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Destaque

Em setembro, os valores médios mensais da arroba do 
boi gordo e da carcaça casada, ambos em São Paulo, 
foram os maiores das séries históricas registradas pelo 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), em termos nominais, que é preço vigente do 
momento da negociação, sem considerar a mudança 
da inflação

A média do boi gordo foi de R$ 158,31 em setembro, a 
maior nominal da série, iniciada em 1994. No entan-
to, em termos reais, ou seja, considerando-se a infla-
ção do período, a média de setembro está bem abaixo 
do recorde, de R$ 189,89, verificado em abril de 2015.
Boi: entrada do mês e menor oferta de animais devem 
elevar preço da arroba

Oferta de boi deve continuar restrita até o início de 
2020

Quanto à carne negociada no mercado atacadista da 
Grande São Paulo, a média de setembro da carcaça ca-
sada do boi foi de R$ 10,73 por quilo, também a maior, 
em termos nominais, da série, iniciada em 2001 para 
esse produto. Já em termos reais, a média de setembro 
esteve bem inferior ao recorde, de R$ 12,15 por quilo, 
também observado pelo Cepea em abril de 2015.

Segundo pesquisadores do Cepea, o impulso aos pre-
ços vem da baixa oferta de animais prontos para abate 
e da demanda aquecida, especialmente por parte do 
mercado internacional.

Fonte: Canal Rural

Preço da arroba do boi gordo em setembro é o maior em 25 anos, diz Cepea

A média do preço pago foi de R$ 158,31 no mês passado, a maior nominal da série,
iniciada em 1994. Mas em termos reais, a média está bem abaixo do recorde
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 03/10/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 03/10/19

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         3,35

Fonte: AVIMIG - Acesso em 03/10/19
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No próximo mês, poderá ser apresentado o primeiro 
rascunho da consultoria internacional, onde se anali-
sam os prós e os contras do Uruguai parar de vacinar 
seu rebanho bovino contra a febre aftosa e ser poste-
riormente reconhecido como um país livre sem o uso 
de vacinação.

Esse era o status sanitário que tinha de 1996 a 2000, 
quando o primeiro surto de febre aftosa apareceu em 
uma fazenda leiteira de Artigas. Um ano depois, com 
um foco que se pensava estar em Soriano, mas que re-
almente começou em Colônia, o Uruguai perdeu sua 
categoria de livre sem vacinação e com isso os merca-
dos do circuito não aftoso, os mercados de carne com 
osso e de carne de alto valor desmoronaram.

Atualmente, no âmbito de um trabalho interinstitu-
cional e intersetorial, três consultores de elite, junta-
mente com outros dois da América do Sul, analisam 
os benefícios e problemas no caso de interromper a 
vacinação.
A consultoria se chama “Custos e benefícios da mu-
dança de cenário em relação à vacinação contra a 
febre aftosa” e o trabalho está bastante avançado. O 
presidente do Instituto Nacional da Carne (INAC), 

Federico Stanham, explicou que a consultoria “come-
çou em maio” e os técnicos “já estiveram duas vezes no 
Uruguai tentando ajustar os objetivos da consultoria. 
Agora eles estavam há duas semanas e um workshop 
de três dias que foi realizado em Dilave, com a presen-
ça de representantes das associações de agricultores 
e da indústria frigorífica, além de pessoal técnico do 
Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca e do Insti-
tuto Nacional da Carne”.

No âmbito desta reunião, os avanços que eles tiveram 
foram mostrados com base nas informações forneci-
das a eles e em algumas definições necessárias para 
poder arredondar o modelo de custo-benefício. “A 
ideia é que eles cheguem em outubro com os primei-
ros resultados da análise de custo-benefício para con-
cluir a validação no mesmo regime de trabalho públi-
co privado e intersetorial, para verificar se os prazos 
podem ser cumpridos e entregar o relatório final em 
novembro”, explicou Stanham.

Hoje, o Uruguai “não tem pressa em parar de vacinar, 
pois acessa mercados como a Coreia do Sul e o Japão, 
sendo um país livre de aftosa com vacinação. Talvez 
há 20 anos o problema fosse diferente, o mercado de 
carne com osso era muito importante, hoje não é. Os 
mercados importantes com ossos são a China e a Co-
reia do Sul. A China já temos e a Coreia, por aí, hoje 
não justifica parar de vacinar para o pequeno mercado 
com osso que temos”, estimou o presidente do INAC, 
sem avançar nenhum resultado.

Os anos se passaram e a realidade do mercado inter-
nacional mudou, não apenas no comportamento do 
mercado internacional, mas em como é avaliada a atu-
al condição sanitária do Uruguai, “para que as vanta-
gens imediatas de interromper a vacinação não sejam 

Febre aftosa: avança análise técnica da interrupção da vacina no Uruguai
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muito claras e é uma decisão que pesa muito, princi-
palmente no setor pecuário ”, disse Stanham.

Por outro lado, sendo um país livre de febre aftosa 
com vacinação, o Uruguai pode entrar com cortes 
com osso na China, mas exporta sem ossos para a Co-
reia do Sul, Estados Unidos e Japão, o mercado mais 
exigente do mundo em termos de saúde, qualidade e 
segurança. O chefe do INAC considerou que “é muito 
bom” fazer essa consulta, deixar de lado os problemas 
e incentivar a discussão com sólidos elementos cien-
tíficos e técnicos sobre a mesa para tomar a melhor 

decisão. O que pode levar o Uruguai a tomar a decisão 
de parar de vacinar o gado contra a febre aftosa? Cer-
tamente os países vizinhos e principalmente o Brasil, 
que busca acelerar os estados livres de febre aftosa sem 
vacina para potencializar e conquistar mais mercados 
para suas carnes.

“À medida que nossos vizinhos avançam na interrup-
ção da vacinação e erradicação, colocamos uma pres-
são adicional, porque temos que ter muita troca com 
nossos vizinhos e isso pode gerar alguns problemas”, 
estimou Stanham.

Fonte: BeefPoint

O Rabobank, banco holandês de agronegócio, divul-
gou um novo relatório em que aponta aumento da 
preocupação a peste suína africana, já que a doença 
está se espalhando para outros países, a exemplo da 
Coréia do Sul, Filipinas e Timor-Leste.

Segundo o Rabobank, a doença também continua 
se espalhando pela China, Vietnã, Camboja, Laos e 
Mianmar. Com o surto, o banco alerta que permane-
ce o risco da doença avançar para outros lugares do 
mundo. Só na China, a escalada da peste pode levar a 
uma redução de 25% na produção de carne suína do 
país neste ano e para o Vietnã, agora é esperada uma 
queda de 20%. Alcides Torres, diretor da Scot Con-
sultoria, afirma que o momento pode ser comparado 
com uma pandemia na Ásia, e com isso, oportunida-
des de exportações brasileira podem aumentar. “Com 
o passar do tempo, a margem de lucro do pecuarista 
também tende a subir. Claro que custos tão ficaram 
mais elevado por conta do cenário, mas ainda assim 
continua positivo”, afirma. Mas segundo o analista, 
apesar do bom otimismo em relação ao mercado, a 
questão sanitária ainda preocupa produtores e analis-

tas. “Nós tememos que essa doença possa chegar, mais 
tarde, no Brasil. Então o que temos que fazer é apro-
veitar rapidamente essa oportunidade e melhorar os 
controles sanitários na fronteira, porque essa doença 
é medonha, e precisamos de fato nos preocupar com a 
questão de sanidade’, explica. Miguel Daoud, comen-
tarista do Canal Rural, comentou que o controle sani-
tário do Brasil é muito precário e que precisa receber 
mais investimentos. “O Brasil está vulnerável. É pre-
ciso tentar vender produtos agora, mas temos que ter 
noção do risco e ter controle, porque se não, podemos 
ser pegos de surpresa pela doença’, alerta Daoud.

Fonte: Canal Rural

‘Sem controle sanitário, Brasil pode ser pego de surpresa pela peste suína’

Em estudo, Rabobank apontou aumento na preocupação em relação a doença que já
está se espalhando para outros países, como Coréia do Sul, Filipinas e Timor-Leste
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O previsto aumento da produção brasileira de soja 
nesta safra 2019/20 deverá gerar reflexos positivos 
tanto sobre o valor bruto da produção (VBP) do grão 
quanto sobre as exportações da commodity em 2019.
A soja é o carro-chefe do agronegócio exatamente por 
seus resultados nas duas frentes. Em 2019, segundo 
o Ministério da Agricultura, o VBP do grão deverá 
alcançar R$ 129,1 bilhões, 13,1% menos que no ano 
anterior. Mas se o avanço da colheita de fato chegar 
ao patamar recorde da safra 2017/18, o montante, em 

2020, tende a se aproximar do resultado de 2018 (R$ 
148,6 bilhões). No momento, contudo, os preços estão 
mais baixos e é difícil dizer a envergadura da recupe-
ração.

Analistas afirmam que também é cedo para arriscar o 
que poderá acontecer com a receita das exportações 
de soja em grão em 2020, embora o volume dos em-
barques tenda a aumentar, pela maior disponibilidade 
de matéria-prima e porque perduram as disputas co-
merciais entre Estados Unidos, o segundo maior ex-
portador mundial – atrás do Brasil – e a China, que 
lidera as importações.

Segundo a Abiove, que representa as indústrias de óle-
os vegetais, em 2019 os embarques do grão deverão 
alcançar 72 milhões de toneladas, ante 83,3 milhões 
no ano passado. O Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA) projeta as exportações brasi-
leiras em 76 milhões na safra 2019/20.

Fonte: BeefPoint

Receita no campo e exportações tendem a crescer

A chuva começou a cair em alguns estados, e o efeito 
do aumento do ânimo dos produtores já começou a 
refletir no mercado de reposição.  O destaque desta se-
mana é São Paulo, pois além da expectativa de melho-
ra na capacidade de suporte das pastagens, o mercado 
do boi gordo tem ganhado mais fôlego.  Até mesmo 
no Paraná, onde o mercado de reposição trabalhava 
andando de lado há um tempo, houve reação positiva 
nos preços.  Contudo em alguns estados como Pará, 
Tocantins e Bahia os preços ficaram estáveis e em al-
guns inclusive houve recuo, como Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Em função destas divergências, na 

média de todas as categorias e todos os estados as co-
tações registraram variação positiva de 0,2%.

Fonte: Scot Consultoria 

Expectativa de chuvas traz ânimo ao mercado de reposição
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Eventos

SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: Oportunizar gestores à entender o contexto do setor de RH como parte da es-
tratégia corporativa e como seus subsistemas apoiam os resultados do negócio; Trazer um 
novo olhar sobre o Recursos Humanos, e a necessidade de um gerenciamento estratégico 
sobre o setor; Abordar de forma generalista os principais subsistemas de Recursos Huma-
nos; Oportunizar discussões de boas práticas vanguardistas dentro do gerenciamento de 
pessoas.

Data: 22 à 25/10/2019 (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/2n2x5R8

Venha nos visitar!

superminas.org.br


