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Destaque

Cotação da arroba deve crescer abaixo do esperado até o fim do ano

 

A cotação da arroba do boi gordo deve aumentar 6% 
até o final deste ano, valorização aquém das expectati-
vas de analistas e resultado da maior oferta de animais 
que atrasou o começo da entressafra.

“Esperávamos que os preços futuros para novembro 
seriam superiores a R$ 150 a arroba, agora, a projeção 
é de R$ 147 a R$ 150”, diz a diretora da consultoria 
Agriffato, Lygia Pimentel. A maior oferta de animais 
para abate é resultado da retenção de matrizes, que 
começou no final de 2013 e se estendeu até 2017.A 
cotação da arroba na BM&FBovespa para outubro 
está em R$ 148,3 ante os atuais R$ 142,50 registrados 
pelo indicador do Cepea, que representa a média do 
mercado.

“É um ganho bom, mas menor do que os 9% a 10% 
esperados”, diz o diretor da NF2R Assessoria Agrope-
cuária, Rodrigo Albuquerque. No acumulado do ano, 
a perspectiva é de um crescimento de 3,85% no pre-
ço médio em relação ao ano passado, diz o analista. 
“A cotação começou o ano com 8% de alta e teve o 

potencial de recuperação reduzido ao longo do ano, 
acompanhando as perspectivas de crescimento eco-
nômico do País”, explica.

Nesse cenário, segundo ele, o que vai garantir ao pe-
cuarista uma margem positiva é a gestão do negócio. 
“Esse é um começo de entressafra atípico”, diz o geren-
te executivo de business inteligence do Minerva, Leo-
nardo Alencar, referindo-se às escalas mais alongadas 
e à oferta incomum para o mês de julho.

“Os preços já deveriam estar subindo, mas estão de 
lado.” No primeiro semestre do ano, a demanda por 
carne bovina foi prejudicada pelo excedente de oferta 
de suínos e aves, em função de restrições da exporta-
ção, o que reduziu os preços dessas proteínas. A greve 
dos caminhoneiros, em junho, causou prejuízos aos 
produtores e mudou esse cenário.

“A paralisação acelerou o processo de redução da pro-
dução de aves e suínos que vinha acontecendo”, diz 
Alencar. Ele destaca que a carne bovina encontra no 
segundo semestre uma situação mais confortável que 
no primeiro.

“O consumo começa a melhorar, por questões sazo-
nais, em um cenário em que as proteínas concorrentes 
estão mais caras do que estavam no primeiro semes-
tre, amenizando a concorrência com a carne bovina”, 
salienta o gerente executivo do Minerva.

Tanto Alencar quanto Lygia destacam que, historica-
mente, a demanda em ano de eleições cresce. Frigorífi-
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cos se para os pecuaristas o cenário exige cautela, para 
os frigoríficos está mais confortável. A valorização do 
dólar tem impulsionado as exportações, compensan-
do a demanda pouco aquecida no mercado interno.

“Nesse cenário, os frigoríficos estão exportando o má-
ximo possível”, afirma Alencar, salientando que há dú-
vidas sobre os dados de exportação da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex), cujo sistema passou por 
alterações. O Minerva exporta em torno de 70% da 
produção e concentra 45% da capacidade no Brasil.

“No nosso caso, somos beneficiados pela valorização 
do câmbio também na Argentina”, observa Alencar. 
O frigorífico registrou prejuízo de R$ 114,5 milhões 
no primeiro trimestre do ano e aposta em um cenário 
mais favorável para os próximos meses.

“O que pesou foi o resultado do quarto trimestre de 
2017, quando a empresa estava no processo de inte-

gração e aceleramos o uso de capacidade nas unidades 
novas e no Brasil, o que gerou uma queima de caixa 
muito grande”, afirma o diretor de relações com os in-
vestidores do frigorífico, Eduardo Puzziello.

Ele descarta novos movimentos de aquisição e diz que 
a meta agora é a desalavancagem. O Minerva adqui-
riu no ano passado as operações do JBS na Argentina, 
Uruguai e Paraguai, e já atua na Colômbia. “Essa di-
versificação permite que a empresa não fique refém de 
barreiras sanitárias ou questões climáticas, políticas 
ou de mercados”, salienta.

Desde que a Rússia suspendeu as aquisições de carne 
bovina brasileira, no final de 2017, a companhia pas-
sou a abastecer esse mercado via Argentina e Uruguai, 
por exemplo. “Hoje, exportamos mais para a Rússia 
do que quando o mercado brasileiro estava aberto”, 
acrescenta Alencar.

Fonte: BeefPoint

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 19/07/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 19/07/18
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SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 19/07/18

Valor do frete causa indefinições no campo

 

A questão polêmica do frete teve decisão no Congres-
so, essa semana. No campo, a indefinição de valores é 
motivo de preocupação para transportadoras, comer-
ciantes de insumos e agricultores.

O problema, segundo os agricultores, não está apenas 
em contratos de curta distância. O frete de grãos para 
os portos de Santos e Paranaguá está custando mais. 
Um levantamento feito pela Federação de Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do Sul, revela que o valor 
do serviço registrou aumento de até 38%.

O transporte de insumos para a próxima safra tam-
bém está mais caro. Há casos em que o frete dos pro-
dutos registrou aumento de até 112% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Na região sul do es-
tado, tem loja que recebeu comunicado da indústria 
pedindo uma renegociação de contratos já fechados.

É o caso de uma revenda em Dourados. A empresa 
fechou a compra das encomendas há 90 dias, mas há 
cerca de um mês foi procurada pela indústria para re-
negociar o pedido.

“Estamos ainda numa fase de entender como é que 
nós vamos resolver esse imbróglio. Já foi tudo previa-
mente organizado: as compras, as entregas a composi-
ção de custo dos produtos. Agora estamos esperando 

para ver qual parte vai participar mais desse custo”, 
fala o comerciante Antônio dos Santos.

Essa semana representantes do setor produtivo de 
várias regiões do país, divulgaram uma nota em que 
reforçam as consequências que o tabelamento do frete 
traz para a economia. Entre os principais reflexos, se-
gundo as entidades, estão a redução das negociações 
de grãos, queda nas exportações e o aumento da in-
flação.

“O mercado tem que estar livre, ele não pode ser tabe-
lado e tem que ser oferta e demanda totalmente equi-
librada para poder beneficiar todos no segmento”, fala 
o gestor do departamento técnico da Fama sul, Justino 
Mendes.
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O diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas do estado, Dorival Oliveira de Souza, explica 
que esse modelo de negócio não atende mais às ne-
cessidades da categoria. “Ela é interessante, mas, não 
nesse momento, porque nós estamos com preços de-
fasados há dez anos e o combustível, que é o principal 
insumo do transporte, nos últimos dez anos, triplicou 
de preço. Tanto é que ele representava metade do va-
lor da gasolina e hoje ele tem um preço pareado”. Na 
quarta-feira, o Congresso Nacional aprovou a Medida 
Provisória que estabelece o preço mínimo do frete. Foi 
uma votação a toque de caixa. Primeiro na Câmara 
dos Deputados e quatro horas depois, no Senado.

A MP define uma política, mas não os valores. Quem 
vai calcular e publicar o piso para os diversos tipos 
de frete será a ANTT, a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres. O texto diz ainda que fica proibido 
fechar qualquer acordo ou convenção em condições 
e valores inferiores aos estabelecidos pela lei e que os 
dados da tabela serão divulgados duas vezes por ano: 
em janeiro e em julho.

Está marcada para agosto a reunião que deve definir 
a nova tabela do frete. Até lá, continuam valendo os 
valores divulgados no fim de maio.

Fonte: Globo Rural

Exportação de carne suína despenca mais de 45% em junho

 No acumulado do primeiro semestre, o recuo é de quase 19%. Embargo russo e
greve dos caminhoneiros motivaram a queda

As exportações totais de carne suína, que levam em 
consideração produtos in natura e processados, so-
maram apenas 35 mil toneladas em junho, aponta a 

Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O 
desempenho representa recuo de 45,4% em relação 
ao mesmo período do ano passado, quando foram 
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exportadas 64,1 mil toneladas. Na comparação com 
maio, a diminuição chega a 26,6% (com 47,7 mil tone-
ladas exportadas no quinto mês de 2018).

Entre janeiro e junho deste ano, o setor soma 278,3 
mil toneladas embarcadas. O volume foi 18,9% infe-
rior ao obtido nos seis primeiros meses de 2017, quan-
do foram exportadas 343,3 mil toneladas.

A receita das vendas acumulada pelo setor neste ano 
totalizou US$ 567,2 milhões, saldo 30,4% inferior aos 
US$ 814,7 milhões registrados no primeiro semestre 
de 2017.

A diminuição dos níveis dos embarques impactou a 
receita mensal das exportações em junho, que totali-
zou US$ 64,9 milhões, número 58,3% menor que os 
US$ 156 milhões realizados no sexto mês de 2017.  
Em relação ao mês anterior, o desempenho de junho 
foi 30% menor (com US$ 93 milhões em maio).

“Os bloqueios nas estradas ocorridos nos 10 últimos 
dias de maio ampliaram os impactos registrados pelo 
setor com o embargo imposto pela Rússia desde de-
zembro de 2017, o que fica explícito quando compa-
ramos os desempenhos de maio e junho.  Esperamos 
que esta retração se dissolva ao longo dos próximos 
meses, especialmente a partir de julho”, analisa Fran-
cisco Turra, presidente da ABPA.

Mesmo com os impactos dos bloqueios nas estradas, 
as vendas de carne suína para a China permaneceram 
em alta neste semestre. 

Ao todo, foram 69,8 mil toneladas exportadas no perí-
odo, volume 170% superior às 25,8 mil toneladas em-
barcadas no mesmo período do ano passado.

Hong Kong – principal destino das exportações de car-
ne suína do Brasil atualmente – importou 79,3 mil to-
neladas no primeiro semestre, volume 12% acima do 
efetivado no mesmo período do ano passado, de 70,7 
mil toneladas.

A América do Sul também se destacou nas importações 
do produto brasileiro ao longo do primeiro semestre. 

O Chile incrementou suas compras em 40%, com total 
de 14,5 mil toneladas.

O Uruguai importou 18,1 mil toneladas, 25% acima do 
efetivado nos seis primeiros meses de 2017.  A Argen-
tina – terceiro principal mercado para o Brasil – elevou 
suas compras em 11%, chegando a 19 mil toneladas.

No Continente Africano, os principais destaques foram 
Angola, com 15 mil toneladas importadas no primeiro 
semestre (+8%) e África do Sul, com 3,1 mil toneladas 
(+495%).

“Com as notícias disseminadas no mercado sobre a im-
portação de trigo russo pelo Brasil e os esclarecimentos 
técnicos já realizados entre as partes, temos, agora, ex-
pectativas mais otimistas quanto à retomada dos em-
barques de carne suína brasileira para a Rússia”, analisa 
Turra.

Fonte: Canal Rural
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Parceria

Eventos

www.anutecbrazil.com.br

Informações: https://goo.gl/1rTqRG

Período: de 06/08/2018 a 10/08/2018
Horário Geral: 08h30 às 17h30

Local: ITAL - Av. Brasil, 2880 – Jardim Chapadão - CEP: 13070-178 - Campinas – SP


