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Destaque

Agroindústrias investem em caminhões

 

Alvo de duras críticas de produtores, 
agroindústrias e tradings, a tabela de pre-
ços mínimos de fretes rodoviários que 
aguarda sanção do presidente Michel Te-
mer, estimula um número cada vez maior 
de projetos que preveem a criação ou o re-
forço de frotas próprias de caminhões para 
o escoamento das safras. Para cargas a gra-
nel como soja e milho, os valores de fretes 
para longas distâncias até agora propostos 
representam, em média, altas de cerca de 
30% a 50% em relação aos que vinham sen-
do praticados, de acordo com estimativas.

Maior exportadora de soja brasileira, a ame-
ricana Cargill, que desde a primeira versão da tabela 
de fretes, usada por Brasília para encerrar definitiva-
mente a recente greve dos caminhoneiros, posicio-
nou-se veementemente contra o tabelamento, voltou 
a sinalizar que poderá investir em uma frota própria 
para entrar em operação já nesta safra 2018/19.

A paranaense Coamo, maior cooperativa agrícola da 
América Latina e outra grande exportadora de grãos, 
tem sobre a mesa um projeto até mais avançado. O 
grupo, com sede no município de Campo Mourão, 
acaba de fechar a aquisição de 152 novos caminhões, 
que já havia sido aprovada para renovar sua frota pró-
pria de 280 veículos. Mas a Coamo só decidirá se de 
fato seguirá o roteiro previsto e venderá um número 
semelhante ao total adquirido, que estará à disposição 
até janeiro, depois que uma tabela definitiva de fretes 
entrar em vigor.

Além dos caminhões próprios, a Coamo opera uma 
“frota dedicada” de cerca de 600 veículos que perten-
cem a transportadoras. A cooperativa, que movimen-
ta mais de 10 milhões de toneladas de cargas a granel 
anualmente, também contrata junto a transportadoras 
serviços para agilizar o escoamento em picos de co-
lheita e, eventualmente, recorre a fretes no mercado 
spot. A frota própria, composta basicamente por bi 
trens de sete eixos, responde por 15% da movimenta-
ção total de cargas a granel do grupo.

Maior empresa de proteínas animais do país, a JBS 
também está se mexendo por causa do encarecimento 
dos fretes rodoviários. A companhia acaba de fechar 
a aquisição de 360 caminhões e estuda ampliar essas 
compras caso os fretes não sejam revistos, disse uma 
fonte próxima à empresa de carnes. A frota própria da 
JBS – que, procurada, preferiu não comentar o assun-
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to – representa mais ou menos um terço do número 
total de caminhões utilizados em suas operações.

Fontes do setor de agronegócios consultadas pela re-
portagem nos últimos dias afirmaram que é difícil 

encontrar produtores ou empresas que não estejam 
avaliando contar com transporte próprio para ame-
nizar a alta dos fretes. Exemplo desse movimento são 
os laticínios, que reclamam do grande peso dos custos 
com transporte em suas contas.

Fonte: BeefPoint

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 26/07/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 26/07/18

SUÍNOS
BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS FECHA EM R$3,30

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais definida no dia de hoje (19) teve seu valor ACORDADO com a Associação 
dos Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal (AFRIG) em R$3,30 para a comercialização do 
quilo do suíno vivo no estado. Importante informar que o valor acordado entre as entidades tem validade entre os 
dias 23 (segunda-feira) e 29/07 (domingo)

Fonte: ASEMG - Acesso: 26/07/18
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Diferença de preço entre carne suína e de frango é a menor em 11 anos

 

A oferta superior à demanda pressiona os preços do 
suíno vivo e a diferença com a cotação do frango che-
gou ao menor patamar nominal em 11 anos, diz o 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea). Na média parcial de julho até o dia 17, o su-
íno vivo negociado em São Paulo se desvalorizou 7% 
ante o mês anterior, a R$ 3,14/kg. No mesmo período, 
o preço do frango ficou estável, a R$ 2,92/kg. Dessa 
forma, em julho, o suíno está apenas R$ 0,22/kg mais 

caro que o frango, sendo que no 
mês passado essa diferença era de 
R$ 0,45/kg.

Na variação anual, houve queda de 
82,1%. O valor estava em R$ 1,23/
kg. Além disso, o fraco desempe-
nho das exportações em junho, 
que recuaram 27% frente a maio, 
segundo dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex), refor-
çou o movimento de queda dos 
preços nas regiões acompanhadas 
pelo Cepea. Agentes consultados 
pelo instituto também apontam o 
tabelamento do frete como outro 
fator adverso ao setor, uma vez que 
tende a elevar o custo dos trans-

portes de insumos e animais. No acumulado do mês 
(de 29 de junho a 17 de julho), o mercado de cortes no 
atacado do Estado também registra baixas. O lombo 
foi negociado a R$ 9,29/kg na terça-feira (17), que-
da de 8,1% no período. Para a costela, o recuo foi de 
6,9%, a R$ 10,17/kg e, quanto ao pernil com osso, a 
baixa foi de 1,6%, a R$ 6,14/kg.

Fonte: Globo Rural

Boi gordo: preço da arroba deve subir no início de agosto

 

A tendência no mercado de boi gordo para os próxi-
mos dias é de aumento da movimentação no atacado, 
de acordo com a Scot Consultoria. Segundo analistas 
da empresa, o varejo está se preparando para o início 
de agosto, o que pode gerar valorizações para a arroba.

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande 
(MS), Ruy Fachini, também espera uma reação mais 
intensa do preço da arroba a partir de meados do pró-
ximo mês, conforme divulgado pelo Estadão Con-
teúdo. O aumento da cotação estaria em linha com 
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uma possível elevação da demanda por carne bovina. 
Enquanto isso, o cenário do mercado de boi gordo se 
mantém calmo nesta segunda quinzena de julho, com 
oferta restrita de boiadas, devido à entressafra. Segun-
do a Scot, as programações de abate em geral não es-
tão apertadas, o que decorre mais do ritmo modesto 
dos abates do que da disponibilidade de animais.

Frigoríficos com programações maiores, afirma a Scot 
Consultoria, testam o mercado ou saem das compras. 
Quando há busca por lotes, os vendedores estariam 
exigindo preços maiores e a compra não está sendo 
fácil. Fonte: Canal Rural

Selo vai identificar no exterior produtos do agro de origem brasileira

 

O selo Brasil Agro - Good for Nature do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento voltado para 
produtos da pauta de exportações do país foi apresen-
tado nesta segunda-feira (23), em São Paulo, durante 
o evento internacional Global Agribusiness Fórum 
2018 (GAF. O objetivo do selo é associar produtos do 
setor a sua origem, a condições de qualidade, de sus-
tentabilidade e de padrões internacionais. 

A identificação faz parte de uma política de incentivo 
à abertura de novos mercados, por meio de um plano 
continuado de negociações internacionais, que visa 
consolidar a imagem do país como produtor e expor-
tador de produtos seguros para os consumidores. É 
uma das medidas voltadas para atingir a meta de con-
quistar de elevar a participação do Brasil no mercado 
mundial de alimentos dos atuais US$ 96 bilhões para 
cerca de US$ 146 bilhões. O desenvolvimento do selo 
foi discutido com empresários na sede da FIESP, em 
junho. A apresentação na sede da entidade, à época, 
fez parte de exposição sobre a Estratégia para Abertu-
ra, Ampliação e Promoção no mercado internacional 

do agro brasileiro. Entre as exigências para obtenção 
do selo, estão as boas práticas e o bem-estar animal, o 
cumprimento da legislação, a conformidade interna-
cional, que inclui a execução de programas de integri-
dade (compliance), o uso sustentável dos recursos e a 
preservação do meio ambiente.

Durante palestra no evento, o ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse que 
nove associações que representam dezenas de empre-
sas demonstram interesse em aderir ao selo.

Próximos dez anos

Nos próximos dez anos, o Brasil vai produzir 70 mi-
lhões de toneladas de grãos a mais, segundo Maggi, 
saltando de 232 milhões de toneladas para uma safra 
de 302 milhões t em 2027/2028, puxadas principal-
mente pela soja (156 milhões t) e milho (113 milhões 
t), incremento de 30%. As carnes (bovina, suína e de 
frango) devem passar de 27 milhões t para 34 milhões 
t, em alta de 27% (+7 milhões t) no mesmo período.
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“O uso crescente de tecnologia, como plantio direto 
na palha, de sementes certificadas e novos métodos 
de cultivo, têm sido responsáveis pelo aumento da 
produção agrícola (30%) e corresponde ao dobro da 
variação de área de grãos (+14,5%)”, explicou o minis-
tro, ao comentar a projeção agropecuária para a safra 
2027/2028.

Maggi destacou ainda o fato de que a área usada para 
a agricultura não vai aumentar nem 15%. A pecuária 
também tem introduzido novas tecnologias em escala 
crescente. O uso de raças melhoradas, uso de medi-
camentos, controle de cruzamentos, boas práticas de 
manejo, entre outras técnicas e procedimentos, têm 
contribuído para o desempenho e a melhoria da pro-
dução.

Os números integram o estudo da Secretaria de Polí-
tica Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e da Secretaria de Gestão e Desenvol-
vimento Institucional da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (SIRE/Embrapa).

A pesquisa envolveu dados da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), Embrapa, Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), FAPRI (Food 

and Agricultural Policy Research Institute) e do De-
partamento de Agricultura dos Estados Unidos (Uni-
ted States Department of Agriculture/USDA, sigla em 
inglês).

Cadastro ambiental

Maggi divulgou dados da Embrapa a partir de novas 
inserções de imóveis ao Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural (SiCAR), que está sendo finalizado, 
que revelam o papel de produtores na preservação 
ambiental. Agricultores, pecuaristas, silvicultores e 
extrativistas destinam à preservação da vegetação na-
tiva mais de 218 milhões de hectares, o equivalente a 
um quarto do território nacional (25,6%), de acordo 
com a Embrapa Territorial.

Os números foram levantados a partir das informa-
ções do SiCAR pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 
Na média, cada produtor rural utiliza apenas metade 
de suas terras, de acordo com os dados. A outra me-
tade é ocupada com áreas de preservação permanen-
te (às margens de corpos d’água e topos de morros), 
reserva legal e vegetação excedente. O centro de pes-
quisa estimou o valor do patrimônio fundiário imobi-
lizado em preservação ambiental e chegou à cifra de 
R$ 3,1 trilhões.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Parceria

Eventos

Mais informações:
www.sinduscarne.org.br/eventos.php


