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Este “Informativo Conjuntural Boi Gordo” apresenta uma análise do comportamento do mercado do boi
gordo, com informações sobre os preços da arroba do boi gordo, preços do bezerro de corte Nelore /
Anelorado (cabeça), e preços da saca de 60 kg de milho grão, até o dia 18 de novembro de 2021.
São feitas análises das bases de troca do valor da arroba do boi gordo para abate, em relação ao valor do
bezerro de corte Nelore comercial, e ao valor saca de 60 kg de milho grão.
Apresenta também uma “tendência” das projeções dos preços da arroba do boi gordo, tendo como base as
cotações divulgadas pelo Mercado Futuro Boi Gordo (B3).
E apresenta uma estimativa da viabilidade técnica e econômica para a engorda de bovinos em confinamento,
com base em informações do dia 15 de setembro de 2021.
Os dados e gráficos aqui apresentados são publicados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada), da ESALQ (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”) / USP (Universidade de São
Paulo), Piracicaba, São Paulo.

FONTE: http://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi.aspx)

Exportações de carne bovina e o “mal da vaca louca atípica”.

O Ministério da Agricultura do Brasil confirmou, no dia 4 de setembro de 2021, a ocorrência de dois casos
atípicos da doença Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como "mal da vaca louca",
estabelecendo uma suspensão temporária de exportações de carne bovina do Brasil para a China.
Desde a data da confirmação desses dois casos atípicos de vaca louca, o maior parceiro comercial do Brasil –
a China, ainda não reestabeleceu, até 18 de novembro, os negócios para a carne bovina com o Brasil.
Durante os últimos 60 (sessenta) dias, os preços pagos pela arroba do boi gordo tiveram dois momentos
totalmente distintos:

- Primeiro, uma QUEDA do valor MÁXIMO de R$317,00 para de cerca de R$254,00 por arroba – queda de
R$63,00 por arroba (menos cerca de 20%). Justificativa: a SUSPENSÃO das exportações de carne bovina do
Brasil para a China.
- Imediatamente, e de forma surpreendente, ocorreu uma RECUPERAÇÃO (ALTA) das cotações da arroba do
boi gordo do valor MÍNIMO de R$254,00 no dia 28 de outubro, para o valor de R$313,00 por arroba no dia
18 de novembro – ALTA de R$59,00 por arroba (23,23%), em 21 dias.

Entender o que de fato causou, primeiro a queda e depois a rápida recuperação das cotações da arroba do
boi gordo, um verdadeiro “desastre” para o pecuarista confinador e para produção de carne bovina no
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Brasil, e assim poder evitar que este cenário de mercado volte a se repetir. Esta é a novidade do mercado da
carne bovina durante os últimos 60 dias.

Boi Gordo: R$ 313,00 por arroba.

No gráfico 1 a evolução durante os últimos 60 dias, dos preços pagos pela arroba do boi gordo no Estado de
São Paulo, à vista e livre de CERSS (antigo Funrural). “Uma evolução de preços da arroba do boi gordo que
já entrou para a história da pecuária bovina de corte do Brasil.”
Vale destacar que está sendo uma recuperação de preços, mesmo sem o retorno das exportações de carne
bovina do Brasil para a China.

Gráfico 1 - Evolução dos preços da arroba do boi gordo no Estado de São Paulo nos últimos 60 (sessenta)
dias, e até o dia 18 de novembro de 2021.

O Gráfico 1 mostra dois momentos distintos: primeiro a QUEDA do valor MÁXIMO de R$317,00 para o valor
MÍNIMO de R$254,00 por arroba do boi gordo (28/outubro) – queda de R$63,00 por arroba (cerca de 20%);
em seguida, a RECUPERAÇÃO (ALTA) do valor MÍNIMO de R$254,00 do dia 28 de outubro, para o valor de
R$313,00 por arroba no dia 18 de novembro – ALTA de R$59,00 por arroba (23,23%), nos últimos 21 (vinte e
um) dias.

Vale destacar que está sendo uma recuperação de preços, mesmo sem o retorno das exportações de carne
bovina do Brasil para a China.
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A SUSPENSÃO (proibição) das exportações de cerne bovina para a China tende a ser resolvida no curto prazo
e, a médio prazo (ao longo de 2022), o mercado chinês continuará sendo a principal mola propulsora dos
embarques brasileiros de carne bovina, segundo opinião dos analistas do banco Rabobank, de origem
holandesa, que divulgou dia 10 novembro 2021 relatório sobre “Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro
em 2022: “Quando olhamos para demanda chinesa no médio prazo, as expectativas são de incremento nas
importações”, prevê o relatório do banco, que acrescenta: “isso porque as mudanças nos hábitos de consumo
(chinês) durante o período da pandemia tem elevado a demanda de carne bovina”. Fonte:
https//www.portaldbo.com.br/)
Apesar de não levar a mesma quantidade que a China, os Estados Unidos paga pelo produto brasileiro valores
mais atraentes do que o mercado asiático. Segundo o Analista de Mercado da Cross Investimentos, Caio
Junqueira, em uma entrevista ao “Notícias Agrícolas (18/11/2021), “hoje, o Brasil não está totalmente
dependente da China no mercado externo, o que deixa o Brasil em um patamar para negociar a abertura
mais confortável.
A participação dos Estados Unidos nas exportações da carne bovina brasileira era de 6%, mas agora já está
próximo de 19%. O marketshare do Chile estava em 5% e agora está ao redor de 18%, enquanto a participação
de Hong Kong passou de 11% para 26%. “Nós conseguimos contrabalancear os volumes que eram exportados
para a China para outros países, isso é muito importante para o nosso mercado”, destacou Caio Junqueira.
Os preços da arroba estão retomando os patamares observados antes da confirmação dos casos atípicos de
vaca louca. “Foram reportados alguns negócios no estado de São Paulo em R$ 320,00/@, sendo alguns deles
a prazo e outros a vista”, concluiu Caio Junqueira. (Fonte: https://www.noticiasagricolas.com.br/)
Merece destaque o fato de que, no Brasil, depois do período de seca que ocorre todos os anos de abril/maio
a setembro/outubro, um novo período das chuvas acontece a partir do início de outubro. Como ocorreu em
2021. E que a prática da engorda de bovinos em confinamento no Brasil tem uma concentração maior, quase
única, no período da seca, o que leva a uma oferta maior de bois de confinamento durante os meses de
julho/agosto até novembro, como “parece” que é o que aconteceu em 2.021. FATO IMPORTANTE A SER
CONSIDERADO, SEMPRE.

E mais: o boi gordo confinado, tão logo fique pronto para o abate, bem terminado e acabado, precisa ser
abatido. Caso contrário, este boi confinado tenderá a ter custos – diária de R$18,00 por boi confinado
(estimativa) - sem um ganho de peso (receitas) que justifique estes custos. E isso “força” a venda deste boi
confinado e já pronto e acabado, como aconteceu em setembro e outubro de 2021. O que causou a queda
dos preços pagos pela arroba do boi gordo confinado, nesse período. UM FATO REAL, EM 2021.
Para o período das águas, especialmente a partir de janeiro de 2.022, a oferta se concentra na produção de
boi gordo produzido em regime de pastagens, uma atividade que permite ao pecuarista “reter” o boi gordo
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no pasto para “ajustar” as vendas aos preços pagos pela arroba do boi gordo. Recentemente, a partir de
janeiro de 2.021, foi o que aconteceu no mercado do boi gordo. OUTRO FATO REAL, como mostram os dados
do “Indicador Boi Gordo Cepea (B3)”.

Matéria publicada no Portal DBO (11 / novembro / 2021), IHS Market relata: “do lado de dentro das porteiras,
alguns pecuaristas passaram a reter as ofertas de boiadas, contribuindo para o aquecimento dos preços da
arroba. “Depois de liquidar grande parte dos animais terminados que estavam no cocho (confinados), os
lotes que não haviam alcançado o peso ideal para abate foram realocados aos pastos”. E IHS Market chama
a atenção para o retorno das chuvas nas regiões de pecuária, o que possibilita a engorda com capim. Portanto,
continua a consultoria, “o foco dos produtores é tentar barganhar preços maiores visando mitigar os
prejuízos gerados pelas quedas acentuadas nos preços da arroba ao longo dos dois últimos meses
(setembro e outubro de 2021).” Fonte: https://www.portaldbo.com.br/
Resumindo: agora no início de novembro de 2.021, “terminada” (ou reduzida) a venda de boi gordo de
confinamento, e sem ter ainda a oferta dos bois gordos produzidos à pasto, numa clara e evidente “tá
faltando boi gordo para abate”, parece ser a explicação “mais lógica” para esta alta repentina dos preços da
arroba do boi gordo.
Mas, como evitar que isso aconteça de novo, que se repita? Como ter uma programação sustentável de oferta
de bois gordos de confinamento, para abate durante o período de seca do ano? Como evitar que se repita o
“desastre” que foi para o pecuarista confinador, a oferta concentrada de bois confinados durante os meses
de setembro e outubro de 2.021? O que deve ser feito para mostrar que o estoque de carne bovina está nos
confinamentos de bovinos para abate, e não câmaras frias dos frigoríficos e que na realidade NÃO existem,
ou em contêineres, ou em navios “a caminho da China?”

Mercado Futuro Boi Gordo (B3).

No dia 18 de novembro 2021, o Mercado Futuro Boi Gordo (B3) apresentou as seguintes cotações para a
arroba do boi gordo - Cotações para preços livres de CERSS (antigo Funrural), e a vista.
ANO 2021: novembro R$314,00 e dezembro R$318,05.
ANO 2022: fevereiro R$323,60; março R$330,10; maio R$316,15 e outubro R$329,15.
No mesmo dia 18 de novembro de 2021, o valor do Indicador Boi Gordo CEPEA (B3), ESALQ, para o Estado
de São Paulo, fechou em R$303,35 por arroba, para a média dos últimos cinco dias deste Indicador - Cotações
para preços livres de CERSS (antigo Funrural), e a vista. (Ver Gráfico 2).
Gráfico 2 – Cotações da arroba do boi gordo, no mercado físico/frigorífico ((Indicador Boi Gordo CEPEA (B3))
– vermelha, e no Mercado Futuro do Boi Gordo (B3) – azul.
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Fonte: https://www.cepea.esalq.usp.br/br

Uma mudança radical ao que normalmente se observa... Os números e o gráfico 2 mostram que o Mercado
Futuro do Boi Gordo (B3) – colunas em azul, se “soltou/descolou” dos preços da arroba do boi gordo
praticados no mercado físico (preços pagos pelos frigoríficos) – coluna em vermelho. Preços esses que tem
como referência (orientação) a média dos últimos cinco Indicadores Boi Gordo (B3) do mês, CEPEA / ESALQ.
O que se pode observar nos números do gráfico 2 é de que, pelo menos no dia 18 de novembro de 2021, o
Mercado Futuro Boi Gordo (B3) “sinaliza” uma rápida RECUPERAÇÃO dos preços da arroba do boi gordo no
mercado físico (frigoríficos). E que as tendências (projeções) indicam valores entre R$314,00 e R$330,00 por
arroba de boi gordo para o primeiro semestre de 2.022. E esta “recuperação” dos preços da arroba do boi
gordo, é o que também “sinaliza” o mercado físico (frigoríficos) do boi gordo. Confira no Gráfico 2.

MAS ATENÇÃO: “mudanças radicais” no Mercado Futuro do Boi Gordo (B3) podem ocorrer, e são comuns de
acontecerem. Como indicador de “tendências” de mercado, o Mercado Futuro do Boi Gordo (B3) “exige”
acompanhamento diário e permanente. Para evitar “surpresas”.

Bezerro corte Nelore: R$2.880,00.

No dia 18 de novembro de 2.021 o Indicador Bezerro Cepea (praça Mato Grosso do Sul) fechou cotado em
cerca de R$ 2.880,00 para um bezerro de corte Nelore comercial com peso médio de 205 kg de peso vivo.
(Gráfico 3)
Um valor de R$14,00 por kg peso vivo (R$2.880,00 dividido por 205 kg de peso vivo), e de R$420,00 por
arroba de bezerro (R$14,00 vezes 30).
GRÁFICO 3- Evolução das cotações do bezerro de corte Nelore comercial no Estado do Mato Grosso de Sul,
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nos últimos 60 dias, e até o dia 18 de novembro de 2021.

O Gráfico 3 mostra os MESMOS VALORES para a cotação do bezerro de corte Nelore, de R$2.900,00 em
18/setembro 2021, e de R$2.880,00 em 18/novembro.
Assim como aconteceu com os preços da arroba do boi gordo, também se verificou com os preços do bezerro
de corte Nelore comercial, em que os preços tiveram dois momentos distintos: primeiro uma queda para o
valor MÍNIMO de R$2.630,00 no dia 05 de novembro, seguido de uma RECUPERAÇÃO (ALTA) para o valor de
R$2.880,00 no dia 18 de novembro de 2021. Uma recuperação de R$250,00 (9,5%) em 13 dias. CONFIRA NO
GRÁFICO
Para os valores (em 18 de novembro/2021) da arroba do boi gordo a R$313,00, e do bezerro de corte
comercial a R$2.880,00 por cabeça, a relação de troca foi de 1 (um) boi gordo de 16,5 arrobas para 1,79
bezerros de corte Nelore (R$5.164,50 / R$2.880,00).
Segundo o informativo Farmnews, é importante destacar que, desde janeiro de 2.020, o poder de compra do
pecuarista ficou abaixo de 2,0 bezerros por boi gordo de 16,5 arrobas. E ao longo de 10 anos (2.012 a 2.021),
para o mês de agosto, a relação de bezerros por boi gordo variou entre a máxima de 2,17 em agosto de 2012
e a mínima de 1,80 em 2020. FONTEhttps://www.farmnews.com.br/mercado/troca-de-bezerros-por-boigordo-no-menor-valor-historico-na-parcial-de-outubro/
Considerando-se R$310,00 como o preço de mercado para a arroba do boi gordo, e de R$420,00 o preço de
arroba do bezerro de corte Nelore comercial, o ágio do preço da arroba de um bezerro de corte Nelore de
205 kg de peso, em relação ao preço da arroba do boi gordo, ficou em 34,2% (R$420,00 dividido por
R$313,00).
O Informativo Farmnews (Fonte: https://www.farmnews.com.br/gestao/agio-da-arroba-do-bezerro-sobre-
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boi-gordo-supera-50-em-outubro/), mostrou que, na média geral do período entre 2018 e a parcial de 2021,
o ágio do bezerro frente ao boi gordo foi de 32,3%, com o valor oscilando entre a mínima de 17,7% em
novembro de 2019 e a máxima de 54,8% de outubro de 2021.

Milho grão e o confinamento de bovinos.
O milho é o principal componente da alimentação na engorda de bovinos em confinamento, seja na forma
de silagem de milho ou na forma de milho grão usado na composição de ração concentrada. Excluído o valor
dos bois confinados, a alimentação representa de 80 até 90% do custo operacional de um confinamento.
Assim, alterações dos preços do milho tem impacto direto nesta atividade.
O Indicador Milho ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas – Estado de São Paulo), no dia 18 de novembro
de 2.021, fechou em cerca R$82,00 por saca de 60 kg. Uma QUEDA de 16,33% nos últimos 30 – R$98,00 para
R$82,00. Gráfico 4.

Gráfico 4 – Evolução do preço da saca de 60 kg de milho grão, posto na região de Campinas (Estado de São
Paulo) a nível de atacado, nos últimos 60 dias.

Considerando-se os valores de uma arroba do boi gordo a R$313, e a saca de 60 kg milho grão a R$82,00 a
relação de troca foi em 1,00 arroba de boi gordo comprando cerca de 3,82 sacas de milho grão de 60 kg
(R$310,00 dividido por R$82,00).
Ao longo de uma série iniciada em 2018, o poder de compra do pecuarista oscilou entre a máxima de 4,55
sacas de milho por arroba de boi gordo em novembro de 2019 e a mínima de 3,02 em outubro de 2021. No
período todo, ou seja, de janeiro de 2018 a outubro de 2021, a média foi de 3,80 sacas de milho por arroba.
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FONTE:https://www.farmnews.com.br/mercado/relacao-de-preco-do-boi-3/
Esta análise divulgada pelo “Informativo FarmNews”, mostrou que o poder de compra do pecuarista
confinador em 2021, em relação ao milho grão, alcança valores próximos a média da série apresentada, desde
2018. O que pode melhorar a margem do pecuarista na atividade de engorda de bovinos em confinamento
E ATENÇÃO. Não deixe de conferir o “INFORMATIVO MENSAL DO ÍNDICE DE CUSTO DE PRODUÇÃO DE
BOVINOS CONFINADOS (ICBC) da FMVZ/USP”.
Um trabalho realizado pela equipe do LAE – Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal – da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), e disponível site
(https://www.lae-fmvz-usp.com/). Ou diretamente pelo e. mail Indicadores LAE/FMVZ/USP <laeindicadores@usp.br>
O propósito deste material da FMVZ/USP é permitir, a partir da divulgação de um informativo mensal, o
acompanhamento da evolução dos custos de produção de bovinos confinados. E, além disso, deixar
disponível o método de cálculo de custo desenvolvido em uma planilha eletrônica para comparação da
eficiência técnica e econômica entre as produções.

Confinamento/2021: estimativa de viabilidade
No “Informativo Boi Gordo” de setembro de 2021- disponível neste site da EMATER/MG
www.emater.mg.gov.br, está publicada uma estimativa de viabilidade técnica e econômica, para uma engorda
em confinamento, de um “boi diferenciado” – boi gordo de 21 arrobas até 24 meses de idade, animais
padrão-exportação e abatidos mais jovens, direcionados sobretudo à China e ao mercado europeu.
Para os valores dos insumos de 15 de setembro de 2.021, o custo operacional da diária de um boi confinado
foi de cerca de R$18,00 por dia, para um ganho de 7 arrobas produzidas / “engordadas” /colocadas, por
boi confinado, em 90 dias.
Em 90 dias de confinamento, um custo operacional de R$1.620,00 por boi confinado - 90 dias, vezes R$18,00
por boi/dia. E a produção de 7 arrobas, representa um custo de R$232,00 por arroba “colocada”, durante
um confinamento de 90 dias.
Vale um registro sobre as dificuldades técnicas e econômicas para a prática da engorda de bovinos em
confinamento no Brasil, que estão foram causadas pela suspenção das exportações de carne bovina do Brasil
para a China, em 04 de setembro de 2.021, devido da ocorrência no Brasil de dois casos atípicos da doença
Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como "mal da vaca louca": boi gordo confinado, tão
logo fique pronto para o abate, bem terminado e acabado, precisa ser abatido. Caso contrário, este boi
confinado tenderá a ter custos sem um ganho de peso (receitas) que justifique estes custos.
Outro detalhe importante. A engorda de bovinos em confinamento, em escala comercial, foi implantada no
Brasil no final dos anos de 1.970. Naquela época, existia um Programa do Governo Federal de estoque
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regulador de carne bovina congelada. O princípio e objetivo desse “Programa” era o de financiar a compra
de boi gordo para abate durante a SAFRA de boi de pasto (janeiro a junho), fazendo um estoque regulador
de carne bovina congelada para atender o mercado interno durante ENTRESSAFRA do “boi de pasto” de julho
a dezembro. E o Brasil chegou a ter, nos frigoríficos, uma capacidade instalada de câmaras frigorífica para
400 mil toneladas de carne bovina congelada. O que de fato aconteceu foi que a engorda de bovinos em
confinamento acabou substituindo esta capacidade de estoque regulador de carne congelada (câmaras
frigoríficas).
No Brasil, em 2021, câmaras frigoríficas para fazer “estoques reguladores de carne bovina”, não existem
mais. Os “estoques” de carne bovina no Brasil estão nos confinamentos, estão com os pecuaristas
confinadores. ISSO É UM FATO E QUE PRECISA SER PRESERVADO.
Vale destacar que, em setembro/outubro de 2021, a prática da engorda de bovinos em confinamento foi
“penalizada” pelo mercado por estar produzindo carne bovina nos meses de setembro e outubro de 2021,
ou seja, durante a entressafra do boi gordo produzido em regime de pastagem.
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FRANGO E OVOS
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Fone: (38) 3223-2130 Montes Claros – MG
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FRANGO E OVOS
Frango vivo: quinzena é aberta com novo retrocesso de preço em Minas Gerais
No início da segunda quinzena de novembro, o frango vivo comercializado em Minas Gerais perdeu mais 20
centavos de seu preço, sendo comercializado por R$5,10/kg, valor quase 18% inferior ao alcançado 30 dias
atrás ou no início deste mês e que já correspondeu à queda, em apenas 10 dias de negócios, de R$1,10/kg.
Retrocedendo a valor que não era registrado desde 8 de junho passado (ou seja, há mais de cinco meses), o
preço do frango vivo em Minas Gerais se encontra, no momento, somente 7,37% acima do registrado um
ano atrás, índice um terço inferior à evolução do custo de produção que, nos 12 meses encerrados em
outubro (dados da Embrapa Suínos e Aves), aumentou 22,5%.
No interior de São Paulo, o preço de referência – que havia caído no sábado (13) para R$5,40/kg – ontem
permaneceu inalterado, mas com os poucos negócios efetivados sujeitando-se a desconto.
Fonte: AviSite.

Margem de preço entre frango vivo e abatido estreitou em 2021
Referente a forte desvalorização sofrida pelo frango vivo na primeira quinzena de novembro (redução de
10% em apenas nove dias de negócios), o frango abatido resfriado encerrou o período com a mesma margem
registrada um ano atrás, alcançando preço médio cerca de 28% superior ao cotado para a ave viva. Mas, na
média de onze e meio meses do ano a margem se estreitou, recuando de 25% em 2020 para 21,5% no
corrente exercício.

Em 2021 vem registrando maior estabilidade que no ano passado, ocasião em que foram registradas
situações extremas, para cima e para baixo. Em janeiro de 2020, por exemplo, na primeira metade do mês,
o frango abatido foi comercializado por valores mais de 50% superiores aos do frango vivo. Em contrapartida,
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na passagem de maio para junho, em decorrência do confinamento imposto pela pandemia, o preço do
frango abatido desabou, ficando menos de meio por cento acima da cotação da ave viva. Daí a grande
amplitude entre margens máxima e mínima, de 57,36 %, registrada em idêntico período do exercício
passado. Neste ano essa amplitude ficou em 20 %. Porque a maior margem obtida pelo frango abatido,
registrada em setembro passado, foi de 32,5%, enquanto a menor margem, observada no início de abril, foi
de 12,5%.Fonte: AviSite
Com alta anual de 22,5%, custo do frango atinge segundo maior valor da história, conforme Embrapa
A expectativa de que em outubro, com a queda de preço do milho e do farelo de soja, o custo de produção
do frango recuasse pelo segundo mês consecutivo não se confirmou. Ao contrário, aumentou quase 1% e,
conforme levantamento mensal da Embrapa Suínos e Aves, subiu para R$5,21/kg, o segundo maior valor da
história, inferior apenas ao recorde de R$5,27/kg registrado em maio e agosto deste ano. Com esta última
alta, o custo de produção do frango nos últimos 12 meses registra variação de pouco mais de 22,5%, o menor
índice de aumento dos últimos 16 meses, isto é, desde julho de 2020. Como, em maio deste ano, o
incremento anual esteve próximo dos 55%, o baixo índice atual deixa a impressão de que os desafios do
setor para enfrentar a elevação de custos já não são tão graves.
Apesar que o menor índice de outubro advém do fato de, um ano atrás, no mês de outubro, o custo de
produção ter atingido o terceiro maior valor de 2020, aumentando 44% em relação a outubro de 2019.
E isso significa, que em dois anos houve elevação de mais de 76% no custo de produção. Ressalte-se, de toda
forma, que na média de 2021 o aumento de custo ainda atinge níveis significativos. Mais exatamente,
aumento de 45,69% em relação aos mesmos 10 meses de 2021.
Fonte: AviSite.

Fonte: EMBRAPA

15

Carne de frango exportada para a China gera receita cambial superior a US$1 bilhão
O incremento anual foi mínimo, inferior a 1% (+0,96%). Ainda assim, a carne de frango exportada para a
China nos 10 primeiros meses de 2021 já gerou receita cambial superior a US$1 bilhão, alcançando valor que
corresponde a, praticamente, 17,5% de toda a receita externa obtida pela carne de frango brasileira entre
janeiro e outubro deste ano. O aumento na receita resulta da valorização no preço médio do produto, pois,
no período, o volume exportado para a China recuou pouco mais de 2,5%, situação que se repetiu com a
Arábia Saudita (-16,29%) e a Coréia do Sul (-14,20%). Mas, entre esses três importadores, só a Coréia do Sul
registra queda de receita (-2,18%). Na direção oposta, isto é, entre os 70% do grupo que aumentaram o
volume importado, os destaques vão para as Filipinas (quase 147% de incremento) e, sobretudo, para o
México, que saiu de uma remota 29ª posição em 2020 e, com um incremento de volume de mais de 620%,
ocupa agora a 8ª posição entre os importadores da carne de frango brasileira.
Com esses desempenhos, o volume exportado para os 10 principais importadores, 62,43%das quase 3,750
milhões de toneladas embarcadas no período, aumentou 10,96%, índice não muito diferente do registrado
entre os demais importadores (153 países), cujo volume aumentou perto de 8% neste ano. Vale destacar
que os aumentos de 9,79% no volume total embarcado e de 24,48% na receita cambial dele decorrente está
sendo alcançado com o atendimento de 163 países, três a menos que o registrado em idêntico período de
2020.
Fonte: AviSite.

Ovos: mercado segue fragilizado e com preços em declínio
O mercado segue extremamente fragilizado pelos excedentes em todos os elos da cadeia de negociação e
isso continua impactando negativamente os fechamentos realizados com ovos brancos e vermelhos.
O resultado da nova baixa de preços no mercado de ovos brancos, quinta do mês de novembro, 54ª do ano,é
um valor que retrocede para o mesmo patamar recebido no mesmo dia do ano passado. Significa, também,
cotação 7,5% abaixo da recebida na abertura de novembro, enquanto equivale a redução de 10,9% e 19,7%
em relação ao mesmo período de outubro e agosto últimos, respectivamente.
O visível desequilíbrio entre disponibilidades excessivas, pouca atuação dos compradores e baixa capacidade
aquisitiva da população deve continuar incidindo fortemente sobre os negócios e permitindo aos
compradores continuar pressionando por preços favorecidos. Resta aos produtores ações concretas para
ajustar o volume produzido à demanda mais reprimida do período.
Fonte: AviSite.
Ovo continua sendo produto de excelente aquisição para os consumidores
A relação entre alguns produtos consumidos em larga escala na alimentação da população brasileira aponta
que o ovo continua sendo de excelente aquisição. Acompanhamento realizado pelo Ovosite tendo como base
os preços comercializados no varejo paulistano entre ovos, frango abatido e carne de segunda mostra que a
troca entre os produtos é bem favorável à população na aquisição de ovos.
Em setembro de 2021 para cada kg de frango abatido se pôde adquirir 1,3 dúzias de ovos, indicando que o
consumidor tem se beneficiado de uma relação mais favorável na troca entre os produtos. Isso porque a
relação mostra ganho mensal de 6%, enquanto em doze meses alcança 16,5%. A comparação com o início de
2018 aponta que a população conseguiu adquirir 37,5% mais ovos em setembro último.
O valor dispendido na aquisição de um kg de carne de segunda que permitiu ao consumidor adquirir cerca
de 4,1 dúzias de ovos em setembro último, mostra que a quantidade vem sendo bem favorável ao
16

consumidor desde agosto do ano passado. O acompanhamento histórico revela que os ovos vêm se tornando
cada vez mais vantajoso para o consumidor.
Fonte:AviSite

COTAÇÕES DE FRANGOS E OVOS

Fonte: Site AVIMIG.
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FATURAMENTO COM EXPORTAÇÃO DE FRUTAS DEVE ATINGIR US$ 1 BI, MINAS GERAIS TEM POTENCIAL
PARA AVANÇAR POIS AS FRUTAS AQUI PRODUZIDA APRESENTAM CONDIÇÕES E PADRONIZAÇÕES
NECESSÁRIAS.
Em 2021, além da demanda internacional aquecida e do dólar elevado, os embarques brasileiros de frutas
são reforçados pelo cenário doméstico.

Análise realizada pela revista Hortifruti Brasil, publicação do Cepea (Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada), da Esalq/USP, mostra que o faturamento com os embarques brasileiros de frutas pode,
enfim, atingir US$ 1 bilhão em 2021 – patamar que o setor busca alcançar desde o início dos anos
2000. Segundo as pesquisadoras do Cepea responsáveis pela matéria de capa desta edição de novembro,
Fernanda Geraldini e Marcela Barbieri, as principais frutas exportadas pelo País vêm registrando volumes
elevados de embarques e algumas (como limões e limas, mamões, mangas, melancias e uvas) já atingem
quantidades recordes.
Vale lembrar que, em 2020, mesmo diante de muitas incertezas por conta da pandemia, o desempenho do
setor exportador de frutas já havia sido bastante positivo, chegando bem perto da meta – a receita
arrecadada naquele ano foi de US$ 935,4 milhões, conforme a Secex.
Agora, em 2021, os dados parciais de embarques (até setembro) indicam que a performance brasileira está
ainda melhor que a do ano passado. O volume total de frutas frescas brasileiras enviadas ao exterior até
setembro – considerando-se frutas, cascas de frutos cítricos e melões – é recorde para o período, totalizando
737,1 mil toneladas, com o faturamento somando pouco mais de US$ 695 milhões, de acordo com dados da
Secex. As pesquisadoras do Cepea ressaltam que os embarques de muitas frutas brasileiras e que são
importantes na pauta de exportação – como manga, melão, melancia e uva – tendem a ser intensificados a
partir de setembro, o que, por sua vez, deve contribuir para o cumprimento da meta.
Em 2021, além da demanda internacional aquecida e do dólar elevado, os embarques brasileiros de frutas
são reforçados pelo cenário doméstico. Do lado da demanda, com muitos consumidores brasileiros
enfrentando sérias restrições de renda, produtores que têm a oportunidade de exportar têm priorizado essa
alternativa. Do lado da oferta, diferentemente de 2020, o clima neste ano tem sido favorável para algumas
das frutas exportadas (como manga, uva e maçã), graças ao aumento da produtividade e da qualidade, que
permite maiores vendas.
Porém, exportadores brasileiros enfrentaram – e ainda enfrentam – muitos desafios neste ano. Os custos de
produção têm se elevado consideravelmente, assim como os logísticos (diante da escassez de contêineres e
da alta no frete marítimo). Além disso, em alguns setores, houve falta de materiais para embalagens (que
estão mais caros).
No caso de Minas Gerais as 3 frutas que lideram a exportação é limões, abacates e mamões na forma in
natura e também através de derivados.
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Acreditamos que um mercado ainda a ser explorado pelos Mineiros e também pelos Brasileiros que segundo
a APEX não ultrapassa 3% da produção. Grande volume de Suco de Laranja Congelado e Concentrado (SLCC)
via São Paulo tem uma grande participação das frutas cítricas produzidas nos municípios principalmente do
Triângulo Mineiro, que hoje é a região do Estado de Minas Gerais que mais se destaca na cultura.

Fonte: AGROLINK / Cepea, EMATER-MG
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LEITE NO MUNDO
“A dinâmica das principais economias mundiais tem indicado bom crescimento econômico, tanto para 2021
quanto para 2022. Os pacotes de estímulos econômicos disponibilizados ajudaram a suportar esse
crescimento, mas também provocaram pressão sobre diversos preços, especialmente das commodities.

O petróleo é um bom exemplo desse aumento de preços, passando de US$40/barril em julho/2020 para
US$83/barril no início de novembro/2021. No mercado de leite também houve valorização nos preços, com
o último leilão do Global Dairy Trade (GDT), de 02 de novembro, indicando leite em pó integral a
US$3.921/tonelada e manteiga a US$5.350/tonelada. O baixo crescimento da oferta nos principais
exportadores e uma boa demanda por lácteos tem sustentado os preços internacionais.”

LEITE NO BRASIL
“No mercado brasileiro a situação está mais complicada. O maior volume de leite oriundo do período de safra
e uma demanda interna fraca acabou colocando pressão baixista nas cotações do mercado atacadista, do
mercado Spot e ao produtor.

O leite Spot em Minas Gerais recuou de R$2,58/litro na primeira quinzena de setembro para R$2,00/litro no
início de outubro. O leite UHT registrou queda também acentuada, passando de R$3,60/litro para cerca de
R$3,10/litro no mesmo período. Queijo muçarela e leite em pó, em linha com os demais produtos,
registraram recuo nas cotações no mercado atacadista. Tais quedas acabaram sendo parcialmente repassadas
para o produtor.

Após altas consecutivas iniciadas em março, com o período de entressafra, o cenário dos últimos dois meses
foi de recuo. Em outubro o preço médio brasileiro do leite ao produtor foi de R$2,33/litro, um recuo de 5
centavos em relação a setembro.

É um momento particularmente desafiador, já que as margens estão reduzidas em toda a cadeia produtiva.
Tanto produtor quanto laticínio tem observado piora na rentabilidade, em função da alta acentuada nos
custos de produção e redução nos preços recebidos.

No caso do produtor, o custo com alimento concentrado segue mais alto e tem sido observado incrementos
significativos nos preços dos defensivos e fertilizantes, encarecendo a adubação das pastagens e a produção
de silagem.”
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O cenário de custos mais elevados tende a persistir, afetando a rentabilidade da pecuária de leite nos
próximos meses. Esse aperto de margens é uma situação já vivenciada em outros momentos e acaba
refletindo em ajuste negativo da oferta e posterior repique de preços do leite.

“O ambiente macroeconômico brasileiro segue complicado. As previsões de crescimento econômico
pioraram, bem como o cenário de inflação e juros. A inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA,
atingiu 10,67% em outubro. Já no IGP-M, essa alta atinge 21,73%. Com isso, a expectativa é de taxa de juros
Selic já chegando a 11% em 2022. Essas altas acumuladas de preços corroem o poder de compra das famílias
e prejudicam o consumo em geral e de lácteos em particular. O mercado de trabalho tem mostrado
recuperação ao longo do último ano, mas ainda não refletiu em maior consumo de lácteos.”

Preço ao produtor
“O preço do leite ao produtor registrou queda no pagamento de novembro, influenciado pela elevação da
oferta na safra. Na média nacional, a cotação foi de R$2,33 por litro.”

“No varejo, o preço da cesta de lácteos teve nova alta mensal de 0,58%, com destaque para a elevação dos
queijos, iogurtes e leite condensado. Em 12 meses, a inflação no grupo de leite e derivados foi de 8,81%,
ficando abaixo da inflação oficial brasileira, que subiu 10,67%.”
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Relação de troca leite/insumos

“Em outubro houve ligeira queda no preço da mistura (milho + f. soja), o que deixou a relação de troca
leite/mistura relativamente estável, em 45,5 litros de leite para aquisição de 60 kg. Esse volume foi
equivalente ao de outubro/ 2020.”

Balança comercial de Leite e derivados

“As importações brasileiras de leite totalizaram 92,41 milhões de litros em outubro, aumento de 15,3% sobre
setembro. Em relação a setembro do ano passado houve forte queda.

As exportações tiveram nova queda, de 5,0% em outubro na comparação com setembro, com um volume de
6,7 milhões de litros.

O saldo da balança comercial, no acumulado até outubro, registrou déficit de US$310,4 milhões e um volume
de 734 milhões de litros. “
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Preços Internacionais
“Os preços internacionais registraram nova alta, com o leite em pó integral cotado a US$3.954/ton e o
desnatado em US$3.652/ton. na média de novembro/2021.”

LEITE EM MINAS GERAIS

Em outubro, o preço do leite ao produtor mineiro registrou queda de cerca de 2% em relação ao mês
anterior, fechando a R$2,36 na média.
25

“Em outubro, o preço do leite ao produtor registrou queda, após seis altas consecutivas. Para o pagamento
de novembro, os Conseleites indicam recuo nas cotações, com quedas mais fortes no RS e SC. MG foi o único
a indicar alta, já que o fechamento do indicador ocorreu mais cedo e não incorporou o recuo nos preços no
final de outubro.”

Custo de Produção
“Em outubro, os aumentos nos preços de adubos, fertilizantes e combustíveis foram os principais
responsáveis pela inflação do custo de produção de leite, calculada pelo ICPLeite/Embrapa, que subiu 2,67%.
Em doze meses, o ICPLeite acumula elevação de 34,55%.”
Conclusão
É notório que a margem do pecuarista está cada vez mais apertada, portanto ter uma boa gestão da sua
atividade é fundamental para se garantir a adoção de Boas Práticas Agropecuárias aplicadas ao seu sistema
de produção e consequentemente assegurar, com sustentabilidade, maior eficiência e rentabilidade.

Fontes: CEPEA - ESALQ/USP; Embrapa Gado de Leite
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COMPORTAMENTO
No mês de outubro, os preços médios do tomate in natura praticados no atacado, de acordo com a
Ceasaminas no entreposto de Contagem:


R$ 3,67 o tipo longa vida, R$ 3,68 o tipo italiano e R$ 3,73 tipo santa cruz, preço médio das classificações
A e AA.

Na primeira quinzena de novembro, no entreposto da Ceasaminas em Contagem, o tomate foi comercializado
entre R$ 1,75 e R$ 5,00, preço médio do quilo nas classificações extra A e AA.
Na Ceasa Campinas, o preço médio do quilo do tomate comercializado na primeira quinzena de novembro,
foi de R$ 1,00 e R$ 4,00, nas classificações extra A e AA.
Em outubro, houve ampliação nos preços praticados no atacado, em comparação ao mês de setembro (veja
gráfico). Este aumento nos valores comercializados, está relacionado, a menor oferta tomate nas praças
atacadistas, o que elevou os preços do fruto.

TENDÊNCIAS

Em novembro, a previsão é que se mantenha os preços praticados em outubro, no patamar mais alto, devido
a redução do volume de tomate ofertado às praças atacadistas, pela natural diminuição de escalonamentos
de plantio no período.
Com isto, e devido a um aumento do consumo de saladas e a menor oferta do fruto, a tendência é que haja
a manutenção dos preços nos níveis atuais, ou, aumento nos preços praticados no atacado, esta tendência
está vinculada, ao poder de compra da população. Preço médio do quilo do tomate de mesa, comercializado
na Ceasaminas no entreposto de Contagem até o mês de outubro:
Preço em R$
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

Meses
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