varken van 100 kg levend gewicht bedroegen bij 22 vleesvarkens per zeug per jaar in
september 2004 R$ 1,85.
De productiekosten op het bezochte gespecialiseerde vleesvarkensbedrijf (4000 vleesvarkens) binnen de
integratie van Perdigão bedroegen in november 2004 R$ 1,68 exclusief BTW per kilo geslacht gewicht.

Kostprijsberekeningen voor de Braziliaanse vleesvarkenshouderij1
Basis gegevens
R$ / kilo levend
R$ / kilo
€ 1/ kilo
gewicht
geslacht gewicht geslacht gewicht
FNP Consultoria
100 zeugen, 10 b/z/j
2,68
3,56
1,00
Cepa
36 zeugen, 22 vleesvarkens/z/j
2,01 – 1,83
2,68 – 2,44
0,75 – 0,68
Embrapa
22 vleesvarkens/z/j
1,85
2,47
Praktijkbedrijf
4000 vleesvarkenplaatsen
1,68
0,47
1
1 R$ kwam in oktober 2004 overeen met ongeveer € 0,28
Tabel 16
Bron

Het komt in de bovenstaande berekeningen niet altijd duidelijk naar voren of er rente op eigen vermogen
berekend is. Bij de berekeningen van FNP Consultoria, Cepa en Embrapa lijkt dit wel het geval. Tevens is het niet
altijd inzichtelijk of de arbeidskosten van de ondernemer dan wel de vergoeding voor de ondernemer
meegerekend zijn. Bij de kleinere bedrijven in de berekeningen van FNP Consultoria en Cepa en in de berekening
voor het praktijkbedrijf is dit wel het geval. In de berekening van Embrapa worden wel arbeidskosten ingerekend,
maar deze zouden zich kunnen beperken tot de kosten voor de medewerkers en niet voor de eigenaar.
Met medewerking van een fokkerijorganisatie is een gedetailleerde kostprijsberekening gemaakt voor de
professionele varkenshouderij in Brazilië. In deze berekening is uitgegaan van:
• gesloten varkensbedrijf
• 1000 zeugen gemiddeld aanwezig
• 25 geslachte vleesvarkens per zeug per jaar
• 17 medewerkers op het zeugenbedrijf; 4 medewerkers op het vleesvarkensbedrijf
• geen vergoeding voor de eigenaar van het varkensbedrijf
De berekening is vergeleken met de kostprijsberekening zoals die jaarlijks opgesteld wordt door
Praktijkonderzoek voor het Landelijk Biggenprijzenschema. De kosten van een big van 22 kg bedragen in Brazilië
R$ 66,50 incl. BTW (~ € 18,60). De kosten in Nederland bedragen voor een big van 25 kg € 44,92 incl. BTW
(januari 2005). Gebruik makend van een verrekenprijs van € 1,07 per kilo afwijkend gewicht, zijn de kosten voor
een Nederlandse big van 22 kg € 41,71 incl. BTW. De kosten voor het grootbrengen van biggen in Brazilië zijn
dus minder dan de helft van de kosten in Nederland.
De kosten per afgeleverd kilo varkensvlees bedragen in Brazilië R$ 1,69 incl BTW (~ € 0,47), terwijl dit in
Nederland € 1,44 incl BTW is. Het aandeel van de bigkosten in de kostprijs is voor Brazilië en Nederland gelijk
(36% resp 35%). Het aandeel van de arbeidskosten, de huisvestingskosten en de voerkosten in de kostprijs
verschilt nogal tussen beide landen. De arbeidskosten zijn in Brazilië nihil in vergelijking met Nederland (1% resp.
4%). In Brazilië bepalen de voerkosten meer dan de helft van de totale kosten (56%), terwijl dit in Nederland 36%
is. Daarentegen bepalen in Nederland de huisvestingkosten 11% van de kostprijs, terwijl dit in Brazilië 2% is.
Hierin speelt mee dat in Brazilië de investeringen veelal uit eigen middelen gefinancierd moeten worden (waarvoor
geen marktconforme rentepercentage van 12-15% gerekend worden).
Aspecten die van belang zijn voor de lage kostprijs van Braziliaans varkensvlees zijn goedkope huisvesting, lage
arbeidskosten, en lagere financieringskosten. De voerkosten zijn in jaren van lage wereldprijzen voor mais en soja
zeer gunstig in Brazilië, maar bij hoge wereldprijzen is de invloed op de productiekosten groot. In 2002 en 2003
hebben de hoge voerprijzen in combinatie met de lage opbrengstprijzen door een teruggang van de export van
varkensvlees naar Rusland, er ook toe geleid dat de varkenshouderij in een diep dal zat.
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Naast kostprijs zijn er andere factoren die een rol spelen in de concurrentiepositie van het Braziliaanse
varkensvlees. Vanuit de kostenkant zijn dit factoren zoals afleveringskosten, transportkosten richting slachterij en
consument, verwerkingskosten in de verdere keten, en invoerheffingen in het exportland. Binnen Brazilië spelen
met name de transportkosten een rol. De productie in de nieuwe varkensgebieden in het centraalwesten heeft
een duidelijk logistiek nadeel ten opzichte van de productie in de oudere gebieden in het zuidoosten. Voor de
export spelen de invoerheffingen een rol. De importheffing voor de Europese Unie is nu nog € 0,57 per kilo maar
zal afgebouwd worden tot € 0,34. Ook met deze lagere importheffing is de aanbiedingsprijs van het Braziliaanse
varkensvlees (kostprijs vermeerdert met een vergoeding voor de ondernemer, rente eigen vermogen, transport
en heffing) nog net nipt hoger dan die van het in Europa geproduceerde varkensvlees. Bij een verdere liberalisatie
vanaf bijvoorbeeld 2010 wordt de aanbiedingsprijs van het Braziliaans product in de Europese Unie wel lager dan
de Europese. Vanuit de opbrengstenkant speelt kwaliteit en toeslagen en kortingen hierop nu nog geen rol in
Brazilië, maar als Brazilië zich meer op kwaliteitsmarkten wil richten, kan dit in de toekomst wel van invloed zijn.
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5 Voerindustrie
Integraties en coöperaties vervaardigen grotendeels hun eigen voer. Integraties hebben de teelt van graan en
soja zelf in beheer of sluiten contracten af met telers. Binnen de coöperaties leveren de eigen leden de maïs en
het soja voor de voerproductie. Het zuiden van Brazilië is verantwoordelijk voor meer dan 50% van de pluimvee
en varkensproductie en produceert daarvoor ongeveer 40% van de totale soja en graanproductie.
Het internationale bedrijf Nutron Alimentos, een onderneming van Provimi bediend 15% van de premixmarkt
(vitaminen en sporenelementen) in Brazilië. Alleen de grote integraties produceren hun eigen premixen. Kleinere
integraties besteden dit veelal uit aan lokale leveranciers. Veelal voldoen de gebruikte grondstoffen en additieven
in het Braziliaanse mengvoer aan de internationale standaards, dit ook vooral omdat Brazilië een sterk
exporterend land is.

5.1 Genetisch gemodificeerde gewassen
De Braziliaanse consument eist producten die vrij zijn van genetisch gemodificeerde stoffen. In Brazilië bestaat
dan ook sinds juni 2000 als gevolg van een rechterlijke uitspraak een verbod op productie en handel van
genetisch gemodificeerde producten (GMOs). Maar de Braziliaanse regering geeft de sojatelers vaak een
uitzondering op die regel. De regering legaliseert de oogst en de handel van transgeen soja voor maximaal één
seizoen. Er wordt dan ook geschat dat er veel genetische veranderd soja geteeld en verwerkt wordt. Transgene
soja wordt al zeker sinds 1997 in Rio Grande do Sul verbouwd, in steeds grotere hoeveelheden. Via de zwarte
markt wordt daarvoor zaaigoed uit Argentinië gesmokkeld (Soja Maradona). De landbouwfederatie van de staat
Rio Grande do Sul schatte dat in 2004 voor 90 procent genetisch gewijzigde soja gezaaid is - bijna acht miljoen
ton. In de staat Paraná is de teelt verboden. Illegale velden met transgene soja zijn vernietigd. In de meer
noordelijk gelegen en veel warmere staten kunnen de bestaande transgene variëteiten niet aarden - ze werden
ontwikkeld voor gematigde streken. De import van granen kan ook nog leiden tot consumentenproducten met
GMOs. Brazilië is netto importerend qua granen en de belangrijkste exporteur, Argentinië, is een groot gebruiker
van genetische gemodificeerde gewassen. De integraties hanteren daarom strikte controles over de afkomst van
hun grondstoffen voor veevoer, om op deze manier GMO vrij te blijven. Hierbij zijn certificaten van GMO-vrije
grondstoffen vaak noodzakelijk, wat de kosten met 6 tot 10% kan verhogen. Deze extra kosten worden
vooralsnog niet gecompenseerd door een hogere opbrengstprijs, waardoor veel boeren voor legalisatie van
genetisch gemodificeerde gewassen zijn. Ook de Braziliaanse regering zou op het punt staan om de teelt van
transgene gewassen, en dan als eerste soja, te legaliseren. Voor de producten geldt dat op het etiket
gedeclareerd moet worden indien er meer dan 1% GMO in het product aanwezig is. Dit is met federale wet
geregeld. In de praktijk wordt er echter weinig gecontroleerd.
Tijdens de studiereis werd regelmatig gevraagd naar het Nederlandse of Europese standpunt aangaande GMOs.
Duidelijk is dat ook het Europese standpunt in beweging is. In 2004 heeft de Europese commissie toestemming
gegeven voor import van genetisch veranderde Bt-11 maïs in blik. Hiermee kwam een einde aan een zesjarig
moratorium dat Europa zichzelf had opgelegd ten aanzien van de import van genetisch gemanipuleerde
gewassen. Dit neemt niet weg dat er in Europa en vooral in Frankrijk grote weerstand is tegen de teelt van GMOgewassen. Ook de Europese levensmiddelenindustrie is vooralsnog zeer terughoudend op dit terrein. Er zijn dus
uiteindelijk mogelijkheden voor de Braziliaanse producenten om toch goede zaken te kunnen doen.

5.2 Diermeel
Brazilië is officieel vrij van BSE. Het ministerie van Gezondheid van de staat Santa Catharina stelt dat er een
(federale) controle van rundvee is op de aanwezigheid van BSE. Onduidelijk is echter hoeveel dieren jaarlijks
gecontroleerd worden, waar de onderzoeken uitgevoerd worden en of er rapportages zijn met de resultaten. Wel
wordt gesteld dat het meeste rundvee in Brazilië extensief gehouden wordt waarbij weinig tot geen krachtvoer
verstrekt wordt. Bij een dergelijk houderijsysteem is het risico van BSE minimaal. Voor pluimvee en varkens geldt
in Brazilië geen verbod op het gebruik van diermeel. Na de BSE uitbraak en vervolgens het verbod op gebruik van
diermeel in diervoeders in Europa zijn de meeste grotere integraties en coöperaties in Brazilië vrijwillig
(gedeeltelijk) gestopt om dier- en beendermeel te gebruiken bij vleesproductie voor export. Het gebruik van
diermeelvrij varkensvoer leidt bijna niet tot extra kosten. Het diermeel kan vervangen worden door soja en het
diermeel geproduceerd uit de slachtafvallen van de slachterijen wordt gebruikt in de voeders voor varkens en
pluimvee voor exportbestemmingen die geen eisen ten aanzien van diermeel stellen.

28

Veehouderij - PraktijkRapport Varkens 48

6 Transport en logistiek
6.1 Transportformulieren
Voor alle verplaatsingen van varkens is een officieel document vereist: Guia de Transito Animal, GTA. Dit
document geeft informatie over totaal aantal dieren, aantal geltjes en borgjes/beertjes, diercategorie, datum van
verplaatsing, locatie van herkomst en bestemming, en of de dieren gevaccineerd zijn tegen bijvoorbeeld
varkenspest of mond- en klauwzeer. Op het GTA wordt niets vermeld over R&O van transportwagens. Het
formulier wordt verwerkt in het bedrijvenregister (wat niet altijd up-to-date is), zodat er altijd inzicht zou moeten
zijn in het aantal dieren in een bepaalde diercategorie in een bepaalde regio. In de praktijk wordt dit document
niet altijd even goed ingevuld en soms zelf niet gebruikt. Van de bezochte integraties is bekend dat hun
vleesvarkenbedrijven bij het afleveren altijd wel transportformulieren invullen en meegeven richting de slachterij.
Het transportformulier wordt afgegeven bij de slachterij en opgeslagen in een dossier beschikbaar voor de
overheid.

6.2 Transportafstanden en methode van vervoer
Aanvoer is afkomstig uit gebied met een straal van maximaal 120 km van de slachterij. Dieren worden over het
algemeen vervoerd in open vrachtwagens met twee etages (foto 12). De bovenkant kan gedicht worden met een
dekzeil, met name als bescherming tegen de zon. Het aantal dieren wat op een vrachtwagen vervoerd wordt
varieert nogal, maar over het algemeen zal het aantal tussen de 90 en 300 liggen. In de zuidelijke staten zijn
door het heuvelachtige landschap zware vrachtwagens niet in het voordeel doordat deze met veel moeite over de
heuvels heen komen. De gemiddelde snelheid is laag, waardoor geen lage afstanden overbrugd kunnen worden.
Dit beperkt in de zuidelijke staten de axiradius van slachterijen met betrekking tot hun aanvoer. In het
centraalwesten van Brazilië (in de nieuwe productiegebieden) is het landschap een stuk vlakker en loont het snel
om grotere en zwaardere vrachtwagens in te zetten. Des temeer omdat de bedrijfsomvang in dit gebied over het
algemeen groot is en dus minder vrachten nodig zijn om alle vleesvarkens van een enkel bedrijf op te halen. De
integraties regelen vaak zelf het transport naar de slachterij, maar besteden dit vaak wel uit aan derden. Risico
van uitval tijdens transport ligt bij de integratie.

Foto 12: Transport van vleesvarkens en zeugen
Rechtsboven het gele dekzeil dat uitgerold kan worden ter bescherming tegen de zon
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Meestal worden dieren van één bedrijf afzonderlijk vervoerd. Een enkele keer wordt op een vrachtwagen
vleesvarkens van meerdere bedrijven geladen of vleesvarkens gezamenlijk met zeugen geladen, maar dan
worden de dieren gescheiden gehouden op de wagen. Aanvoer richting de slachterij geschied vanaf 8 uur
’s avonds tot uiterlijk 6 uur ’s ochtends.
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7 Slachterij en verwerking
In Brazilië zijn ongeveer 200 slachterijen, soms gecombineerd met verdere verwerking van de producten. De top
25 is verantwoordelijk voor de helft van het totaal aantal geslachte varkens in Brazilië. De top vijf voor ruim
eenderde. Er zijn dus veel kleine slachterijen, die met name gericht zijn op lokale afzet van hun producten.
Alle slachterijen zijn geregistreerd en worden geïnspecteerd. De inspectie wordt afgedwongen door een federale
wet (nº 7889, van 23 november 1989), en kan op drie niveaus plaatsvinden:
• Federale inspectie (Serviço de Inspeção Federal, SIF): registratie en inspectie van bedrijven die hun
voortgebrachte producten vermarkten buiten de staatsgrenzen en / of voor export bestemd hebben.
• Staats inspectie (Serviço de Inspeção Estadual, SIE): registratie en inspectie van bedrijven die hun
producten binnen de staat vermarkten.
• Gemeente inspectie (Serviço de Inspeção Municipal, SIM): registratie en inspectie van bedrijven die hun
producten binnen de gemeente afzetten.
Vestigingen geregistreerd onder SIE mogen hun producten dus niet vermarkten buiten de staat van herkomst,
evenzo mogen bedrijven geregistreerd onder SIM dit niet buiten de gemeente van herkomst. Om een indruk te
geven van het aantal gemeenten, de staat Rio Grande do Sul heeft 297 gemeenten; Santa Catarina 293. Op het
product dat vermarkt wordt staat een SIF, SIE of SIM code. Ieder product heeft zijn eigen code en in ieder geval
voor SIF zijn de productiewijze en productsamenstelling beschreven.

7.1 Indrukken bezoek slachterij en vleesverwerking Perdigão
Op 26 oktober 2004 is een bezoek gebracht aan een slachterij (inclusief vleesverwerking) van Perdigão in Herval
D’Oeste. Er werden daar 2.200 varkens per dag geslacht en het bedrijf telde in totaal 931 medewerkers. Voor
Perdigão is dit een middelgrote slachterij. In hoeverre de strategie en gebruikte methodes in deze bezochte
slachterij representatief is voor andere slachterijen (en dan met name andere integraties) is moeilijk te zeggen.
Maar het geeft wel een redelijk goede indruk over de opzet van dit soort exportgerichte bedrijven.

7.1.1 Aanvoer en wachtruimte
Aanvoer op de slachterij geschied vanaf 8 uur ’s avonds tot uiterlijk 6 uur ’s ochtends. Bij aankomst worden de
varkens direct gewogen op groepsniveau. Varkens moeten voor slachten 12 uur nuchter zijn. Het levend gewicht
varieert veelal van 105 – 115 kg. Varkens van één bedrijf worden in de wachtruimte bij elkaar gehouden en via
een stempel op de flank/rug gemerkt. Stempel bevat een nummer plus een letter. Het nummer is opgebouwd uit
de dag van het jaar (1 t/m 365) en het jaartal (2004=4). De letter geeft aan om welke batch het binnen de dag
gaat (A t/m F). Bijvoorbeeld 4299E is 26 oktober 2004, de vijfde batch varkens.

7.1.2 Slachterij
Er wordt geslacht tussen 06:00 en 15:30 uur. Verdoving gebeurt tweevoudig: klem op hoofd van 250 volt
gedurende 5 seconden plus een stroomstoot bij hartstreek van 150 volt eveneens gedurende 5 seconden. Na
het steken worden varkens gedurende 8 minuten gebroeid in water van 52°C. Haren en hoeven worden
verwijderd en de varkens worden vervolgens gebrand. Na opening van karkas en verwijderen van darmpakket en
organen weegt het varken nog ongeveer 83% van levend gewicht (karkas inclusief kop en poten, maar exclusief
nier en niervet). Longen en levers worden van het karkas gescheiden en beoordeeld. Aantal aangetaste en
afgekeurde longen is minder dan 1%, het aandeel aangetaste en afgekeurde levers is ongeveer 1,5 – 2%. Telling
van afgekeurde onderdelen gebeurt tijdens de keuring op een telraam. Deze gegevens worden later
teruggekoppeld naar de varkenshouder.
Een deel van de karkassen en onderdelen worden ingevroren en geëxporteerd, in de bezochte slachterij
gebeurde dit met bijna de helft van de karkassen. Halve karkassen werden met name naar Rusland geëxporteerd.
Perdigão heeft vijf verwerkingsunits die SIF gecertificeerd zijn om varkensvlees te exporteren:
• Herval D’Oeste (SC)
• Marau (RS)
• Videira (SC)
• Carambeí (PR)
• Rio Verde (GO)
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7.1.3 Vleesverwerking
Vleesverwerking gebeurt onder andere in een fabriekshal die gekoppeld is aan de slachterij. Daarnaast bezit de
integratie vaak ook nog vleesverwerkende bedrijven op afzonderlijke locaties. Elke vleesverwerkingunit
produceert een beperkt aantal eindproducten (in Herval D’Oeste werden op het moment van bezoek 3-4
eindproducten geproduceerd). Deze verwerkingsunit had de mogelijkheid om in totaal 15 verschillende soorten
eindproduct te maken. Door aanpassingen in het verwerkingsproces kan er snel gewisseld worden tussen
verschillende eindproducten.
Een slachterij beschikt vaak zelf ook over een destructie-unit en beendermeelfabriek, waar niet verwaardbaar
materiaal en slachtafval heen gaan.

7.1.4 Producten
Vierkantsverwaarding is geen issue in Brazilië. De 80% aanvoer vanuit de integratie van Perdigão kan goed
verwaard worden. Als er meer behoefte is aan vlees wordt capaciteit verder ingevuld met inkoop van
vleesvarkens vanaf derden of door inkoop van delen. In Tabel 17 staat de huidige productmix van Perdigão.
Tabel 17 Productmix van Perdigão
Verder verwerkte producten
Gevroren ‘cuts’ (onderdelen)
Gezouten producten
Vetten
Overig

65%
18%
8%
7%
2%

De verhouding in de productmix is volgens Perdigão scheef. De wens is eigenlijk om een fifty-fifty verhouding te
hebben tussen verder verwerkten producten en ‘cuts’ (vers, gevroren of gezouten).

7.1.5 Uitbetaling
Varkenshouders worden uitbetaald op levend gewicht en in sommige gevallen classificatie. Integratieprijs van
Perdigão was eind oktober 2004 €0,55 per kg levend gewicht. Prijs voor derden was op dat moment €0,71.
Classificatie is vergelijkbaar met mager-vlees-metingen in Nederland. Hiervoor gebruiken ze ook een prikpistool.
Toeslag door classificatie is ongeveer 10-12% boven op basisprijs (dus op dat moment ongeveer €0,06 tot
€0,07). Hoewel aangegeven wordt dat uitbetaald wordt naar kwaliteit, hebben wij niet altijd de indruk gehad dat
dit ook daadwerkelijk gemeten en betaald wordt. Karkassen die geheel worden afgekeurd zijn voor rekening van
de varkenshouder. Als het karkas nog wel gebruikt kan worden voor gekookte producten dan krijgt de
varkenshouder een bepaald percentage van de originele waarde uitbetaald.
De wens van Perdigão is om een groter aandeel van hun producten te kunnen exporteren, en daarom verkennen
zij op dit moment een uitbetalingstrategie waarin betaald wordt naar het aantal dieren dat geschikt is voor de
export. In het contract wordt een minimum percentage opgenomen (bv 60% van alle geleverde varkens), en een
bonus wordt uitbetaald voor het aantal dieren boven dit percentage.
Er worden naast de strategie van Perdigão ook andere uitbetalingstrategieën er op na gehouden door de andere
integraties. Bijvoorbeeld Sadia hanteert alleen maar het levend gewicht voor uitbetaling. Een van de bezochte
varkenshouders gaf aan dat hij ook nog een 4% toeslag ontving voor alle varkens die hij afleverde bij de 110 kg
levend gewicht. Dit in tegenstelling tot het leveren van vleesvarkens aan de vrije markt, waar juist een korting
volgt bij afleveren van dieren boven de 105 kg.
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8 Keten
8.1 Ketenstructuur
De grote vleesindustrieën zijn de motor achter de groei van de Braziliaanse vleesproductie en export. De grote
ondernemingen in de vleesindustrie slachten en verwerken doorgaans meerdere diersoorten. De uitvoer van
varkensvlees profiteert hierdoor van de kennis die op de exportmarkten van rundvlees en pluimveevlees werd
opgebouwd.
De vleesproductie in de intensieve veehouderij werkt meer en meer volgens het Amerikaanse model van verticale
integratie waarbij de slachterijen de touwtjes in handen hebben. De inzet van moderne foklijnen heeft de productie
sterk gestimuleerd. Terwijl de varkensstapel in de periode 1990-2002 amper toenam, verdubbelde de productie.
Deze productiviteitsstijging werd onder andere bereikt via een groter aantal biggen per zeug, maar vooral door
een snellere groei en een stijging van het gemiddeld geslacht gewicht.

8.2 ABIPECS
In 1998 is het Braziliaanse ABIPECS opgericht uit een fusie van een nationale producentenvereniging en
exporteurs. Het doel van ABIPECS is het organiseren, coördineren en ontwikkelen van productie, verwerking en
export van Braziliaans varkensvlees. Hiervoor vertegenwoordigd ABIPECS de belangen van de industrie tegenover
de overheid en grote organisaties zoals de OIE, WTO, EU, etc. Daarnaast assisteren ze bij binnenlandse en
buitenlandse zaken en volgen de binnenlandse productie door middel van een moderne database van de sector
en wereldmarkt. Totaal zijn 30 slachterijen, verwerkers dan wel integraties bij ABIPECS aangesloten. Zij
vertegenwoordigen ongeveerde helft van het aantal slachtingen in Brazilië en 99,3% van het geëxporteerde
varkensvleesvolume.

8.3 Spelers in de markt en hun marktaandeel
Van de totale varkensvleesproductie in Brazilië werd meer dan 30% door de vier grootste integraties /
coöperaties geproduceerd (Figuur 8). De vier grootste zijn ook verantwoordelijk voor het grootste deel van de
varkensvleesexport (62,2% in 2004; tabel 18).
De grote slachterijen zijn sterk geconcentreerd in de productie- en bevolkingsconcentraties in het zuiden en
zuidoosten van het land. Slachting en be- en verwerking zijn geconcentreerd in een beperkt aantal grote
ondernemingen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het marktaandeel van de grootste ondernemingen snel
groeit en dat varkensvlees doorgaans een deelactiviteit is. De meeste van deze ondernemingen zijn tevens
werkzaam in de rundvlees- en pluimveevleessector. Hierdoor kunnen zij het complete vlees- en vleeswarenpakket
aanbieden aan afnemers. Sadia (Portugees voor “gezond”) en Perdigão zijn de grootste private ondernemingen.
Aurora is een coöperatie. Seara is een private onderneming.
Sadia, nummer één, is naast de grootste Braziliaanse varkensvleesproducent tevens de grootste Braziliaanse
pluimveevleesproducent. Het bedrijf bestond in 2004 60 jaar. De onderneming behaalt via 12 productielocaties
met inzet van circa 30.000 werknemers een omzet van circa 2 miljard dollar waarvan ruim een derde deel in het
buitenland wordt gerealiseerd. Het productassortiment beloopt vele honderden producten. De onderneming
beschikt over eigen vliegtuigen voor de export van varkens- en pluimveevlees, waardoor producten snel en sinds
kort ook als vers product op de plaats van bestemming kunnen worden geleverd.
De nummer twee, Perdigão, vierde in 2004 haar 70-jarig bestaan. Het is evenals Sadia een volledig
geïntegreerde onderneming met pluimveevlees en varkensvlees als belangrijkste activiteiten. In 2001 heeft de
onderneming voor 350 miljoen dollar een varkens- en pluimveevleescomplex gebouwd in de provincie Goias in het
centraalwesten. Hoewel dit circa 1.000 kilometer verwijderd is van de havens, stelt dit nieuwe complex de
onderneming in staat tegen lagere kosten te produceren dan in de traditionele productiegebieden. Productie van
vlees vanuit de graangebieden is voordeliger dan transport van graan naar vleesproductiegebieden die dichter bij
de havens en bevolkingscentra liggen. In de nieuwe locatie worden dagelijks circa 300.000 kuikens en 3.500
varkens geslacht en is 85% van de productie bestemd voor export. De productiekosten in de nieuwe vestiging
zijn extreem laag. In de eerste plaats is dit het gevolg van de nog lagere lonen in die regio en in de tweede plaats
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vanwege de uiterste efficiency waarmee wordt gewerkt. In de slachterijen wordt in twee ploegendienst gewerkt.
Naast de vermelde locatie beschikt Perdigão over 12 andere productievestigingen.
Aurora is een coöperatie die van oorsprong (1969) is samengeteld door acht coöperaties in het westen van
Santa Catarina. In 1973 is Aurora actief geworden in de varkenshouderij. Tegenwoordig zijn 17 coöperaties
aangesloten en vertegenwoordigt Aurora ruim 74.000 producenten uit 318 verschillende gemeenten. Naast
varkens- en pluimveevlees vermarkten ze ook melkproducten, vruchtensappen en onder andere pizza’s.
Seara, de nummer vier, is opgericht in 1956. Het is een pionier in de export van pluimveevlees naar de Europese
markt. Ook in de interne markt overheerst de pluimveevleesafzet ten opzichte van de varkensvleesafzet. Seara
heeft negen verwerkingsunits in de staten Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo en Mato Grosso do Sul.
Seara was gedurende de periode 1997 - 1998 een dochteronderneming van het internationale handelshuis in
onder andere veevoergrondstoffen Bunge (wat een onderdeel van Cargill is). Sinds 1998 was Seara weer
zelfstandig, maar in 2004 heeft Cargill de overname van Seara aangekondigd en in 2005 gecompleteerd.
Hiermee zijn de afzetkanalen en het afzetgebied van Seara enorm vergroot.
Figuur 8

Productieaandeel van de grootste varkensvleesproducenten in 2003 (in %)
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De grootste varkensvleesproducent ter wereld, het Amerikaanse Carrol’s Food, een dochteronderneming van
Smithfield Foods, heeft ook het oog gericht op productie in Brazilië. In 2000 is gestart met een geïntegreerd
varkensproject in de nieuwe graangebieden in het centraalwesten. In juli 2000 werd begonnen met 5.200 zeugen
en thans vindt uitbreiding plaats met nog eens 5.500 zeugen. Het is de bedoeling het bedrijf verder uit te breiden
tot een omvang van 54.000 zeugen in 2015. Uiteraard wordt er ook geïnvesteerd in vleesvarkensbedrijven en
slachtcapaciteit. Dit laatste niet alleen voor varkens, maar ook voor runderen.
De grootste slachterijen zijn doorgaan tevens de grootste exporteurs van varkensvlees. Door hun omvang is hun
exportaandeel groter dan hun aandeel in de productie (vergelijk tabel 18 en figuur 8).
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Tabel 18 De grootste Braziliaanse varkensvleesexporteurs in 2003 en 2004 (in %)
Onderneming
2003
Sadia
21,3
Seara
17,9
Perdigão
13,6
Aurora
10,4
Riosulense (Pamplona)
9,6
Frangosul (Doux)
7,0
Porcobello
3,0
Alibem
2,5
Overig
14,6

2004
19,4
17,2
17,4
8,2
13,3
4,7
0,2
5,0
14,6

(Bron : ABIPECS, 2005)

Sadia heeft de koppositie in 2003 overgenomen van Seara die in 2002 nog de grootste exporteur van
varkensvlees was. Maar in vergelijking met de productie is Seara relatief nog steeds de grootste exporteur.
Ongeveer tweederde van de productie van Seara wordt uitgevoerd. Perdigão heeft tijdens ons bezoek
aangegeven zich meer op de export te willen richten. Dit komt al tot uiting in de gegevens van 2004.
De retail is een belangrijke en ook machtige schakel in de totale keten. Op dit moment hebben de vijf grootste
retail bedrijven bijna de helft van het marktaandeel.

8.4 Merkenbeleid
De grotere integraties / coöperaties zetten allemaal hun producten onder merknaam af in de retail (Figuur 9).
Het belang en de waarde van de merken is groot. Bijvoorbeeld, het merk van Sadia is verkozen tot het
belangrijkste en meest waardevolle merk van alle Braziliaanse voedingsmerken.
Figuur 9

Merkenlogos van de vier grootse producenten in de Braziliaanse (varkens)vleesproductie

Integraties en coöperaties produceren verschillende eindproducten en kunnen hierdoor een breed assortiment
van producten aan de retail aanbieden. Promotie van producten is dan ook een belangrijk voor de aanbieders.
Billboards langs de kant van de weg over voedingsproducten waarin vlees verwerkt is, zijn dan ook heel normaal
(foto 13). Deze producten worden niet alleen in Brazilië zelf verkocht, maar ook naar andere landen
geëxporteerd. Hiervoor worden vaak vertalingen van de Braziliaanse merken gebruikt. Perdigão heeft
bijvoorbeeld in 2001 de nieuw productnaam Perdix bedacht voor hun te exporteren producten, omdat Perdigão
een lastige naam is voor niet-Portugees sprekende mensen.
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Foto 13: Reclame voor producten van de integratie Sadia
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9 Overheid
9.1 Wet en regelgeving overheid
Het federale Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento (MAPA) is verantwoordelijk voor wet- en
regelgeving omtrent onder andere dierwelzijn, diergezondheid in het algemeen, diergezondheid in relatie tot
volksgezondheid en milieu. MAPA delegeert veel van de verantwoordelijkheden, onder andere implementatie en
controle op naleving, aan de secretarissen van landbouw in de verschillende staten. De staten stellen vaak nog
eigen regels en wetten op die een invulling zijn van de federale wetgeving of die verder gaan dan de federale
wetgeving. Wat in de ene staat wel mag, mag in de andere dan weer niet.

9.1.1 Dierwelzijn
Voor dierenwelzijn van varkens is er in Brazilië geen aparte wetgeving. Wel is er een wet op de
dierenbescherming. Dit is een zeer algemeen opgestelde wet die niet specifiek betrekking heeft op
landbouwhuisdieren en dateert uit 1934. Voor de staat Santa Catarina, een belangrijkste staat voor de
varkenssector, geldt wetgeving van meer recente datum, namelijk januari 2003. Dit is een algemene (kader-)wet
waarin onder andere ook gesproken wordt over laboratoriumdieren. Ook maatschappelijke ontwikkelingen in de
richting van dierenwelzijn zijn in Brazilië nauwelijks waar te nemen. Welzijnsissues zoals groepshuisvesting van
zeugen en de beschikbare oppervlakte per varken spelen op varkensbedrijven in Brazilië dan ook geen rol van
betekenis. Door het warme klimaat worden met name de biggen en vleesvarkens over het algemeen ruim
gehuisvest om ze voldoende ruimte te geven om hun warmte kwijt te kunnen raken (op de bezochte bedrijven lag
dit voor vleesvarkens tussen de 0,9 en 1,0m2). Bij een hogere dierdichtheid gaat dit, naar eigen zeggen, ten
koste van de groei.
Duidelijk is dat Brazilië andere prioriteiten stelt aan het welzijn van dieren dan Europa. Een groot deel van de
bevolking leeft onder de armoedegrens en de algemene filosofie is dan ook zoveel mogelijk voedsel te
produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Brazilië staat op het standpunt dat dierenwelzijn geen rol mag
spelen in de onderhandelingen in het overleg binnen de diverse vrijhandelszones zoals de FTAA (Free Trade Area
of the Americas), de Mercosur (het handelsaccoord tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) en het WTO
overleg. Dit neemt niet weg dat de grote exporterende bedrijven wel degelijk oog hebben voor dierenwelzijn ook
al is dit dan ingegeven vanuit marktkundig en economisch belang.

9.1.2 Diergezondheid in relatie tot volksgezondheid
Een land dat vlees naar de Europese Unie wil exporteren moet aan drie algemene eisen op het gebied van
diergezondheid in relatie tot de volksgezondheid voldoen. Het betreft eisen ten aanzien van:
• Monitoring besmettelijke dierziekten. Het betreffende land geeft informatie over de status over uitbraken
van besmettelijke dierziekten, bestrijding van besmettelijke dierziekten en de organisatie en uitvoering
van veterinaire controles.
• Nationaal Residu Controle Plan. Het land geeft aan op welke wijze voorkomen wordt dat ongewenste
residuen van (verboden) stoffen in het vlees aanwezig zijn. Het betreft meer specifiek wetgeving,
maximale limieten, monitoring enzovoort.
• Goedkeuring van exporterende bedrijven. Slachterijen en uitsnijderijen moeten gecertificeerd zijn voor
export. De Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Unie verricht inspecties voor de
goedkeuring. In de inspectie van de FVO spelen de eerste twee punten (monitoring besmettelijke
dierziekten en Nationaal Residu Controle Plan) een belangrijke rol.
Met de wens van Brazilië om varkensvlees naar Europa te mogen exporteren, bestaat voor deze onderdelen
(gedeeltelijk) dan ook wel wetgeving in Brazilië, zij het dat het niet altijd aan de eisen van de FVO voldoet. De FVO
heeft op verzoek van Brazilië in 2002 een inspectie in de staat Santa Catarina uitgevoerd om de slachterijen in
deze staat te certificeren om vers varkensvlees te kunnen exporteren naar de Europese Unie. Naar aanleiding
daarvan heeft een vervolginspectie in 2003 plaatsgevonden. Hieronder enkele constateringen van de FVO in
relatie tot de wetgeving op diergezondheid en volksgezondheid.

Algemene dierziektemonitoring
Voor de varkenshouderij zijn met name varkenspest en mond- en klauwzeer van belang. De laatste uitbraak van
varkenspest in de zuidelijke staten was in 1997 in de staat Paraná. In de zuidelijke staten wordt ook niet meer
gevaccineerd tegen varkenspest. Mond- en klauwzeer is een groter probleem in Brazilië. De laatste uitbraak in de
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zuidelijke staten was in Rio Grande do Sul in 2001. Daarnaast grenzen deze staten aan Argentinië waar vaker
uitbraken voorkomen. In Santa Catarina wordt niet meer gevaccineerd tegen MKZ, in Rio Grande do Sul en Paraná
nog wel.
In 2000 heeft er een brede serologische test op varkenspest in Santa Catarina plaats gevonden. Het aantal
samples wordt echter veel te klein geacht door de FVO. Er vindt nu ook continue monitoring op varkenspest
plaats, echter alleen op fokbedrijven. Andere bedrijven (vermeerdering, vleesvarkens) worden niet getest. Voor
MKZ worden geen serologische testen uitgevoerd. Er vinden strikte controles aan de grens met andere staten en
met Argentinië plaats om introductie tegen te gaan. Om adequaat op een uitbraak te kunnen reageren acht de
FVO de communicatie tussen de federale en de staatsoverheid onvoldoende. Belangrijker in het geheel is dat
Brazilië geen goed functionerend I&R-systeem heeft, niet op federaal niveau en ook niet op staatsniveau (zie ook
paragraaf 4.7 “Identificatie en registratie”). Het achterhalen van bedrijven, diercontacten en dierverplaatsingen is
slecht mogelijk, hetgeen essentieel is in een eventuele uitbraak.

Nationaal Residu Controle Plan
In Brazilië bestaat federale wetgeving die de controle op ongewenste residuen afdwingt (nº 51/1986 MA van 6
februari 1986). De Serviço de Inspeção Federal (SIF) voert in federaal goedgekeurde slachthuizen testen uit om
te controleren op ongewenste residuen in vlees en vleesproducten. SIE en SIM goedgekeurde slachterijen vallen
dus buiten het controleplan ! Het aantal testen dat de SIF uitvoert is op basis van de Europese richtlijn
(96/23/EC) te klein.
Er is op staatsniveau een verordening dat voerproducenten hun voerrecepten (als zij voeradditieven gebruiken) bij
een centrale instantie moeten registreren, maar dit geldt alleen als het voer commercieel verkocht wordt. Deze
verordening is dus niet van toepassing in integraties die hun eigen voer produceren en ook niet voor individuele
varkenshouders die hun eigen voer produceren en samenstellen. Daarnaast is er geen wettelijke verplichting voor
varkensbedrijven om een logboek van veterinaire behandelingen bij te houden. Van de aangeleverde vleesvarkens
aan de slachterij is het in principe dus onbekend waarvoor en wanneer ze behandeld zijn, en of eventuele
wachttermijnen in acht zijn genomen. Uit bezoeken aan integraties in Brazilië blijkt dat zij medicijngebruik wel
registreren. Een groot deel van de behandelingen, zoals vaccinaties en voeradditieven, zijn standaard en staan in
het protocol voor de bedrijven. Bij de curatieve behandelingen worden wachttermijnen gehanteerd. Het is niet
bekend of deze termijnen overeenkomen met de in Nederland wettelijk te hanteren termijnen.
Er zijn in Brazilië wettelijk gezien nog veterinaire producten en voeradditieven verkrijgbaar en soms toegestaan
voor gebruik in de varkenshouderij, die in Europese Unie middels richtlijnen verboden zijn. Bijvoorbeeld, betaagonisten zijn in Brazilië niet verboden als groeibevorderaar voor voedsel producerende dieren. Enkele zijn
geautoriseerd voor gebruik in de varkenshouderij. Voorbeelden van in Brazilië toegestane voeradditieven zijn
carbadox, olaquindox, zink bac, virginiamycine en tylosine. Met betrekking tot de beta-agonist, carbadox en
olaquindox geldt zelfs dat deze stoffen niet opgenomen waren in het nationale residu controle plan (stand van
zaken 2003). In een officiële reactie heeft de federale overheid richting de FVO laten weten dat, hoewel Brazilië
slechts enkele van de stoffen die niet meer in de EU toegestaan zijn verbied, de exporteurs met interesse voor de
Europese markt geen enkele van de in de EU verboden stoffen gebruiken. Uit het bezoek aan de integratie
Perdigão kregen wij ook de indruk dat zij precies op de hoogte zijn van de EU-eisen, en gaven zij aan er volop aan
te werken om aan de eisen te kunnen blijven voldoen. In 2004 werd door Perdigão bijvoorbeeld onderzoek
gedaan naar vervangers voor AMGBs.

9.1.3 Milieu
Ten aanzien van de wet- en regelgeving stelt de Braziliaanse overheid dat als er geen problemen zijn er ook geen
wetgeving noodzakelijk is. Ten aanzien van mest, mineralen en ammoniakemissie zijn er in Brazilië geen
problemen en daarover is er, zover ons bekend, dan ook geen wetgeving. In Brazilië is er overigens wel een
stringente milieuwetgeving, maar deze heeft betrekking op andere milieu aspecten. Een voorbeeld hiervan is wet
4.771/65, die voor de Braziliaanse landbouwer belangrijk is. Deze wet bestaat uit twee onderdelen, namelijk de
'legal reserve' (LR) en de 'Permanent Preservation Area' (PPA). Binnen de LR moet elke landbouwer minimaal 20%
van zijn grondgebied met bos of andere locale vegetatie beplanten. Volgens de PPA mogen stroken land langs
rivieren, meren en waterwegen geen akkerbouwbestemming krijgen. Deze grond moet eigenlijk braak gelegd
worden en mag niet bemest worden om milieubelasting van het 'openbare' water te voorkomen. Evenzo mag er
geen lozing van mest in openbare wateren plaatsvinden. De wet stamt uit 1965 en er was tot voor enkele jaren
geen controle op naleving. Meer recent wordt er gecontroleerd door de overheid, hoewel de mate waarin dit
gebeurt per staat kan verschillen. Bij deze wetgeving zijn er geen compensatie betalingen vanuit de overheid.

38

Veehouderij - PraktijkRapport Varkens 48

9.2 Sociale aspecten 3
Bepaalde sociale aspecten zijn in de Braziliaanse wet vastgelegd, andere aspecten zijn bovenwettelijke
maatregelen van bedrijven zelf. De sociale aspecten zijn velerlei, welke grofweg kunnen worden onderverdeeld in
algemene sociale situatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

9.2.1 Algemene sociale situatie
Ondanks de economisch groei in Brazilië van de laatste jaren neemt voor grote groepen van de bevolking de
armoede alleen maar toe. Het aantal werknemers met een vast dienstverband is gedaald van 49 naar 45%.
Brazilië is op de Human Development Index (levensverwachting bij geboorte, aantal alfabeten onder volwassenen,
educatie, inkomen, en dergelijke) gedaald van plaats 65 in 2003 naar de 72ste plaats in 2004.
Volgens de Braziliaanse wet zijn alle bedrijven verplicht tot het afdragen van sociale verzekeringspremies. Deze
premies worden aangewend voor het financieren van het Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) en andere
organisaties belast met de promotie van sociale diensten en welvaart en voor het financieren van organisaties
belast met het geven van beroepstraining. De premies moeten worden afgedragen aan het INNS. Het totaal aan
sociale verzekeringspremies was medio 2003 circa 28%. Er is een minimum leeftijd voor alle werknemers.
Kinderen onder de 14 jaar mogen niet werken in Brazilië en kinderen tussen de 15 en 18 jaar maar voor de helft
van hun tijd, waarnaast de andere helft van hun tijd op school doorgebracht dient te worden. Perdigão gaf aan dat
de verhouding man/vrouw werkzaam in Perdigão slachterijen 63% mannen en 37% vrouwen was. Ten opzichte
van 2003 is dit percentage in 2004 met 20% toegenomen. Ten aanzien van scholing gold in hun slachterijen de
volgende verdeling: lagere school 51%, middelbare school 37%, HBO 10% en gespecialiseerd 2%. Tot voor 5
jaar geleden had 9% zelfs nog geen lagere school genoten, middels scholing is dit percentage tot nul
teruggebracht.

9.2.2 Arbeidsvoorwaarden
De gemiddelde arbeidskosten zijn laag in vergelijking met de EU. Een geschoolde arbeider kost 500 dollar per
maand en universitair opgeleide werknemer (MSc niveau) kost 1.500 dollar per maand. Het minimumloon wordt
jaarlijks verhoogd, maar ondanks dat het minimumsalaris in april 2003 is verhoogd van R$ 200 naar 240 per
maand blijft het minimumsalaris extreem laag. In mei 2004 is het minimumloon verhoogd van R$ 240 naar 260
real (€ 69, wisselkoers najaar 2004). Het gemiddelde loon is waarschijnlijk drie- à viermaal het minimumloon. Bij
de grote integraties zal het laagste loon 150 tot 200% van het minimum loon bedragen. Dit is dan exclusief de
secundaire beloning in de vorm van maaltijden, ziekenzorg, scholing, sportfaciliteiten etc.
Werktijden zijn in Brazilië in de wet zeer strikt geregeld. De nationale werkweek staat op 44 uur, maar discussie
is gaande of dit naar 40 uur in de toekomst moet gaan. De werkweek bestaat uit vijf dagen van acht uur en
zaterdag vier uur. Er werd aangegeven dat het totaal aantal uren in de verschillende slachterijen van Perdigão
verschillend was door het aantal ploegen per dag. Het aantal uren per week varieert van 36 tot 44 uur. Daarnaast
werd aangegeven dat in de wet staat dat een medewerker maximaal twee uur per dag mag overwerken. Voor elk
uur dat hij/zij overwerkt geldt een 150%-vergoeding. In het weekend en werken tijdens vakantie geldt een
vergoeding van 200%.
Iedere officieel geregistreerde werknemer heeft recht op vakantiegeld, sociale zekerheden, arbo-regelingen en
een dertiende maand. De grote bedrijven die actief zijn in de vleessector hebben echter hoge standaarden en
normen. Ze wijken duidelijk in positieve zin af van de gemiddelde situatie. In de wet is geregeld dat grote
bedrijven gratis een warme maaltijd tijdens de werkdagen verstrekken. Bij ziekte betaalt de werkgever volgens de
wet de eerste 15 dagen het volledige salaris door. Daarna krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70%
van het loon van de overheid. Bezochte bedrijven (slachterijen) treffen op dit gebied bovenwettelijke maatregelen
door bijvoorbeeld hun werknemers tot maximaal drie maanden lang het verschil te betalen tussen de werkelijke
gemaakte kosten tijdens de ziekteperiode en de door de overheid betaalde 70%. Tijdens zwangerschap krijgt een
medewerkster volgens de wet vier maanden het normale salaris doorbetaald. Bij ontslag heeft een werknemer
indien hij minimaal 2 maanden heeft gewerkt, recht op 1 maand salarisuitkering per jaar. Daarna volgt drie
maanden een uitkering door de overheid. De werknemer heeft volgens de wet recht op 20 vakantiedagen per
jaar. Daarnaast ontvangt de werknemer nog 33% van het maandsalaris voorafgaand aan de vakantie. In de
nationale wet staat ook aangegeven dat een werknemer maximaal tien vakantiedagen voor geld mag verkopen.
3
Deze paragraaf is ontleend aan Horne, P.L.M. van en S.T. Goddijn, 2005. De Braziliaanse pluimveevleessector, intern rapport, LEI,
Den Haag.
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Er is voor de werknemers in het algemeen een pensioenregeling. Bovenwettelijke maatregelen op het gebied van
arbeidsmaatregelen die door de bezochte bedrijven werden genoemd en waarvan in de jaarverslagen melding van
wordt gemaakt, zijn: bonusregelingen, mogelijkheden voor werknemers op goedkopere woningen te laten
bouwen, goede sociale verzekeringen, pensioenregelingen, opleiding en onderwijs (onder andere op het gebied
van veiligheid, hygiëne en kwaliteit), kinderopvang en dergelijke. Zo gaf Perdigão aan dat indien een werknemers
minimaal 3 maanden bij Perdigão in dienst is, gebruik kan maken van de pensioenregeling. Deze regeling houdt
onder andere in: werknemers jonger dan 40 jaar betalen 1 deel van de premie zelf en 1 deel betaalt Perdigão,
werknemers ouder dan 40 jaar betalen 1 deel van de premie zelf, Perdigão betaalt 2 delen en werknemers van
51 of ouder betalen 1 deel zelf van de premie en Perdigão betaalt voor hen 3 delen. Meer dan 20.000 mensen
nemen deel aan het pensionfonds van Perdigão.

9.2.3 Arbeidsomstandigheden
Braziliaanse bedrijven met meer dan vijftig werknemers zijn verplicht om lid te worden van de arbo-organisatie
Comissao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA). Het doel van deze organisatie is om het aantal ongelukken
op de werkplek en arbeid gerelateerde ziekten zo laag mogelijk te houden. CIPA bestaat uit vertegenwoordigers
van werknemers en werkge-vers. Het arbobeleid is geregeld in de nationale arbeidswet, zoals bijvoorbeeld
veiligheidsbrillen, schoenen met stalen neuzen en dergelijke. Navraag geeft een wisselend beeld van de
arbeidsomstandigheden in de Braziliaanse slachterijen. In het algemeen is er weinig tot geen arbobeleid. Door
deskundigen wordt ook gemeld dat soms in enkele slachterijen de aanwezige veiligheidsvoorzieningen niet
gebruikt worden.
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10 Reflectie
10.1 Sterke punten Braziliaanse varkenshouderij
•
•
•

•

•

•

In Brazilië is volop ruimte voor landbouw. Van oudsher worden varkens in het zuiden gehouden, maar er
vindt een verplaatsing van varkensproductie plaats richting het centraalwesten. Daar wordt ook het voer
geproduceerd en is nog veel ruimte om uit te breiden.
Er zijn tot nu toe nauwelijks productiebeperkingen vanuit milieu-oogpunt of kostenstijgingen door milieu-,
dierwelzijn- en diergezondheidseisen.
In Brazilië vindt voor het overgrote deel geïntegreerde productie van varkensvlees plaats, privaat dan
wel coöperatief. Bij de private integraties zijn slachterij, vleesverwerking, voerfabriek,
vleesvarkensbedrijven en vaak een deel van de vermeerderingsbedrijven in eigendom. Hierdoor kan
slagvaardig en efficiënt geproduceerd worden en snel ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt.
Daarnaast is er de mogelijkheid om de controle binnen de productieketen goed en grondig te
organiseren en ketengaranties af te geven.
Braziliaans varkensvlees wordt door de grote integraties tegen een zeer lage kostprijs geproduceerd,
doordat zij westerse kennis en apparatuur koppelen aan een gunstig klimaat, goedkoop voer en arbeid.
Bij afnemende importheffingen in de Europese Unie kan het prijstechnisch concurreren met in Europa
geproduceerd varkensvlees.
De verschillende integraties hebben een sterke productmarketing en gebruiken hun eigen merkennamen
om producten in binnen en buitenland af te zetten. Doordat de integraties meestal ook pluimveevlees of
rundveevlees produceren, kunnen zij een totaalpakket aan vleesproducten aan hun afnemers aanbieden.
Dit versterkt hun marktpositie.
De grote bedrijven zijn sterk exportgericht. In vergelijking met pluimvee wordt er nog relatief weinig
varkensvlees geëxporteerd, maar door hun bestaande logistieke netwerk voor pluimvee kan de export
van varkensvlees waarschijnlijk in een korte periode sterk worden vergroot.

10.2 Zwakke punten Braziliaanse varkenshouderij
•

•

•
•

•

•

De infrastructuur van het Braziliaanse wegennet is matig. Bijna al het vervoer van voer, levend vee en
eindproducten vindt plaats op de weg per vrachtauto. De eindproducten voor export uit de nieuwe
productiegebieden in het centraalwesten moeten grote afstanden overbruggen naar de havens aan de
kust. Doordat de te overbruggen gebieden heuvelachtig zijn, is op dit moment alleen transport in kleine
tot middelgrote vrachtauto’s mogelijk.
De kredietverlening voor individuele varkenshouders is zeer matig. Voor een normale lening zijn de
rentetarieven ondoenlijk hoog en voor varkenshouders zijn acceptabele rentepercentages voor een
lening alleen mogelijk als zij een contract hebben met, of een onderdeel uitmaken van een integratie.
Daarnaast kan de stabiliteit van de munteenheid een mogelijke belemmering vormen voor de
ontwikkeling van de Braziliaanse varkenssector. In het verleden is de Braziliaanse Real onderhevig
geweest aan grote inflaties. De laatste jaren is de Real redelijk stabiel.
De kostprijs van varkensvlees is in Brazilië is afhankelijk van maïs en sojaproductie in Brazilië. Indien de
oogst van deze belangrijkste voeringrediënten tegenvalt zal dit direct leiden tot een stijging van de
varkensvleeskostprijs.
Meer dan de helft van de export is gericht op Rusland, een land dat importquota hanteert. Tussentijdse
vermindering van het quotum leidt tot een druk op de markt. Ondanks dat Brazilië goed presteert om
andere exportmarkten aan te boren, leidt de druk op de markt uiteindelijk ook tot opbrengstprijsdaling in
Brazilië zelf.
Er bestaat geen goed functionerend Identificatie en Registratie (I&R) systeem voor de varkenshouderij.
Dit is de belangrijkste belemmering voor Brazilië om vers varkensvlees naar de Europese Unie te kunnen
exporteren. De grote integraties proberen wel om I&R systemen binnen hun organisatie op te zetten,
maar ook om meer zicht te krijgen op de dierprestaties en varkensstromen binnen het bedrijf. Een
privaat I&R systeem per integratie is onvoldoende om de exportbelemmering op te heffen.
In de ogen van de Europese Unie is het Braziliaanse veterinaire controle- en certificeringssysteem in
relatie tot volksgezondheid onvoldoende. Het systeem garandeert volgens de EU niet adequaat de
afwezigheid van residuen, en vormt een belangrijk obstakel in de export van vlees naar de EU.
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