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Destaque

No último dia da viagem à Arábia Saudita, a minis-
tra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento) iniciou a agenda de compromissos desta ter-
ça-feira (17) com um café da manhã com investidores 
sauditas, na capital Riade.

Os investidores querem mais diálogo com os empre-
sários brasileiros para ampliar a pauta de investimen-
tos e também mencionaram o interesse em levar tec-
nologia brasileira para a Arábia Saudita.

A ministra Tereza Cristina destacou as oportunidades 
de investimento em infraestrutura no Brasil, como 
rodovias e ferrovias, o que ajudará a tornar o agrone-
gócio brasileiro ainda mais competitivo.

Um dos participantes do encon-
tro, Khaled Mohammmed Al-
-Aboodi, diretor da Salic (com-
panhia saudita de investimentos e 
segurança alimentar), pediu ajuda 
do Ministério da Agricultura para 
enviar uma missão ao Brasil para 
prospecção de negócios. A minis-
tra colocou o Mapa à disposição 
para organizar a visita.

O deputado federal Alceu Morei-
ra, presidente da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária e integrante 
da comitiva brasileira, disse que 
as cooperativas e representantes 

dos agronegócios também estão dispostos a ampliar o 
diálogo com o Reino Saudita.

Tereza Cristina reafirmou que, em outubro, o presi-
dente Jair Bolsonaro irá visitar o país com intuito de 
manter os laços de amizade e incrementar os negócios.

A ministra participou também de um evento sobre 
perspectivas de negócios no Brasil, promovido pela 
Câmara de Comércio e Indústria saudita. Ela desta-
cou que dos US$ 2,1 bilhões de exportações brasileiras 
para o país, 80% foram produtos agrícolas.

“O volume é grande, mas a pauta é concentrada. Fran-
go, açúcar e carne bovina respondem por 76% de tudo 

Tereza Cristina debate oportunidades de negócios no Brasil com investidores sauditas

   Os frigoríficos de menor porte ainda atuam de maneira agressiva na compra de gado,
avaliando o quadro de restrição de oferta que ainda dificulta o avanço satisfatório

das escalas de abate
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 19/09/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

o que o Brasil exporta para a Arábia Saudita. Há mui-
to espaço para crescer e diversificar. Café e frutas são 
alguns dos produtos que o Brasil tem destacada com-
petitividade mundial, mas ainda pouca representativi-
dade no comércio entre nossos países”, disse. Os sau-
ditas importam 80% dos alimentos que consomem. 

Ministra participa de reunião sobre perspectivas de 
negócios no Brasil na Câmara de Comércio e Indús-
tria da Arábia Saudita - Divulgação/Mapa

Aos sauditas, Tereza Cristina ressaltou que o Brasil é 
um dos poucos países com condições de produzir ali-
mentos em quantidade suficiente para atender a de-
manda global, que cresce a cada ano. Porém, necessita 
de investimentos internacionais na área de logística, 
transporte, processamento e estocagem, e citou obras 
consideradas prioritárias pelo governo federal: Ferro-
grão, corredor ferroviário de exportação e que deve 
ir a leilão em 2020, e a Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste, que ligará a fronteira agrícola do oeste aos por-

tos brasileiros e será fundamental para escoar minério 
de ferro e grãos. “Considerando que a Arábia Saudita 
é um grande investidor mundial e que o Brasil há anos 
figura entre os principais destinos de investimentos 
externos, entendo que há enorme espaço para traba-
lharmos em conjunto, numa relação benéfica para os 
dois países”, afirmou.

A ministra fez uma visita de cortesia ao Ministério de 
Comércio e Investimento. Os sauditas mencionaram 
o interesse de aplicar no Brasil recursos em tecnolo-
gia de ponta e setores do agronegócio essenciais para 
segurança alimentar. De acordo com o ministério sau-
dita, o Brasil é um parceiro estratégico e exemplo de 
exportador de proteína halal (criação e abate de ani-
mais conforme os princípios islâmicos).

“Saio muito feliz com o que ouvi [na Arábia Saudita] 
e agora é trabalhar para que essas coisas se concreti-
zem”, disse a ministra.

Fonte: Ministério da Agricultura
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O presidente da Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA), João Martins, defendeu a ma-
nutenção da Lei Kandir, que isenta as exportações de 
produtos agropecuários da cobrança do ICMS, para 
evitar aumento de carga tributária e perda de compe-
titividade para o setor produtivo.

O tema foi tratado em encontro na quarta, 18, em 
Brasília, com o senador Veneziano Vital do Rego (PS-

B-PB), relator da matéria na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. A Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 42 de 2019, de auto-
ria do senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), prevê 
a revogação dos benefícios, o que preocupa a CNA.

Para João Martins, é fundamental manter a lei em um 
momento em que o Brasil tem conquistado a abertu-
ra de novos mercados em outros países e blocos para 
aumentar e diversificar a pauta de exportação de pro-
dutos do agro. Neste contexto, a revogação da lei, de 
1996, prejudicaria o setor. “Precisamos desta conti-
nuidade da Lei Kandir para sermos competitivos”, res-
saltou Martins.

Daoud: Fim da Lei Kandir e Convênio 100 devem in-
viabilizar ainda mais produção agrícola

Aprosoja: Governo não pode tirar incentivos fiscais 
sem dar nada em troca

Lei Kandir: CNA defende manutenção das isenções às exportações

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 19/09/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,10

Fonte: AVIMIG - Acesso em 19/09/19
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O senador se comprometeu a analisar as demandas da 
CNA sobre a lei e discutir os pontos com outros sena-
dores que acompanham o tema em busca de uma pro-
posta de consenso. “É fundamental ter informações 
técnicas para saber o que será posto em discussão. E o 
agro nos últimos anos, em meio a períodos sucessivos 
de crise, tem sido o esteio para que tenhamos uma ba-
lança comercial que nos é favorável. E o olhar sensível 
às propostas do agro será levado aos outros senadores 
para a discussão”, afirma Veneziano Rego.

Participaram do encontro os vice-presidentes da CNA 
e presidentes da federações de Agricultura e Pecuá-
ria da Paraíba (Faepa), Mário Borba, Espírito Santo 
(Faes), Júlio da Silva Rocha Júnior, e de Santa Catari-
na (Faesc), José Zeferino Pedrozo, o diretor-geral do 
Senar, Daniel Carrara, o superintendente técnico da 
CNA, Bruno Lucchi, e o coordenador do Núcleo Eco-
nômico, Renato Conchon.

Fonte: Canal Rural

O governo brasileiro, juntamente com a cadeia da car-
ne bovina, comemorou recentemente duas grandes 
conquistas para o setor: a habilitação de 17 novas uni-
dades de exportação à China e a abertura do mercado 
da Indonésia. No entanto, o Brasil ainda não teve su-
cesso nas negociações para o desbloqueio do mercado 
dos Estados Unidos, maiores importadores mundiais 
de carne bovina.

O governo brasileiro alega já ter cumprido todas as 
exigências feitas pelos norte-americanos em relação à 
qualidade do produto brasileiro. Porém, ainda aguar-
da o sinal verde do gigante da América no Norte – o 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) ventilou a esperança de reabrir o mercado 
ainda neste segundo semestre.

Enquanto isso, a Argentina, outro tradicional fornece-
dor mundial da carne vermelha, não se cansa de fazer 
oba-oba – e marketing – com o fato de estar com o seu 
caminho livre para exportar o produto in natura ao 
gigante da América do Norte.

Neste mês de setembro, uma comitiva argentina pas-
sou pelas cidades de Los Angeles, Chicago e Miami 
para promover “Os Dias de Carne Argentina”. “É um 

mercado muito importante, não só pelos possíveis vo-
lumes de vendas, mas também porque é um país que 
abre caminho para outros destinos”, disse Ulises For-
te, presidente do Instituto de Promoção da Carne Ar-
gentina (IPCVA). México, países da América Central, 
além de Coreia do Sul e o Japão, estão na mira dos 
exportadores argentinos.

Segundo Forte, o objetivo das reuniões de setembro 
foi apresentar “a melhor carne argentina” aos impor-
tadores, distribuidores, imprensa especializada e re-
presentantes do setor de hotéis e restaurantes, entre 

Argentina promove “Dia da Carne” nos EUA, enquanto Brasil continua sem exportar
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As exportações da carne bovina brasileira de janeiro 
a julho ultrapassaram 977 mil toneladas, alta de quase 
20% em relação ao mesmo período de 2018, de acor-
do com dados do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea). Apesar de China e Hong 
Kong continuarem no topo da lista de principais des-
tinos do produto, em julho, a proteína foi embarcada 
para mais de 140 países, contra 121 em julho do ano 
passado.

Thiago Bernardino Carvalho, pesquisador da área de 
pecuária do Cepea, comentou que o cenário brasileiro 
foi beneficiado com os problemas sanitários dos paí-

ses asiáticos. Tais problemas fizeram com que os paí-
ses buscassem exportações com segurança alimentar e 
o Brasil tem essa garantia.

O mercado futuro já reflete a maior demanda, com 
preços no começo do próximo ano atingindo valores 
acima de R$ 165 por arroba. “Para quem tiver gado 
entre janeiro e fevereiro, a situação começa a ficar 
muito interessante, resultado do mercado externo en-
xugando uma demanda que vem cada vez mais pati-
nando no mercado interno. O produtor tem um hori-
zonte interessante nos próximos meses em termos de 
preços”, ressalta.

Fonte: Canal Rural

Boi gordo: mercado futuro indica preço acima de R$ 165 no início de 2020

outros serviços de degustação. Em novembro do ano 
passado, o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar 
(FSIS), do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), tornou oficial a entrada da carne bo-
vina argentina no mercado norte-americano. A deci-
são colocou fim a um bloqueio de 17 anos, ocasionado 
por um surto de febre aftosa em 2001.

A carne bovina in natura brasileira, por sua vez, está 
embargada pelos norte-americanos desde julho de 
2017, depois dos registros de abscessos (contamina-
ção com pus) provocados pela reação à vacina contra 
aftosa.

Fonte: BeefPoint

O preço do frango vivo completou 62 dias de estabi-
lidade nas granjas de São Paulo. A ave terminada está 
cotada, em média, em R$3,30 por quilo. 

No atacado houve queda de 2,4% nos últimos sete 
dias. A carcaça está sendo comercializada, em média, 
por R$4,15 por quilo. As vendas foram fracas mesmo 
na primeira quinzena do mês. No âmbito externo, po-
rém, o mercado se viu mais otimista. A habilitação de 
seis novos frigoríficos de frango para exportação do 
produto para a China injeta ânimo ao setor.

Fonte: Scot Consultoria

Queda no preço do frango no atacado
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Parceria

Eventos

PERSPECTIVA PROCESSO: COMO MELHORAR PROCESSOS SEM BUROCRATIZAR

Objetivo: Envolver e estimular a liderança, a organização e fluidez de processos e subpro-
cessos, a fim de garantir dinamicidade interna, atendimento ao cliente e qualidade na 
gestão. Capacitar quanto ao processo macro e os processos de áreas, demonstrando sua 
relação e impacto. Demonstrar como a gestão de processos é uma das facetas relevantes 
do negócio.

Data: 01 e 02/10/2019 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2yw34eX

DESENVOLVENDO A AUTOLIDERANÇA PARA LIDERAR

Objetivo: Desenvolver um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes fundamen-
tais para o profissional em qualquer organização.

Data: 01 à 04/10/2019 (terça à sexta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2m82XmP

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 22 Liliane Soares Alvarenga
   Esposa do Wallan Assis Braga Barros - Diretor Adjunto

 Dia 25 Andrezza Gurgel Bueno Carvalho - Advogada

 Dia 26 Wallan Assis Braga Barros - Diretor Adjunto


