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Destaque

A edição de 2020 da campanha “A Força fe-
minina da indústria da carne mineira” con-
tinua nos brindar com histórias de vida de 
grandes mulheres e profissionais que amam 
o que faz, em especial as representantes do 
setor Cárneo, que vem se destacando em dar 
oportunidade para quem se compromete 
com o trabalho e busca se aprimorar profis-
sionalmente.
https://maremarhamburguer.com.br

Todos nós somos homenageados e estimulados a nos desenvol-
ver por meio da trajetória pessoal e profissional dessas grandes 
mulheres. A convidada desta edição é Maria de Fátima Alves 
Freitas, que iniciou a trajetória profissional no setor cárneo com 
auxiliar de Produção, e atualmente ocupa o cargo de encarrega-
da na Indústria Mar&Mar Hamburguer.

“Comecei minha jornada de trabalho, junto com início da indús-
tria, e já estou há 30 anos. No começo foi difícil, porém fui gostan-
do e ficando. A Dona Marli (in memoriam) me ajudou muito na 
minha evolução pessoal e profissional. Hoje ainda tenho o apoio 
do diretor Marcelo Vinícius de Carvalho. Atualmente sou encar-
regada da produção e gosto muito do meu trabalho”, ressaltou 
Freitas.

A Força feminina da indústria da carne mineira 2020

 No mês das Mulheres o presente é de todos

Maria de Fátima Alves Freitas – Encarregada de produção 
da indústria Mar & Mar Hambúrguer

Equipe Mar & Mar Hamburguer
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 13/03/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Igualmente homenageadas todas as grandes mulheres e profissionais da indústria Mar&Mar Hamburguer, que 
fortalecem com um toque feminino a indústria da carne mineira.

Fonte: Sinduscarne – Mar & Mar Hamburguer

Equipe Mar & Mar Hamburguer
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de fevereiro mostrou uma retração de 3,53% 
nos preços das carnes (bovina, suína e de aves). O ín-
dice foi divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Conforme nossa previsão, depois de uma grande 
aceleração no final de ano passado havia uma expec-
tativa de recuo em janeiro e fevereiro em função do 
menor consumo e maior oferta de gado no pasto, fa-
vorecido pela chegada das chuvas em algumas regiões 
produtoras, e uma menor exportação”, salienta Sílvio 
Farnese, diretor de Comercialização e Abastecimen-
to da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em janeiro, a 
redução do preço das carnes já havia sido de 4,03%. 

Segundo cálculos do IBGE, a carne de porco recuou 
ao consumidor 2,98%, o filé mignon caiu 7,13%, a al-
catra teve recuo de 7,56%, o patinho registrou queda 
4,22%, o acém caiu 0,29% e a costela recuou 1,73%. O 
preço do frango inteiro teve alta de 0,62. 

“No campo houve uma estabilidade de preços recebi-
dos pela arroba do boi no comparativo de fevereiro e 
janeiro e as exportações estão em ritmo menor do que 

o início do ano passado”, conclui o diretor. O valor do 
boi ficou, em média, R$ 195/arroba (15 kg) nos dois 
meses na praça de São Paulo.

Ainda de acordo com o IBGE, a queda nos preços das 
carnes influenciou no resultado do grupo Alimenta-
ção e Bebidas (0,11%). “Com a deflação observada 
em fevereiro, as carnes apresentaram o maior impac-
to individual negativo no índice do mês (-0,09 p.p.) e 
contribuíram para a desaceleração da alimentação no 
domicílio (0,06%)”, diz o Instituto. O IPCA de feverei-
ro teve alta de 0,25%, o menor resultado para o mês 
desde 2000.

Fonte: Ministério da Agricultura

Preço das carnes tem queda de 3,53% em fevereiro, segundo IBGE
 

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,00
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,25

Fonte: AVIMIG - Acesso em 13/03/2020

SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 13/03/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/
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A exportação de carnes para a China está normal 
mesmo com o surto de coronavírus, de acordo com a 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O 
presidente da entidade, Francisco Turra, conta que até 
houve um represamento inicial, mas o governo chi-
nês deu ordem para que alimentos tenham prioridade 
nos portos. “Não há motivo para pânico. Os números 

indicam que os embarques continuam melhorando a 
cada mês. Alimentos saudáveis, sem problemas sani-
tários, têm sempre mercado, em qualquer circunstân-
cia”, afirma Turra.

Segundo dados da entidade, no primeiro bimestre de 
2020, a alta foi de 30% nas exportações de carne suína 
e de 10% nos embarques de carnes de aves.

Carnes: ‘Demanda chinesa deve continuar aquecida 
mesmo com coronavírus’
“Necessidade por proteínas na China ainda é gigante”, 
diz frigorífico

Turra destaca que o foco em um momento como este 
não está apenas em ganhar novos mercados, mas em 
atender outros já fiéis à produção brasileira. “Mesmo 
os pequenos. As nossas empresas [ligadas à ABPA] 
vem sendo fiéis a quem foi durante a vida inteira”, co-
menta.

Fonte: Canal Rural

Carnes: ‘Exportação para China está normal; alimentos têm prioridade’
 

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), no primeiro bimestre, 
os embarques de proteína suína cresceram 30% e os de aves, 10%

Incentivado a empreender no campo, Sebastião Eve-
raldo Valencio da Luz decidiu abrir mão do agitado 
mundo corporativo para se dedicar inteiramente à sua 
granja, que hoje tem aproximadamente 80 mil fran-
gos. 

O produtor contou ao Ligados & Integrados que para 
obter bons resultados planejamento e disciplina são 
essenciais. “Tenho uma planilha de controle em que 
anoto todas as minhas receitas, lote a lote, minha apo-

sentadoria e despesa de casa”, diz. Dessa forma, Va-
lencio garante que tem mais controle sobre a entrada 
e saída de recursos, sem precisar se preocupar com 
gastos extras e prejuízos intermináveis. “Faço todo 
meu controle no notebook; 10 ou 15 minutos ao dia. 
Até um parafuso para o trator está na parte de manu-
tenção”, comenta.

Frango: saiba como fazer compostagem em aviários
Saiba quais cuidados são necessários para garantir se-

Veja como tornar a sua granja uma empresa mais rentável

 A equipe do Ligados & Integrados conversou com profissionais para entender os impactos
do planejamento de custos no bolso do produtor
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gurança na granja A estratégia é elogiada pelo gerente 
de Agropecuária Lucas Alves de Souza, que explica a 
importância de um produtor conhecer todos os seus 
gastos para o negócio ser rentável. “É preciso colocar 
na ponta do lápis, desde os custos mensais até o do 
lote todo. No período de 60 dias, o fluxo do lote preci-

sa de bons resultados para que ele consiga pagar suas 
contas”, diz.

Como uma boa criação de frangos envolve muitos 
processos, os custos de cada um deles devem ser ob-
servados com atenção, para que o criador encontre 
uma forma de economia eficaz em sua granja. Va-
lencio, por exemplo, conta que alguns de seus custos 
mais elevados são com energia elétrica, lenha e folha 
de pagamento dos funcionários.

“Analisando desde a chegada dos pintinhos e acompa-
nhando do fluxo de caixa, antes de chegar no fim você 
já sabe se esse lote vai te dar um bom retorno, e pode 
tentar gastar menos energia”, afirma. No entanto, a 
economia não precisa estar alinhada ao bom manejo, 
para não reduzir os custos sem alterar a qualidade dos 
animais. 

Fonte: Canal Rural

O início do mês retomou as negociações do mercado. 
Apesar de as vendas ainda não terem ganhado o ritmo 
esperado, os preços subiram na última semana.

Nas granjas de São Paulo, o preço do animal termi-
nado subiu R$3,00 por arroba no período, sendo ne-
gociado, em média, em R$109,00 por arroba. No ata-
cado a valorização em igual comparação foi de 3,6%, 
com a carcaça sendo vendida, em média, em R$8,60 
por quilo.

No mercado externo, em fevereiro o Brasil exportou 
58,1 mil toneladas de carne suína in natura. Na com-
paração com o mês anterior houve recuo de 1,9% nos 
embarques. Já na comparação com igual período do 
ano passado o incremento foi 26,8%. O primeiro bi-
mestre terminou com um volume 33,8% maior que o 
embarcado em igual momento em 2019. A China foi 

o principal destino no período. A peste suína africana 
segue mantendo o fluxo das exportações em bom rit-
mo. Para o curto prazo, os preços no mercado interno 
devem se manter firmes, visto que estamos no come-
ço do mês, período no qual sazonalmente as vendas 
são mais encorpadas.

Fonte: Scot Consultoria 

Início do mês retoma as valorizações do mercado suínos
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Veja o arquivo em:
http://bit.ly/2vW6fPA


