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Destaque

O mercado do boi gordo deve continuar firme até de-
zembro, segundo a Scot Consultoria. A partir do pró-
ximo ano, no entanto, a empresa ressalta que as ex-
pectativas para o pecuarista podem mudar. “Devemos 
ver o que acontece em janeiro, que notoriamente é o 
mês da ‘ressaca’ da carne”, disse o presidente da Scot, 
Alcides Torres.

Segundo ele, no começo do ano o pecuarista normal-
mente já está com a safra e o consumo de carne bovi-
na tende a cair, por conta das férias escolares, incidên-
cia de impostos, despesas escolares e contas do fim do 
ano.

Boi gordo: Tereza Cristina não descarta importação 
de carne bovina pelo Brasil

‘Preço da carne bovina pode subir mais no início do 
ano que vem’

“Quem está importando carne para atender o merca-
do interno tende a parar de comprar a partir de 15 de 
dezembro porque não se sabe o que vai acontecer em 
janeiro e é uma bobagem você importar carne com a 
falta de visibilidade com o que vai acontecer com a 
arroba do boi gordo”, comenta.

Possibilidade de importação de carne
Para Torres, o dólar em um patamar alto é ótimo para 
exportar e ruim para importar. “O Brasil já importa 
alguns cortes, como o coxão mole, coxão duro e pati-
nho para atender o mercado interno. Então, essa im-
portação é pontual e para atender o mercado interno 

para não o deixar vazio, mas eu 
não acredito em desabasteci-
mento”, comenta.

Segundo ele, a fala da ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, 
de que o Brasil poderia impor-
tar carne bovina para regular o 
mercado não trouxe mudança 
nos preços. “Os Estados Unidos 
são grandes exportadores e ao 
mesmo tempo grandes impor-
tadores de carne, ou seja, isso 
não afeta a pecuária brasileira”, 
ressaltou.

Fonte: Canal Rural

Boi gordo: “Janeiro pode ser o mês da ‘ressaca’ da carne bovina”

Para o presidente da Scot Consultoria, Alcides Torres, as expectativas para o pecuarista
podem mudar no ano que vem, com consumo menor por conta das férias escolares
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 28/11/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 
 Fonte: CEPEA- Acesso: 28/11/19

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

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,30
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 28/11/19
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O REGULAMENTO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL 
E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL, DECRETO 9.013/2017, SOFREU NOVA 
ALTERAÇÃO NO PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 
73. AGORA É PERMITIDO E NÃO OBRIGATÓ-
RIO A DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁ-
RIOS PARA O SIF POR INTERMÉDIO DE EM-
PRESA CREDENCIADA PELO MAPA. DECRETO 
Nº 10.130, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, 
que regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro 
de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, 
que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui-
ção que lhe confere o art. 84,caput, inciso IV, da Cons-
tituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 1.283, 

de 18 de dezembro de 1950, e na Lei nº 7.889, de 23 de 
novembro de 1989,
D E C R E T A:

Art. 1º O Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 73. ..............................................................................
.............................................................................................
§ 3º A disponibilização de pessoal de que trata o inciso 
II do caput poderá ser atendida por pessoa jurídica 
credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, nos casos definidos em ato norma-
tivo específico.
.............................................................................................
....................................” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
Brasília, 25 de novembro de 2019; 198º da Indepen-
dência e 131º da República.

Fonte: Diário Oficial da União

Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal
 
  

O comércio exterior brasileiro com o Chile passará a 
contar com mais competição no transporte a partir do 
próximo ano. O Decreto Presidencial nº 10.121, de 21 
de novembro de 2019, confirmou a decisão tomada 
pelos Ministros da CAMEX, em julho de 2017. A par-
tir de 8 de janeiro de 2020, deixará de existir o convê-
nio que estipula uma reserva de mercado no transpor-
te marítimo entre os dois países.

A partir dessa data, qualquer empresa de navegação 
interessada poderá operar na rota, independentemen-

te de sua bandeira. De acordo com estudos da FGV e 
do IPEA, espera-se um crescimento anual de US$600 
milhões na corrente de comércio e uma redução de 
cerca de 40% nos valores do frete.

O fim do acordo é um pleito em prol da maior compe-
titividade dos produtos brasileiros no Chile, 5° maior 
mercado de exportação do Brasil. Desde 2015 a CNI 
vem atuando pelo fim dessa reserva de mercado, em 
vigor desde 1975. 

Fonte: CNI

Decreto confirma abertura do acordo marítimo Brasil-Chile em janeiro de 2020 
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A peste suína africana (PSA) parece ser a questão do-
minante na produção animal – novamente em 2020. 
Essa foi a principal notícia por trás do RaboBank Glo-
bal Animal Protein Outlook 2020.

Justin Sherrard, estrategista global de proteína animal 
da RaboResearch Food & Agribusiness, resume o que 
2020 trará: “Além do impacto da PSA, muitas disputas 
e questões comerciais estão causando incerteza para 
a proteína animal global, sendo a guerra comercial 
EUA-China a mais aparente. – Mas não a única – in-
certeza comercial. Além disso, o aumento contínuo de 
proteínas alternativas também aumenta a incerteza – 
mesmo que o Rabobank tenha uma visão menos oti-
mista das alternativas do que outras.”

O relatório também abrange desenvolvimentos de sus-
tentabilidade, que são um pouco menos proeminentes 
do que as questões acima. No entanto, diz Sherrard: 
“Na nossa visão, a sustentabilidade é tão importante 
quanto outras áreas de incerteza, pois moldará o cres-
cimento da produção e consumo de proteínas animais 
até a década de 2020”.

Apesar das incertezas, também existem oportunida-
des. “A área de oportunidade mais óbvia na proteína 
animal global é a recuperação do PSA, que, na visão 
do Rabobank, se estenderá até a década de 2020. Ga-
nhar em sustentabilidade é outra oportunidade, que 
pode ser alcançada aproveitando a cadeia de supri-
mentos e avançando diante dos sinais do mercado. 
Finalmente, investir para garantir fluxos comerciais 
contínuos também pode ser uma oportunidade, pois 
isso pode reduzir parte da incerteza e garantir acesso 
contínuo ao mercado”, conclui Sherrard.

América do Norte
O Rabobank espera que a produção de todas as es-

pécies cresça em 2020 – liderada por carne suína, se-
guida por aves e, finalmente, carne bovina. Enquanto 
o consumo interno crescer, as exportações precisarão 
aumentar para gerenciar esse crescimento da produ-
ção.

O relatório Rabobank mostra que espera que a de-
manda por carne bovina seja estabelecida para mais 
um ano de tendência de crescimento. Embora, após 
quatro anos de crescimento consistente, a produção 
norte-americana de carne bovina deve diminuir em 
2020. As exportações de carne bovina devem conti-
nuar crescendo.

As indústrias norte-americanas de suínos e aves con-
tinuam crescendo, enquanto a produção de carne bo-
vina está atingindo um pico. A demanda doméstica 
permanece boa, mas não consegue absorver suficien-
temente a quantidade de novos produtos que chega ao 
mercado. O excesso de produção continuará pesando 
nos preços norte-americanos, principalmente em car-
ne de porco e frango.

Estados Unidos
O crescimento do consumo per capita será moderado 

Peste suína africana influenciará os mercados globais de proteínas em 2020
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para as três proteínas em 2020 – um aumento de cerca 
de 1% nos Estados Unidos – à medida que as condi-
ções econômicas se enfraquecem e a concorrência dos 
mercados de exportação aumenta os preços. A falta de 
apoio interno tornará a demanda de exportação ainda 
mais crítica.

O Rabobank espera um crescimento lento da carne 
bovina em 2020, com um prêmio em qualidade. O 
Rabobank espera que a produção de carne bovina dos 
EUA aumente levemente, menos de 1% em 2020. O 
abate também pode aumentar um pouco, como resul-
tado da liquidação.

O banco espera que a safra de bezerros caia um pou-
co, refletindo as condições climáticas no parto e na 
primavera. Os pesos da carcaça devem retornar à ten-
dência, compensando qualquer redução nos números. 
Com apenas um aumento fracionário na produção e 

exportações sólidas, espera-se que os preços do gado 
nos EUA mudem pouco.

O Rabobank espera uma alta de primavera e uma 
baixa de verão. A demanda doméstica dos Estados 
Unidos deve permanecer forte, especialmente para 
produtos de alta qualidade. As exportações devem ser 
suportadas quando os problemas comerciais forem 
resolvidos.

O Rabobank espera crescimento na maioria das regi-
ões em 2020, mas o impacto da peste suína africana 
na Ásia supera as perspectivas. As perdas de produção 
da China excederão o crescimento em todas as outras 
regiões combinadas. Entre as espécies, a aquicultura e 
as aves liderarão o crescimento da produção em 2020, 
enquanto a carne bovina será estável e os frutos do 
mar das capturas selvagens cairão novamente. Todas 
essas mudanças são mínimas em comparação com o 
declínio da produção de carne suína. 

Fonte: BeefPoint

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou 
em evento no interior de Mato Grosso do Sul nesta 

segunda-feira, 25, que o Brasil pode começar a impor-
tar carne bovina para equilibrar o mercado. O preço 
da arroba do boi gordo, medido pelo indicador Esalq/ 
B3, apontou a máxima de R$ 229,10 por arroba. Só no 
acumulado de novembro, o Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea) mostra alta de 
34,21% no preço do boi. Analistas afirmam que a de-
manda chinesa aquecida e a falta de animais disponí-
veis são alguns dos motivos da alta.

De acordo com o Ministério da Agricultura, a pasta 
não possui um plano definido para importar carne 
bovina e que a ministra se referiu à importação do 
produto como uma tese.

Fonte: Canal Rural

Boi gordo: Tereza Cristina não descarta importação de carne bovina pelo Brasil

 A hipótese levantada pela ministra da Agricultura teria o objetivo de regular o mercado interno, que 
enfrenta baixa oferta de animais e demanda externa aquecida
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Eventos

PCP - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Objetivo: Definida como Revolução da Qualidade Total, o mercado está implementando 
um novo modelo nas organizações. As grandes empresas do mundo têm, hoje, basicamen-
te duas preocupações: produtividade e qualidade. O desafio é saber combinar os dois ele-
mentos de maneira equilibrada. Assim, este curso visa o desenvolvimento de profissionais 
de alta performance e motivação de equipes de PCP.

Data: 28 e 29/01/2019 (terça e quarta-feira) | Horário: 8h30 às 17h30 / 8h30 às 12h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$215,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 307,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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

ASSISTENTE FINANCEIRO

Objetivo: Capacitar os participantes em técnicas eficazes para gestão das finanças em-
presariais.

Data: 09 à 11/12/2019 (segnda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2QFCBG1


