
 

 

Nesta Edição 

Rua Bernardo Guimarães, 63/3º andar - Funcionários - Cep. 30140-080 – BH/MG 
Fone: (31)3282-7890 | sinduscarne@fiemg.com.br | www.sinduscarne.org.br 

A FORÇA DA INDÚSTRIA DA CARNE MINEIRA 

14 de Novembro de 2018

InfoCarne
Informativo Sinduscarne:  Notícias do setor da carne

Edição 174

Destaque

Mercado Cotações

Eventos

Abate de bovinos no 3° 
trimestre de 2018 cresce 
7%, aponta IBGE

Comunicação através da 
PNL

Exportações de carne bo-
vina têm terceiro melhor 
resultado da história

Exportação de gado vivo 
perde força em outubro

Renegociação de dívidas 
e plano de acesso a crédi-
to para a sua empresa

Exportação de carne suí-
na sobe 11% em outubro

Mercado do boi gordo 
resistindo às altas



 

 

InfoCarne Nro 174 14 de Novembro de 2018

2

Destaque

Abate de bovinos no 3° trimestre de 2018 cresce 7%, aponta IBGE

No terceiro trimestre de 
2018, o abate de bovinos 
totalizou 8,28 milhões de 
cabeças, um aumento de 
7,2% em relação ao segundo 
trimestre de 2018 e 3,6% em 
relação à mesma época de 
2017. Os dados fazem parte 
do estudo trimestral sobre a 
pecuária nacional, realiza-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) e divulgado nesta 
terça-feira, dia 13.

A produção de 2,1 milhões 
de toneladas de carcaças bovinas no terceiro trimestre 
de 2018 indica ainda aumento de 11% em relação ao 
segundo trimestre e incremento de 4,2% em relação 
ao apurado no mesmo período do ano passado.

Suínos
Entre os meses de janeiro e março de 2018, foram 
abatidas cerca 11,52 milhões de suínos, representan-
do aumentos de 6,5% em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior e de 4,4% na comparação com os 
abates no mesmo período de 2017.

O peso acumulado das carcaças alcançou 1,04 milhão 
de toneladas no terceiro trimestre deste ano, 5,9% a 

mais que no segundo trimestre e 4,9% acima do mes-
mo período de 2017.

Frangos
Já para o frango, durante o terceiro trimestre deste ano 
o volume de abate somou 1,42 bilhão de aves. Esse nú-
mero representa aumento de 3,4% em relação ao tri-
mestre passado e queda de 4% na comparação com o 
mesmo período de 2017.

O peso acumulado das carcaças foi de 3,38 milhões de 
toneladas neste semestre. Esse resultado representou 
retração de 0,1% em relação ao trimestre imediata-
mente anterior e queda de 2,4% frente ao mesmo pe-
ríodo de 2017.

Fonte: Canal Rural
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 14/11/18

FRANGO

SUÍNOS

 Fonte: ASEMG - Acesso: 14/11/18

Fonte: AVIMIG - Acesso em 14/11/18
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Exportações de carne bovina têm terceiro melhor resultado da história
 

As exportações brasileiras de carne bovina (in natu-
ra e processadas) somaram 161,52 mil toneladas em 
outubro, volume 12,2% superior ao mesmo mês do 
ano passado mas 10% inferior ao comercializado em 
setembro, informou a Associação Brasileira de Frigo-
ríficos (Abrafrigo) a partir de dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex/Mdic).

Apesar do recuo em relação ao mês anterior, a enti-
dade ressaltou, em nota, que foi o terceiro melhor re-
sultado mensal da história, perdendo somente para a 
movimentação obtida nos últimos meses de agosto e 
setembro.

Em receita, as exportações renderam US$ 619,5 mi-
lhões, aumento de 3% na comparação com o resul-

tado de outubro de 2017, mas queda de 3,3% ante se-
tembro.

No acumulado de 2018 até outubro, as vendas chega-
ram a 1,33 milhão de toneladas, com crescimento de 
10% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Em receita, o total obtido neste ano já chegou a US$ 
5,34 bilhões, frente US$ 4,92 bilhões em 2017 – cres-
cimento de 8%.

A Abrafrigo lembrou que o mercado russo voltou a se 
abrir para as carnes brasileiras a partir deste mês e que 
a medida deverá ser positiva para os embarques. Até o 
momento, a China continua sendo o maior mercado 
para a carne bovina brasileira, com compras, até outu-
bro, de 585,26 mil toneladas (incluindo Hong Kong).

Fonte: BeefPoint
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Exportação de carne suína sobe 11% em outubro
 

As exportações de carne suína in natura registraram 
alta de 11% em outubro deste ano, totalizando 54,3 mil 
toneladas. As informações divulgadas pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) indicaram que 
em receita, houve retração de 18,8%, alcançando US$ 
97,3 milhões.

Considerando as vendas registradas entre janeiro e 
outubro, os embarques do setor alcançaram 450,2 mil 
toneladas, volume 10,5% menor que as 502,9 mil to-
neladas exportadas em 2017. Em receita, as vendas de 
2018 atingiram US$ 925,8 milhões, 26,1% a menos 
que o saldo dos 10 primeiros meses do ano passado, 
com US$ 1,252 bilhão.

“A China continua se destacando como destino com 
maior elevação nas importações, compensando as 
perdas causadas pelo fechamento do mercado russo, 
agora, reaberto para o Brasil. As vendas para mercados 
da América do Sul, como Argentina, 
Chile e Uruguai, juntamente com An-
gola, também ajudaram a sustentar o 
bom desempenho de outubro”, expli-
ca Ricardo Santin, diretor-executivo 
da entidade.

Carne de frango
O levantamentos da ABPA também 
mostrou que os embarques de carne 
de frango totalizaram em outubro 
366,3 mil toneladas, volume que su-
pera em 0,4% as exportações realiza-
das no mesmo mês do ano passado, 
com 364,3 mil toneladas.

Em receita, as vendas do período alcançaram US$ 
578,5 milhões, número 8,3% menor que o resultado 
obtido em outubro de 2017, com US$ 631,2 milhões.
No acumulado do ano, o setor exportou 3,425 mi-
lhões de toneladas, volume 6,7% menor que as 3,673 
milhões de toneladas embarcadas entre janeiro e ou-
tubro de 2017. Em receita, a retração é de 11,2%, com 
US$ 5,4 bilhões de toneladas nos 10 primeiros meses 
deste ano, contra US$ 6,1 bilhões registrados no mes-
mo período do ano passado.

“A média das exportações registradas ao longo des-
te segundo semestre, de 397 mil toneladas mensais, 
superam em mais de 8% do desempenho alcançado 
no ano passado, o que confirma a perspectiva de re-
cuperação apontada pela ABPA para 2018”, destacou 
Francisco Turra, presidente da entidade.

Fonte: Canal Ruraç
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Exportação de gado vivo perde força em outubro
 

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços, foram exportadas 57,16 mil cabeças de 
bovinos vivos em outubro, com faturamento total de 
US$38,13 milhões.

O volume total embarcado ficou 60,0% menor que 
setembro último, e praticamente estável (-1,3%) na 
comparação com o mesmo período do ano passado.
 
Os reflexos da crise na Turquia ocorreram agora com 
o término dos contratos vigentes. Novos contratos fo-
ram efetivados, porém, em menor quantidade.

Sendo assim, o país exportou 28,6 mil cabeças de gado 
a menos, frente a 96,0 mil cabeças exportadas no mês 
de setembro deste ano para este destino. 

Outros compradores do gado brasileiro em outubro 
foram a Jordânia, o Líbano, o Iraque e Hong Kong, 
respectivamente.

Fonte: Scot Consultoria

Mercado do boi gordo resistindo às altas
 

Mesmo com o feriado nesta quinta-feira (15/11) e o 
período de primeira quinzena do mês, fatores que 
normalmente resultam em aumento da demanda, até 
o momento este movimento tem sido mais tímido.

Em algumas regiões as indústrias conseguiram alon-
gar as programações de abate com boiadas de con-
finamento e, com as programações de abate preen-
chidas, as empresas mantêm as ofertas de compra 
nos mesmos patamares ou ofertam preços menores 
pela arroba. Já os frigoríficos que estão com escalas 
de abate mais curtas ofertam preços maiores, porém, 
de maneira gradativa, alinhando a oferta à demanda 
vigente, que está patinando. Nestas regiões, a oferta 
de animais terminados está menor e, mesmo com o 
lento escoamento, as indústrias têm de ofertar preços 
maiores.

No mercado atacadista de carne bovina com osso, 
o boi casado de animais castrados ficou cotado, em 
média, em R$9,96/kg (13/11), estabilidade frente ao 
fechamento do dia anterior.

Fonte: Scot Consultoria
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Parceria

Eventos

COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PNL

Objetivo: Workshop visando estimular os profissionais a terem mais assertividade em sua co-
municação através de técnicas e ferramentas com aplicação prática, imediata e efetiva 
para conquista de objetivos estabelecidos.

Data: 03/12/2018 (segunda-feira) | Horário: 8:30 às 17:30
Local: CIEMG - Av. Babita Camargos, 766 - Praça da Cemig, Contagem/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/2PpSYHr

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E PLANO DE ACESSO A CRÉDITO
PARA A SUA EMPRESA

Objetivo: Contribuir para que os empresários acessem e utilizem o crédito de forma com-
patível com a real necessidade de seus negócios e obtenham o melhor resultado possível 
desta operação. Auxiliar o empresário a realizar da melhor forma uma negociação de dí-
vida com Bancos, Fornecedores e Clientes.

Data: 06 e 07/12/2018 (quinta e sexta-feira) | Horário: 8h às 17h e 8h às 12h
Local: FIEMG REGIONAL VALE DO PARANAÍBA: Av. João Naves D’Ávila, 206 – Centro - Uber-
lândia /MG
Investimento: R$ 190,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 271,00 para não 
associados (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2QGe295


