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Destaque

Mercado de reposição mantém trajetória de cotações firmes

Apesar do cenário de pressão de 
baixa no mercado do boi gordo, 
as cotações no mercado de re-
posição estão firmes. 

No balanço geral, na média de 
todas as categorias de machos 
e fêmeas anelorados e estados 
pesquisados pela Scot Consul-
toria, as cotações fecharam a 
semana com ajuste positivo de 
0,3%.

Em algumas regiões, onde os 
volumes de chuvas têm sido 
mais regulares, as pastagens já 
começam a se recuperar e a pro-
cura por animais de reposição se aquece.

Esse é um dos principais fatores que explicam a fir-
meza do mercado de reposição, mesmo diante da me-
nor atratividade do boi gordo. 

Além disso, conforme os recriadores e invernistas 
entregam suas boiadas para os frigoríficos, a procu-
ra pela reposição do rebanho aumenta. Esse cenário 
deve se intensificar daqui até o fim do ano, garantindo 
ritmo para o mercado. 

Vale lembrar que, tanto para criadores como para re-
criadores e invernistas, o momento é de atenção redo-
brada ao mercado. 

Com a virada do ciclo de preços se aproximando, o 
bezerro produzido nesta estação de monta tem gran-
des chances de ser comercializado em um momento 
de preços favoráveis. 
Já para o recriador, o bezerro comprado agora tam-
bém deve ser vendido como boi gordo em um mo-
mento de alta do mercado.

Fonte: Scot Consultoria
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 24/10/18

FRANGO

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.

Fonte: ASEMG - Acesso: 24/10/18

Fonte: AVIMIG - Acesso em 24/10/18
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Irã vai importar gado vivo do Brasil
 

O Brasil vai exportar gado vivo ao Irã conforme co-
municado enviado nesta segunda-feira (22) pela Or-
ganização Veterinária do Irã, ao Departamento de 
Saúde Animal (DSA)do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). O documento, 
recebido pelo diretor do DSA, Guilherme Marques, 
confirma a aprovação do Certificado Zoos sanitário 
Internacional (CZI) para esses embarques.

Segundo o diretor “foram decisivos para a abertura 
deste mercado sucessivos reconhecimentos sanitá-
rios obtidos nos últimos anos junto à Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE), como o reconheci-
mento do Brasil como livre de febre aftosa com va-
cinação (Santa Catarina é livre sem vacinação)e de 
pleuropneumonia contagiosa e de risco insignificante 
para encefalopatia espongiforme bovina (EEB, o Mal 
da Vaca Louca). As tratativas entre o DSA e os ira-
nianos vinham sendo mantidas desde final de 2014, 
tendo em vista que são complexas, lembrou Marques.

O diretor diz que “os constantes 
acessos a novos mercados à exporta-
ção de gado brasileiro, impulsiona-
ram esta negociação. Os próximos 
países que poderão comprar bovinos 
do Brasil são a Tailândia e a Indoné-
sia. A diversificação dos mercados é 
favorável aos produtores e pode pro-
piciar a negociação de outras com-
modities”.

A estimativa no setor produtivo é 
de que o mercado iraniano tem po-
tencial para adquirir anualmente 
100 mil cabeças de bovinos do Bra-
sil, com a perspectiva de expansão 

a médio prazo, na medida em que 
avancem as relações comerciais.

A exportação de gado vivo é uma atividade praticada 
apenas por países que possuem rígido controle sani-
tário dos seus rebanhos, e representa canal de escoa-
mento da produção para o produtor rural, conforme 
o diretor. Ele lembrou que “a atividade contribui para 
a melhoria da rentabilidade do pecuarista, que conse-
gue melhorar a sanidade dos seus animais, os proto-
colos nutricionais e a gestão da propriedade, gerando 
empregos e receita cambial”.

Os dados dos últimos sete anos (2010-2017), mostram 
que a atividade gerou US$ 3,7 bilhões em divisas para 
o país. No ano passado, a exportação de bovinos vi-
vos respondeu por faturamento de mais de US$ 276 
milhões, e, dados até julho deste ano, mostram que os 
embarques atingiram US$ 301 milhões.

Fonte: Ministério da Agricultura
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FIEMG promove Encontro de Coordenadores Sindicais
 

Coordenadores Sindicais de todo o estado receberam informações sobre estratégias
eficazes de captação de recursos financeiros

As ações do Sistema 
FIEMG e a importância 
de estratégias eficazes de 
fortalecimento do sistema 
associativista foram os te-
mas centrais da abertura 
do Encontro de Coorde-
nadores Sindicais promo-
vido pela Assessoria de 
Relações Sindicais (ARS) 
da Federação, nesta quin-
ta-feira, 25/10, na sede da 
Federação.

Em seu discurso durante o encontro, o presidente do 
Sistema FIEMG,Flávio Roscoe Nogueira, enfatizou 
o trabalho que vem sendo realizado pela FIEMG de 
apoio aos sindicatos patronais. Ele ainda ressaltou o 
modelo de atuação articulada proposto pela Federa-
ção juntamente com os sindicatos que visa auxiliar o 
processo de busca de novas empresas industriais para 
as entidades de representação, além de possíveis no-
vos clientes para os serviços oferecidos pelo Sistema 
FIEMG por meio dos sindicatos.

Para o líder empresarial, a eficiência no trabalho dos 
sindicatos passa a ser fundamental após o fim do im-
posto sindical compulsório ratificado em junho deste 
ano. “Essa mudança traz uma ameaça em um primei-
ro momento, mas também pode trazer várias opor-
tunidades. Nesse contexto, é a chance dos sindicatos 
se reaproximarem de suas bases e se demonstrarem 
relevantes,” comentou.

Um dos exemplos dados pelo presidente da FIEMG 
dos mecanismos criados pela entidade para articu-
lar a defesa do setor industrial foi a criação do Fiemg 

Coin. O FIEMGCOIN é a unidade de valor usada 
nas contratações de produtos e serviços do Sistema 
FIEMG pelos sindicatos. Todos os produtos e serviços 
do Sistema FIEMG oferecidos aos sindicatos são va-
lorados na nova unidade, a partir de uma análise dos 
custos de cada um deles em reais.

“A criação da moeda virtual permitiu aos sindicatos 
e consequentemente à Federaçãoperceber o valor do 
que é produzido pelo Sistema FIEMG para a defesa 
dos interesses da indústria mineira e de suas entida-
des representativas”, pontuou. Ele ainda completou, 
“o conceito utilizado no FIEMGCOIN é o de mapear 
tudo o que é oferecido pelo Sistema FIEMG e sindi-
catos para seus associados por meio da nova unidade 
de valor. Com isso, é mais fácil de se todos os serviços 
intangíveis oferecidos pela FIEMG”.

Já João Paulo Barra, representante do Sebrae, pontuou 
que os coordenadores lidam com os problemas, en-
traves e dores do dia a dia de cada um dos setores in-
dustriais. Segundo ele, cada sindicato pode funcionar 
como uma agência de desenvolvimento de seu setor 
liderando ações propositivas frente ao empresariado 
e que uma das estratégias para isso é a captação de 
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Demanda aquecida pode manter preços da carne suína firmes
 

Com a entrada da segunda quinzena do mês, a de-
manda pela carne suína ficou mais lenta e isso se re-
fletiu nos preços do produto no atacado de São Pau-
lo. Na última semana, a carcaça apresentou queda de 
1,7% e tem sido negociada, em média, em R$ 5,70 o 
quilo.

Nas granjas paulistas os preços se mantiveram nas 
mesmas bases. O animal terminado está cotado, em 
média, em R$ 73 por arroba.

Apesar dos recentes recuos, o mercado de suínos vem 
apresentando recuperação desde julho. Na média 
mensal, os preços na granja e no atacado tiveram valo-
rização de 22,5% e 24%, respectivamente, no período.

A expectativa é que os preços se mantenham firmes 
nos próximos meses, reflexo do típico aquecimento 
sazonal da demanda em período de fim de ano.

Fonte: Canal Rural

Suínos e aves: Brasil lança campanha para melhorar imagem no exterior
 

Primeira etapa do programa será voltado para União Europeia, “formadora de opinião para o
mundo”, de acordo com Associação Brasileira de Proteína Animal

Na próxima segunda-feira, dia 22, a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA) lançará uma cam-
panha internacional para melhor a imagem da cadeia 
produtiva de aves e suínos. A primeira etapa do pro-
grama será voltada para a União Europeia (UE). Bél-
gica, Holanda, Alemanha, França e Reino Unido são 
os países considerados como prioridade para o setor. 
O lançamento ocorrerá durante o Salon International 
de l’Alimentation (SIAL), em Paris (França).

A ação, realizada em parceria com a Agência Brasi-
leira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), tem como objetivo principal o fortale-
cimento da imagem da proteína animal brasileira no 
mercado internacional, diz a ABPA em nota. A cam-

panha envolverá ações em feiras e outras iniciativas de 
promoção de imagem entre os stakeholders e o públi-
co consumidor.

Suínos: mercado mundial está mais receptivo ao 
produto brasileiro

Após 12 anos, Chile volta a importar carne de fran-
go do Rio Grande do Sul

“Os países do bloco europeu são importantes forma-
dores de opinião para o mundo. Por isso, queremos 
reforçar a imagem do produto brasileiro neste valioso 
mercado, não apenas para ampliar o fluxo de expor-
tação, como também para fortalecer a percepção do 

recursos para projetos de inovação e fomento. Barra 
salientou que a capacitação nesse área é investimento 
fundamental para as organizações. Além disso, o es-
pecialista do Sebrae pontuou que a captação pode ser 

dividida em alguns pilares importantes para os sin-
dicatos como recursos para a inovação, recursos do 
Sebrae Nacional e para o caixa de parceiros.

Fonte: FIEMG
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Parceria

Exportação de carne bovina diminui, mas segue acima do registrado em 2017
 

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços, até a terceira semana de outubro o 
Brasil exportou 95,1 mil toneladas de carne bovina in 
natura.

O volume diário embarcado foi de 6,8 mil toneladas, 
queda de 14,4% na comparação com a média diária 
de setembro último. Entretanto, na comparação com 
outubro de 2017, houve alta de 20,2%.

Caso o ritmo de embarque continue até o fim do mês, 
o país deverá exportar 149,42 mil toneladas, o que 
seria o segundo maior volume exportado. A desva-
lorização do dólar frente ao real explica a queda do 

embarque em outubro em relação ao mês anterior. 
Porém, mesmo com a variação cambial, o dólar segue 
em patamares mais altos em relação ao ano anterior.

Fonte: Scot Consultoria

consumidor europeu sobre as verdadeiras caracte-
rísticas do produto brasileiro, como a qualidade di-

ferenciada, o status sanitário e o perfil sustentável da 
produção”, ressalta o presidente da ABPA, Francisco 
Turra, no comunicado.

As vendas externas de carne frango da maior expor-
tadora do País no segmento, a BRF, estão embargadas 
pela UE por causa de investigações de fraudes sanitá-
rias que vieram à tona com a Operação Trapaça, de-
flagrada pela Polícia Federal neste ano.

Fonte: Canal Rural

Exportação elevada sustenta preços do suíno no mercado interno
 

As exportações brasileiras de carne suína in natura 
seguem em ritmo de recuperação neste segundo se-
mestre. A média diária de embarques da proteína, na 
parcial de outubro (nove dias úteis), foi de 2,86 mil 
toneladas, a maior desde novembro de 2016, segundo 
dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). A 

quantidade é 13% maior que a do mês anterior e supe-
ra em 24% a do mesmo período do ano passado, épo-
ca em que a Rússia ainda era o principal destino da 
carne brasileira. Conforme colaboradores do Centro 
de Estudos Avançados em Economia Agropecuária 
(Cepea), o maior volume de carne suína escoado ao 
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exterior tem reduzido a oferta da proteína no merca-
do doméstico e, consequentemente, elevado os preços 
internos.

Para o animal vivo, foi verificado valorizações em to-
das as regiões acompanhadas pela entidade. Na par-
cial do mês (até o dia 17), a média do preço do suíno 
negociado na região de Bragança Paulista, Campinas, 

Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, foi de R$ 3,81 por 
quilo, alta de 3,6% frente à do mês anterior.

Na grande Belo Horizonte, a elevação nos preços foi 
de 3,7%, a R$ 3,96 o quilo. Ponte Nova (MG) foi a 
região que apresentou a alta mais expressiva, de 5,1%, 
com a média a R$ 4 nesta parcial de outubro.

Fonte: Canal Rural

Eventos

GESTÃO EFICAZ DE ALMOXARIFADO | BELO HORIZONTE

Objetivo: Desenvolver e consolidar conhecimentos e ferramentas essenciais à gestão efi-
ciente de almoxarifado, bem como demonstrar sua interface e impactos nos processos 
logísticos e financeiros da empresa.

Data: 26, 28 e 30/11/2018 (segunda, quarta e sexta-feira) | Horário: 18:30 às 21:30
Local: SINDUSCON – Rua Marília de Dirceu, 226 – Lourdes - Belo Horizonte /MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não 
associados (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2CFDh7f

SEMINÁRIO CIEMG E PMI: GERENCIANDO PROJETOS NA INDÚSTRIA – OS DESA-
FIOS DAS EMPRESAS MINEIRAS NA RETOMADA DO CRESCIMENTO | CONTAGEM

Objetivo: Divulgar as melhores práticas de gerenciamento de projetos através da apresen-
tação de técnicas e ferramentas, discussão de cases, fomentando o networking e ben-
chmarking entre os profissionais e empresas de pequeno e médio porte.

Data: 09/11/2018 (sexta-feira) | Horário: 8:30 às 13:30
Local: CIEMG - Av. Babita Camargos, 766 - Praça da Cemig, Contagem
Investimento: R$ 120,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 170,00 para não 
associados (PF e PJ).

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


