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Destaque

Radar: recuperação sustentável da arroba deve ocorrer entre 2019 e 2020

 

O diretor da Radar Investimentos, Leandro 
Bovo, afirmou nesta terça-feira, 11, que a recu-
peração sustentável da arroba tende a ocorrer 
no médio prazo, entre os anos de 2019 e 2020. 
Para tanto, o setor dependerá de alguns gati-
lhos, como exportação aquecida, retenção de 
matrizes e redução no diferencial de base entre 
as praças pecuárias.

Bovo realizou apresentação durante a 11ª edição do 
Conferência Internacional de Pecuaristas (Interconf), 
promovida nesta terça-feira em Goiânia (GO) pela 
Associação Nacional da Pecuária Intensiva (Asso-
con).
Com relação às exportações, ele destacou o recor-
de de 144,4 mil toneladas de carne bovina in natura 
atingido em agosto, conforme dados do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). “O 
comércio internacional pode dar um primeiro alento 
ao mercado pecuário, porque deve continuar em rit-
mo positivo”, estima.

No entanto, “o Brasil precisa reduzir a dependência 
das vendas para a China, que representam quase 50% 
da proteína bovina que embarcamos”, alertou o es-
pecialista. Apesar de os chineses serem importantes 
compradores, ele acredita que a dependência faz com 
que o País fique suscetível a perdas caso haja qualquer 
mudança ou problema na capacidade de compra do 
país asiático.

Outro gatilho é a provável retenção de matrizes, que, 
por uma questão de oferta, pode auxiliar os preços da 
arroba bovina. “O diferencial de base entre as praças 
pecuárias pelo País e a referência de São Paulo está 
cada vez mais estreito, então as indústrias não con-
seguem segurar o avanço nos preços das ofertas por 
muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, os frigoríficos 
terão que pagar mais em SP”, explica sobre o mercado 
físico do boi gordo.

No curto prazo, o ponto positivo é que a concorrência 
entre a carne bovina e a de frango pode diminuir por-
que os preços da proteína de ave não estão mais em 
níveis muito mais baixos que os da carne de boi. Em 
contrapartida, a tabela de fretes gera incertezas sobre 
a precificação na dieta do gado. “Neste contexto de in-
certezas, inclusive política e econômica, os pecuaristas 
precisam evitar a criação de dívidas indexadas à arro-
ba”, sugere.

Fonte: BeefPoint
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 13/09/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 13/09/18

SUÍNOS

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS PERMANECE FECHADA EM R$3,80

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (06),  por por telefone a pedido dos ne-
gociadores devido ao  feriado de 07 de setembro, acordou entre produtores e frigoríficos a manutenção 
do valor de R$3,80 para a comercialização do quilo do suíno vivo no estado.

Fonte: ASEMG - Acesso: 13/09/18
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Reação nos preços do frango
 

No atacado, a carcaça de frango está cotada em 
R$4,35/kg, uma alta de 16,0% em sete dias.

A casa dos R$4,00 só foi atingida este ano no período 
de desabastecimento do mercado decorrente da para-
lisação dos caminhoneiros (entre os dias 28 de maio e 
13 de junho).

Devido ao incremento dos preços no atacado, os pre-
ços na granja ganharam fôlego e saíram da estabilida-
de que perdurou por 51 dias.

O frango vivo teve alta de 6,7% na semana, sendo co-
mercializado, em média, por R$3,10/kg, com mercado 
firme. A demanda maior, com o início de mês, deu 
sustentação às cotações. A expectativa é de mercado 
firme em curto prazo.

Fonte: Scot Consultoria

Abate de bovinos e de suínos cresce em relação a 2017
 

O abate de bovinos e 
suínos cresceu no se-
gundo trimestre des-
te ano na comparação 
com o mesmo período 
do ano passado. Entre 
abril e junho deste ano, 
foram abatidos 7,72 mi-
lhões de bois – alta de 
4%. Já o número de suínos abatidos chegou a 10,82 
milhões de animais – aumento de 1,9%. Os dados fo-
ram divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo 
o órgão, outro indicador que teve alta no período foi 
a produção de ovos de galinha, que cresceu 6,6% em 
relação ao segundo trimestre do ano passado.

O abate de frangos, no entanto, teve queda de 4% no 
mesmo período, resultado que pode ser explicado, 

segundo o IBGE, pela 
greve dos caminhonei-
ros, ocorrida em maio 
deste ano. A aquisição 
de leite cru apresentou 
queda de 3,2% no pe-
ríodo, enquanto a de 
couro manteve-se está-
vel.

Primeiro trimestre
Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, 
houve aumento apenas no abate de suínos (1%) e na 
produção de ovos de galinha (2%). Os demais indica-
dores tiveram queda, como o abate de bovinos, que 
diminuiu 0,2%. O de frangos teve redução de 6,9%, 
a aquisição de leite cru caiu 8,9% e a de couro teve 
queda de 4,1%.

Fonte: Canal Rural
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Aumento nos custos preocupa criadores de suíno em MG
 

Um descompasso preocupa os criadores de suínos em 
Minas Gerais. O preço para o produtor não está rea-
gindo e o custo de produção não para de subir.

Da granja do criador Valder Caixeta, em Patos de 
Minas, no alto Paranaíba, saem para o abate cerca de 
quatro mil suínos por mês. Os animais consomem 
mensalmente em torno de 890 toneladas de ração. 
“70% do custo dessa ração é basicamente milho e fa-
relo de soja. São dois ingredientes que vem mantendo 
num custo, num patamar bastante alto”, fala o criador.

Em um ano, o milho subiu 54% e o farelo, 40%. Além 
do gasto com a alimentação dos animais, o que está ti-
rando o sono dos criadores de suíno em Minas Gerais 
é o valor recebido pelo quilo do animal vivo, que nos 
últimos cinco meses não cobre o custo de produção.

O preço médio do quilo do suíno pago ao produ-
tor está em R$ 3,30, 27% a menos do que em agos-
to do ano passado. “Desde março até hoje recebendo 
R$3,30, sendo que esse mesmo quilo de produção está 
por volta de R$ 3,60 a R$3,80. Aí ficamos no prejuízo”, 
completa o criador.

Em São Paulo, o presidente da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) Francisco Turra aponta a 
queda nas exportações como um dos motivos pra esse 
momento de baixa do setor. Desde dezembro do ano 
passado estão suspensas as vendas de carne suína para 
a Rússia. “Rússia, maior importador deixou de com-
prar – 40% ia para fora, a Rússia absorvia. E não houve 
aumento do consumo aqui”, fala Turra. A estimativa é 
de uma queda de 12% nas exportações de carne suína 
brasileira este ano.

Fonte: Globo Rural

Vendas de carnes para o exterior crescem em volume e receita
 

Enquanto no mercado interno o setor de carne bovina 
segue amargando baixas, no externo, o cenário é ou-
tro. Análise feita pela assessoria econômica da Fede-
ração da Agricultura do Estado (Farsul) mostra que, 
de janeiro a agosto deste ano, o volume embarcado do 
produto cresceu 27,11% na comparação com o mes-
mo período de 2017. Em receita, a alta é de 30,66%.

Para o economista Antônio da Luz, a avaliação é de 
que, se mais frigoríficos do Rio Grande do Sul fossem 
habilitados para exportar, o cenário seria de alta.

“Os preços hoje estão muito baixos. Caíram para o 
produtor e para o consumidor”, afirma, com base na 
análise de dados do Centro de Estudos e Pesquisas 
Econômicos (Iepe) da UFRGS, contrapondo levan-
tamento na Capital que, como mostrou a coluna na 
última semana, registrou alta em sete de 10 cortes pes-
quisados.

O cruzamento feito pelo economista de dados do pre-
ço no varejo e ao produtor nos últimos cinco anos 
mostra que, de janeiro de 2013 a junho de 2016, as 
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duas variáveis vinham em ascensão. Naquele mês, no 
entanto, houve uma inflexão, com os preços começan-
do a cair. Se comparados os valores médios de agosto 
deste ano com os de junho de 2016, quando houve a 
inversão da curva, há queda de 5% para o consumidor 
e de 12% para o produtor. “Daqui até outubro será o 
fundo do poço (em razão da necessidade de tirar o 

gado das áreas que serão cultivadas com soja). Está 
caindo porque não conseguimos exportar mais”, disse 
o economista.

Zilmar Moussalle, diretor-executivo do Sindicato das 
Indústrias de Carnes do RS (Sicadergs), diz que a alta 
nas exportações deve-se à baixa no preço do boi. E 
pondera que o mercado externo “é complicado de en-
trar”: “Frigoríficos que têm baixa escala não entram 
porque têm medo de não conseguir cumprir contrato.”

O dirigente ressalta que, para a indústria, o atual pa-
norama também é muito ruim. A crise, reforça, pode 
desestimular produtores.

“O embargo da Rússia à carne suína e a sobretaxa da 
China às aves ampliaram a oferta no mercado interno 
desses produtos. Com isso, o pessoal deixa de com-
prar a bovina, porque acha que está cara”, acrescenta.

Fonte: BeefPoint

Volume de bovinos vivos exportados aumentou em agosto
 

Segundo o Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC), foram ex-
portadas 61,94 mil cabeças de bovinos vi-
vos em agosto, com um faturamento total 
de US$45,40 milhões.

O volume total exportado foi 21,5% maior 
que julho último, e 13,2% maior na compa-
ração com o mesmo período do ano passa-
do.

Apesar da crise interna, a Turquia, continua 
sendo a principal compradora, importando 
54,2 mil cabeças neste mês, 35,21% a mais 
na comparação mensal.

Outros compradores em agosto foram o Iraque, Líba-
no e Hong Kong, respectivamente.

Fonte: Scot Consultoria
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Parceria

PUBLICIDADE DOS ATOS E PROCEDIMENTOS
ELEIÇÃO SINDUCARNE MADATO  2018/2021

 Registro de Chapa

No prazo determinado, conforme Regimento e Esta-
tuto da Entidade para concorrer ao mandato de 2018 a 
2021 SINDUSCARNE – SINDICATO INTERMUNI-
CIPAL DAS INDÚSTRIAS DE CARNES, DERIVA-
DOS E DO FRIO DE MINAS GERAIS

Informado e reiterado os cumprimentos das forma-
lidades Estatutárias e Regimento Eleitoral conjun-
tamente às demais formas de ampliar e dar conheci-
mento dos atos, inclusive das demandas e defesa das 
Indústrias representadas e de nossa entidade. 

Dado o início Processo Eleitoral, foi efetivada a publi-
cação formal do Edital de Convocação para Eleição, 
contendo descrição de prazos para registro de chapa 
e composição e data da eleição, e demais informações 
pertinentes no Diário Oficial do Estado de Minas Ge-
rais, no dia 10 de agosto de 2018. 

Na mesma ocasião, foram cópias e transcrição do 
Edital de Convocação D.O. E, afixadas na sede do sin-
dicato parte interna e externa da sala 3 – 3º andar e 
hall do Edifício, Centro de Lideranças Empresariais, 
à Rua Bernardo Guimarães, 63, Funcionários - Belo 
Horizonte, em conformidade com Estatuto e Regi-
mento Eleitoral vigente do SINDUSCARNE, as quais 
se mantem.   

Ampliamos a publicidade dos atos, além do cumpri-
mento Regimental e Estatutário, efetivamos a publici-
dade e propagação da informação no   portal de nossa 
entidade (fl. 3) www.sinduscarne.org.br em destaque 
/página principal - Home e na Aba notícias mesma 
data. 

  Para o conhecimento dos senhores (as), informamos 
que foram efetivados mais de um protocolo e opção e 
estruturação das Chapas, além da inicial Proposta de 
RECONDUÇÃO DO SEGUNDO MANDATO DA 
ATUAL DIRETORIA. 

Reiteramos à Convocação aos senhores(as) a partici-
parem da definição democrática - Eleição SINDUS-
CARNE, a qual reiteramos a data, conforme Edital de 
Convocação DOE, portal – dia 02 de outubro de 2018 
– na sede de nossa entidade.  Anexamos na aba notí-
cias, de nosso portal datado 10 de setembro d 2018. 

Para mais informações  acesse:
http://www.sinduscarne.org.br/noticias.php

PUBLICIDADE DOS ATOS E PROCEDIMENTOS 
ELEIÇÃO SINDUSCARNE 2018/2021.

Fonte: Sinduscarne
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Eventos

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO 
VARIÁVEL – ASPECTOS PRÁTICOS | BELO HORIZONTE

Objetivo: Este curso tem por objetivo capacitar o participante para que esteja apto a desenvol-
ver o Plano de Cargos e Salários em sua empresa, por meio da apresentação da metodologia, 
de forma prática e objetiva.

Data: 26 a 28/09/2018 (quarta à sexta-feira) | Horário: 18:30 às 21:30
Local: Sinduscon: Rua Marília de Dirceu, 226 - Lourdes, Belo Horizonte - MG, Brasil
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2NILyNH


