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EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO – acumulado de janeiro abril 2018/2019
As exportações do agronegócio mineiro totalizaram US$ 2,35 bilhões, no acumulado de janeiro a abril de 2018,
queda de 1,6% na comparação com igual período do ano de 2018. As importações, por outro lado, obtiveram acréscimo
de 2,6%, registrando US$ 223,67 milhões. Como resultado, o saldo da balança comercial do agronegócio no período
foi de US$ 2,12 bilhões, que, embora positivo, apresentou recuo de 2,1%.
Os principais setores exportadores foram: café (52,9%); complexo soja (13,1%); produtos florestais (11,7%); e
carnes (11,4%). Esses setores foram responsáveis por 89,1% do valor total exportado em produtos de agronegócio.
O café liderou as vendas para o exterior com faturamento de US$ 1,24 bilhão e 9,3 milhões de sacas. Houve
valorização na receita e no volume de 19,6% e 42,4%, respectivamente. As vendas de café representaram mais de
70,0% do total exportado pelo Brasil nesse segmento. O café mineiro foi enviado para 78 destinos internacionais,
sendo os Estados Unidos, principal parceria, com US$ 246,47 milhões e responsável por 19,8% do comercializado.
O complexo soja (grão, farelo e óleo) registrou US$ 306,52 milhões e 804,4 mil toneladas. A soja em grão foi
responsável por compor 87,2% das vendas do setor. O faturamento do complexo soja sofreu redução no faturamento,
devido aos baixos preços praticados nas negociações. O impasse nas negociações entre China e Estados Unidos tem
levado a uma demanda menor e consequente à baixa nos preços.
Produtos florestais (celulose, madeira, papel e borracha) ocuparam o 3º lugar do ranking com US$ 273,34
milhões e 459,5 mil toneladas. A celulose foi o principal item comercializado com US$ 259,51 milhões. A madeira e o
papel, ainda que obtendo menor participação das vendas do setor, apresentaram índices positivos no valor e no
volume (madeira: 296,3% / 615,0% e papel 481,5% / 3.923,4%).
As carnes registraram US$ 191,12 milhões e 94,5 mil toneladas, acréscimo de 11,4% e 8,6% nas divisas e no
volume dos embarques. A carne bovina foi a principal responsável pela elevação da receita e representou 71,2% das
vendas do setor. A China foi a principal rota de destino, totalizando US$ 127,31 milhões. O bom desempenho atesta a
competividade da carne bovina in natura mineira no exterior e reforça o atendimento das exigências sanitárias.
Analisando todo setor do agronegócio, o preço médio praticado foi de US$ 953,42 a tonelada e as vendas
representaram 1/3 de todas as vendas mineira para o exterior. Ao todo foram contabilizadas 148 parcerias comerciais,
sendo as principais:
PAISES

US$

%

China

473.889.831

20,2

Estados Unidos

294.333.678

12,5

Alemanha

246.852.752

10,5

Japão

174.292.416

7,4

Itália

167.955.992

7,2

Outros

988.167.380

42,1

TOTAL

2.345.492.049

100,0

Fonte: ComexStat – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
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Boi Gordo: forte pressão de baixa
O gráfico a seguir mostra a evolução dos preços da arroba do boi gordo, à vista e livre de FUNRURAL, no
Estado de São Paulo, referente aos últimos 2 anos – de junho de 2.017 até o dia 15 de maio de 2019.

Estas cotações são para bovino macho, castrado ou inteiro, comum e rastreado com 16 arrobas ou mais –
animais inteiros são considerados desde 1º de agosto/2011.
Os números apresentados no gráfico anterior indicam que em julho de 2.017, os preços pagos pela arroba do
boi gordo atingiram um mínimo de R$124,50 dos últimos dois anos. Na sequência, houve uma recuperação entre julho
/ 2.017 (R$124,50) e setembro/2.017 (R$143,50). Uma estabilidade de preços entre R$140,00 e R$145,00 predominou
no período de setembro/2017 e junho/2.018, seguida de uma nova de recuperação a partir de julho/2.018 para os
valores estáveis e próximos a R$150, /152,00 por arroba, entre os meses de setembro/2.017 até 12 de fevereiro de
2019.
O destaque, e a novidade para o mercado do mercado do boi gordo, ocorreu durante os meses de fevereiro,
março e abril de 2.019, quando a cotação da arroba avançou de R$150,00 para valores de R$158,00. Por se tratar de
um período de “safra” de boi gordo para abate, época normalmente de maior oferta, a “tendência” esperada era de
queda dos preços da arroba do boi gordo. O que não ocorreu.
Mas, durante a primeira quinzena de maio/2.019, uma “pressão de baixa” trouxe os preços da arroba do boi
gordo em 15 de maio, na média dos últimos 5 dias, para valores de R$153,00 por arroba. Com mínimo de R$150,45 no
dia 13 de maio.
Entretanto, nos dias 14 e 15 de maio estes preços estiveram próximos a R$155,00, o que pode ser indicativo
de uma nova recuperação dos preços pagos pela arroba do boi gordo. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br

Bezerro de corte Nelore: tendência de alta
O gráfico seguinte mostra a evolução dos preços do bezerro de corte nos últimos 2 anos – de junho de 2017
até o dia 15 de maio de 2.019, segundo o Indicador ESALQ / BM&FBovespa do Bezerro, para o Mato Grosso do Sul.
Estas cotações são para um bezerro Nelore de 8-10 meses de idade e com peso vivo médio 200 Kg (6,7 arrobas).
Os números deste gráfico mostram que, nos últimos dois anos, a cotação deste bezerro de corte Nelore vinha
se mantendo, inicialmente, estável na faixa de R$1.100,00 e R$1.250,00. Mas esta estabilidade mudou de patamar no
período de novembro/2018 a abril/2019, para valores entre R$1.230,00 e R$1.250,00, com tendência de alta durante
a primeira quinzena de maio/2.019
Segundo os dados do CEPEA, as cotações do Indicador ESALQ / BM&FBovespa do Bezerro, para o Mato Grosso
do Sul, no dia 15 de maio/2019, atingiu R$1.315,00 por bezerro, uma alta de 2,73% em maio.

Como estas cotações são para um bezerro Nelore de 8-10 meses de idade e com peso vivo médio 200 Kg (6,7
arrobas), isto representa um valor por arroba de bezerro de R$196,00 (R$1.315,00/6,7 arrobas). Um ágio no dia 12
de abril de 26,5%, considerando-se os preços da arroba do boi gordo a R$155,00 e do bezerro de corte Nelore a
R$196,00.
A esperada relação de troca do boi gordo (17arrobas) por bezerro Nelore / anelorado (6,7 arrobas), peso a
peso, é de 2,54 (17 / 6,7). Para os valores do dia 15 de maio/2.019, com uma arroba do boi gordo a R$155,00 e
bezerro Nelore a R$1.315,00, a relação de troca foi de 2,0 bezerros pelo valor de 1 (um) boi gordo de 17 arrobas.
Milho grão e a engorda de bovinos em confinamento
O milho grão é o principal componente da alimentação na engorda de bovinos em confinamento. Assim,
alterações dos preços do milho tem impacto direto nesta atividade.

O gráfico a seguir apresenta as cotações da saca de milho (60kg), segundo o Indicador do Milho ESALQ /
BM&FBovespa, em Campinas - Estado de São Paulo, últimos 2 anos – junho de 2.017, e até o dia 15 de maio de 2.019.
Negócios realizados para o milho grão a granel posto em armazém na região de Campinas, em nível de atacado
(mercado disponível ou de “lotes”).

O gráfico mostra que no período de junho-julho-agosto/2.017, a cotação da saca de 60 kg de milho ficou cotada
em média a R$26,50. Nesta mesma época e com arroba de boi gordo de R$130,00, a relação de troca foi de 4,9 sacas
de 60 kg de milho grão por arroba de boi gordo.
Para o dia 15/maio/2.019, com a saca de 60 kg milho a R$34,00 e arroba do boi gordo a R$155,00, esta relação
está próxima a 4,56 sacas de milho para 1,00 arroba de boi gordo (R$155,00 / R$34,00)
Como o milho, na forma de silagem ou de grão, é o principal componente da alimentação de bovinos confinados,
significa que em maio de 2.019, o preço do milho se mostra “favorável” à prática da engorda de bovinos em
confinamento.
E com tendência a permanecer, como mostra uma análise de mercado do milho feita pelo CEPEA
(15/05/2.019): “ os preços do milho continuam em queda no mercado brasileiro, influenciados, de acordo com
pesquisadores do Cepea, pelo possível recorde na disponibilidade do cereal na temporada 2018/2.019. Na região de
Campinas (SP), o Indicador do milho ESALQ/BM&FBovespa permaneceu praticamente estável no período de 09 a 15
de maio, fechando a R$ 33,64/sc de 60 kg, no dia 15 de maio. Assim, um maior ritmo de exportação será fundamental
para escoar o cereal em 2019 e limitar o movimento de baixa das cotações. Por enquanto, os embarques já apresentam
melhora em relação aos verificados no ano passado”. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br.
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FRANGO E OVOS

10

Frango, ovo, milho e inflação em abril de 2019
A continuidade do processo de recuperação de preços do frango vivo permitiu que em abril passado o produto
obtivesse valorização maior que a do milho, poucas vezes observado na vigência do Plano Real. Em 2018, ocorreu
apenas uma vez em outubro.
Mesmo assim, frango e milho permanecem, aproximadamente, com mesma paridade de preços observada em
1994, por ocasião implantação do Real. Pois então eram necessários 12,8 quilos de frango vivo para adquirir uma saca
(60 kg) de milho. Abril passado esse volume caiu para 11,3 quilos de frango vivo – cerca de 11% menos.
Não é o que vem acontecendo com o ovo. Que mesmo tendo registrado em abril o melhor desempenho dos últimos
10 meses, além de obter valorização de 13,5% sobre o mesmo mês de 2018, continua enfrentando – em relação ao
milho – paridade de preços bem diferente da registrada em 1994. Pois então uma caixa de ovos (30 dúzias) permitia
adquirir 2,5 sacas de milho, volume que agora caiu para menos de 2 sacas, ou seja, quase 25% menos.
Nota se que esse fraco desempenho persiste a despeito das baixas do milho, cujo preço médio caiu cerca de 7% em
relação ao mês anterior, ficando 5% abaixo do registrado em abril de 2018.
Pior, é a perda experimentada em relação à inflação (IGP-DI). Pois, se tivesse acompanhado o índice inflacionário, o
ovo estaria sendo comercializado em abril passado por quase R$140,00/caixa. Alcançou pouco mais da metade desse
valor.
Com o frango e o milho as perdas são menores. O preço real do grão deveria girar em torno de R$55,00/saca.
Alcançou preço nominal 27% menor. E o frango vivo, negociado em média por R$3,55/kg, alcançou 82% do valor real
(R$4,32/kg pelo IGP-DI). Mas já houve resultados bem melhores. Em novembro de 2015, por exemplo, a diferença
entre o valor nominal e o real foi inferior a 10%.

Fonte: AviSite
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Preço mundial dos alimentos sofre alta expressiva em abril, influência da crise da China
Segundo a FAO, os preços globais dos alimentos alcançaram em abril um dos mais altos níveis dos últimos 12
meses, puxados pelas carnes. O Índice FAO de Preços dos Alimentos (FFPI) atingiu no mês a marca dos 170 pontos,
índice que não era alcançado desde julho do ano passado. O valor registrado significou aumento de 1,5% sobre o mês
anterior.
Quem contribuiu para alta do mês foram as carnes, cujo preço médio registrou incremento de 3%, um dos
maiores índices de aumento já registrados pelo setor. Neste caso, a carne que mais se valorizou foi a suína (+8,18%),
seguida pela bovina (+1,78%). A de frango obteve aumento moderado, apenas 0,39%.
O aumento expressivo da carne suína é reflexo, apenas, da maior demanda do produto pelo mercado mundial,
China à frente em consequência do surto de Peste Suína Africana disseminado pelo país. E o efeito secundário dessa
maior demanda é o fortalecimento geral do mercado de carnes – processo que deve se intensificar no decorrer de
2019.

Fonte: AviSite

Aumenta a participação da carne de frango na pauta cambial brasileira
A carne de frango in natura completou o primeiro quadrimestre de 2019 como o sexto principal produto
negociado internacionalmente pelo Brasil, corresponde a uma posição acima da registrada no mesmo período
de 2018.
Mas, o que mais importa é que, pela primeira vez nos últimos 16 meses (desde janeiro de 2018), o setor
apresentar variação positiva na captação de receita cambial. Enquanto um ano atrás a receita obtida no
quadrimestre ficou quase 13% abaixo da registrada no mesmo quadrimestre de 2017, agora o resultado é um
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ganho de 3,3% em relação aos mesmos quatro meses de 2018, resultado que se potencializa se considerada a
valorização do dólar no corrente exercício.
Com este desempenho, a participação da carne de frango in natura na pauta cambial brasileira aumentou
6,21/% em comparação a janeiro-abril de 2018, fazendo com que o produto responda por 2,6% da receita que
o País obtém com as exportações.

Fonte: AviSite

Ovos: índice de evolução mensal bem melhor que no ano passado

Com os dois aumentos verificados a evolução de preços da caixa de ovos no decorrer de maio se encontra bem
melhor que as verificadas no ano passado e na média histórica.
Por ora, a evolução do preço da caixa de ovos brancos se encontra quase 8% acima da verificada na abertura do mês,
bem melhor que a alcançada no ano passado e na média dos últimos onze anos, involução de 3% e evolução de 6%,
respectivamente.
Na maioria dos onze anos passados, o preço da caixa de ovos tem crescimento nos dois primeiros decêndios
do mês. Nesse sentido, na média, evoluem até 10,5%. Já no último decêndio os preços regridem, mas terminam 6%
acima do praticado na abertura do mês.
No ano passado, especificamente, o mercado caminhou de maneira diferente, caiu logo na abertura do mês,
evoluiu cerca de 6,5% próximo do segundo decêndio e se manteve até o encerramento do mês. Ou seja, a evolução
atual já supera a máxima alcançada no ano passado.
Fonte: AviSite
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VARIAÇÃO NAS COTAÇÕES DE FRANGOS E OVOS – 10/05/19

PRODUTO

ATACADO FOB. GRANJA (R$/Kg)

Frango Abatido Resfriado/Atacado

4,90

Frango Vivo com ICMS Média Mercado-Granja

3,50

OVOS

VALOR R$/CX/30 Dz – CEASA –MG

Ovos Extra Grandes

85,00

Ovos Grandes

83,00

Ovos Médios

80,00

Ovos Pequenos

72,00

Ovos Vermelhos

105,00
Fonte: AVIMIG
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Produção de tangerina ponkan cresce em Minas Gerais e compete com outros Estados produtores.
A intensificação da colheita de tangerina ponkan nas principais regiões produtoras do País tem dificultado o
escoamento da fruta no mercado de mesa de São Paulo. Isso porque, além do aumento da oferta das variedades locais,
agora, a produção paulista compete diretamente com a de Minas Gerais – neste estado, a colheita está em maior ritmo
nas praças de Campanha e de Belo Vale, dois maiores produtores mineiros. A produção de tangerina ponkan, em Minas
Gerais, está crescendo, ano após ano. Nos munícipios que mais produzem no estado, Belo Vale e Campanha, os preços
deixam os agricultores satisfeitos neste início de safra. Só nesta safra, Estes municípios juntos deverão colher mais de
100 mil toneladas da fruta.
Esse cenário, atrelado ao fato de parte das frutas estar abaixo da maturação demandada pelo segmento, têm
pressionado as cotações. A maioria das frutas ainda não atingiu a qualidade final da fruta, ainda se encontra no
mercado varejista frutas com padrão verde, ou seja, com baixo teor de açúcar, característica está que faz da fruta uma
das maias apreciadas. Nestes primeiros 10 dias de maio a ponkan registrou preço de R$ 1,10/Kg e frutas graúdas
registrou até R$ 1,50/Kg, preço pago ao produtor, queda de 21,05% em relação aos preços médios praticados no mês
anterior. A perspectiva é de preços estáveis neste mês de maio e tendência de melhoria da qualidade da fruta
entregue.
Um fator muito importante e que os produtores devem estar atendo é no quesito qualidade, analisam o preço
que está bom e esquece deste quesito. O mercado comprador e consumidor está cada vez mais atento e exigente, por
tanto os produtores devem ficar atento.

PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS
(ÚLTIMA COTAÇÃO)
Produto
TANGERINA

Embalagens
KG

MG
1,40

SP
2,28

RJ
1,75

ES
1,42

Fonte: CEASAMINAS

Geração de empregos e renda na época de colheita.
A safra da tangerina emprega muita gente e gera renda nos 5 meses que acontecem a colheita.
Minas Gerais passou do quarto para o segundo lugar na produção nacional de tangerinas nos últimos anos. O maior
produtor é São Paulo.

Fonte: EMATER-MG, CEASAMINAS, CEPEA.
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Com o mercado em alta na primeira quinzena de maio, provavelmente devido ao atraso do plantio no
Centro – Oeste Americano os preços têm oscilado na casa de R$ 21,00 a saca na região do Mato Grosso do Sul
e R$ 32,00 no Paraná. Em Minas Gerais o preço está na casa de R$ 30,00 a saca de 60kg em meados de maio.
O Brasil já figura como o segundo maior exportador mundial de milho, com 25% do total mundial de venda,
segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). A fabricação de etanol de
milho com certeza tem contribuído para aumento do plantio do cereal no Brasil, segundo a CONAB nesta safra
o Brasil produziu 1,4 bilhão de litros a partir do milho.
A primeira safra de milho no Brasil teve uma redução de 2,3% na área plantada e a perspectiva para a
segunda safra é um aumento na ordem de 6,4% na área cultivada e cerca de 28,3% na produção em
comparação à 2017/2018, este acréscimo se deve principalmente ao Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Paraná.
Segue abaixo gráfico comparativo entre a colheita de milho primeira safra entre as safras de 2017/2018 e 2018/2019.

No estado de Minas Gerais a área plantada na primeira safra caiu 9,3% reduzindo de 825,7 mil hectares
em 2017/2018 para 748,9 mil hectares em 2018/2019, reduzindo também as produtividades esperadas em
6% passando de 6.535 kg / ha em 2017/2018 para 6.140 kg / ha em 2018/2019 o que leva a uma significativa
queda na produção, que passa de 5.395,9 mil toneladas em 2017/2018 para 4.508,2 mil toneladas em
2018/2019, muito desta redução se deve a opção dos produtores pelo maior investimento na cultura da soja
em detrimento ao milho.

