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EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO – acumulado de janeiro maio 2018/2019

As exportações dos produtos do agronegócio mineiro atingiram US$ 4,43 bilhões no acumulado de janeiro a
julho de 2019. A receita cambial gerada foi praticamente a mesma do mesmo período do ano anterior,
registrando leve queda de 0,1%, quando as vendas alcançaram US$ 1,21 milhão a mais (US$ 5,64 bilhões).
Em relação ao volume, o registro foi de 5,6 milhões de toneladas, retração de 8,8% na comparação com o
ano anterior. O preço médio foi de US$ 785,39 a tonelada, acréscimo de 9,5%.

O café totalizou US$ 1,99 bilhão e correspondeu a 45,1% das vendas do agronegócio. Em volume, foram
embarcadas 15,4 milhões de sacas. Todas as modalidades negociadas (verde, torrado e solúvel)
apresentaram crescimento nas vendas. O café verde, item mais comercializado, obteve valorização de 31,3%
no valor e 60,2% no volume. Os principais parceiros compradores foram Estados Unidos (US$ 391,38
milhões), Alemanha (US$ 387,87 milhões), Japão (US$ 207,62 milhões) e Itália (US$ 181,14 milhões). Todos
esses países registraram incrementos nas compras da commodity. Em relação ao Brasil, o café mineiro
representou 67,9% das vendas brasileiras.

As vendas do complexo soja totalizaram US$ 883,63 milhões e 2,4 milhões de toneladas. O desempenho foi
inferior ao mesmo período do ano anterior, com queda de 35,2% na receita e 28,8% no volume escoado. O
resultado foi influenciado pela febre suína africana, entraves entre China e Estados Unidos e também pelo
arrefecimento dos preços médios no mercado internacional.

As carnes exportadas geraram divisas de US$ 516,79 milhões e 152,8 mil toneladas. As carnes bovinas
representaram 72,0% da receita das vendas, com registro de US$ 372,37 milhões. Os principais países
compradores das carnes bovinas foram China (US$ 234,18 milhões), Hong Kong (US$ 39,83 milhões) e Egito
(US$ 27,80 milhões). As carnes de frango alcançaram US$ 122,83 milhões com acréscimo de 11,1%, em
relação ao mesmo período do ano anterior. O preço médio girou em torno de US$ 2.427,76, alta de 58,2%.

O grupo Produtos Florestais totalizou US$ 438,01 milhões com leve queda de 5,6% na receita, na comparação
com o mesmo período do ano anterior. A celulose, carro-chefe desse segmento, apresentou retração nas
vendas já que os países importadores diminuíram suas compras. Por outro lado, a madeira foi o segmento
que obteve melhor desempenho US$ com 23,17 milhões e 5,2 mil toneladas, indicando valorização de
349,2% e 750,2%, respectivamente.
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Fibras e Produtos Têxteis seguiram com a vendas aquecidas obtendo US$ 60,10 milhões. O algodão e seus
produtos obtiveram acréscimos de 97,5% na receita e 227,9% no volume.

Minas Gerais contabilizou negociações com 156 países. Os principais destinos dos produtos do agronegócio
foram a China (US$ 1,08 bilhão), Estados Unidos (US$ 521,88 milhões), Alemanha (US$ 449,86 milhões),
Japão (US$ 273,53 milhões) e Itália (US$ 248,01 milhões).

A importação de produtos do agronegócio registrou despesa de US$ 376,23 milhões e representou 7,5% das
compras do estado. Dessa forma a balança comercial registrou superávit de US$ 4,10 bilhões.

Fonte: ComexStat – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

5

BOI
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Este Informativo Conjuntural apresenta uma análise do comportamento do mercado do boi gordo, no dia 20
de agosto de 2.019, com relação às cotações: da arroba do boi gordo, do bezerro de corte Nelore/Anelorado
(cabeça) e da saca de 60 kg de milho grão. Analisa as relações de troca do valor de um boi gordo de 17
arrobas, por bezerro Nelore e por saca de 60 kg de milho grão. E é feita uma estimativa do custo de produção
das arrobas que são “engordadas” na atividade de engorda de bovinos em confinamento.
As informações e gráficos apresentados são do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada)
– ESALQ /USP, Piracicaba, São Paulo. (Fonte: http://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi.aspx).

Boi Gordo: permanece estável

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 dois anos, de setembro de 2.017 até o dia 20 de agosto 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.
Para o CEPEA (15/08/2019), o Indicador do boi gordo ESALQ/B3 permaneceu praticamente estável ao longo
da primeira quinzena de agosto, saindo dos R$ 152,15 no dia 1º para R$ 152,45 nessa quarta-feira, 14 – à
vista e livre de Funrural. Segundo pesquisadores do Cepea, valores bastante dispersos de negócios seguem
sendo relatados por operadores do setor, por vezes, originados de um mesmo agente, refletindo as
particularidades tratadas em cada efetivação. Já no mercado atacadista de carne com osso negociada para
a Grande São Paulo, por sua vez, a carcaça casada de boi tem registrado reajustes positivos neste mês, com
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o quilo passando de R$ 10,39 para R$ 10,53 nessa quarta – alta de 1,35%. Quanto às exportações, os
embarques de carne bovina in natura fecharam a segunda semana de agosto com 38,66 mil toneladas,
segundo dados da Secex. O volume diário das exportações está em 5,52 mil toneladas, contra 5,61 mil t no
mês passado e 6,28 mil t em agosto de 2018. Caso esse ritmo seja mantido, os embarques até o final de
agosto podem ficar acima de 120 mil toneladas, um pouco inferior a julho passado. Fonte: CEPEA –
www.cepea.esalq.usp.br

Bezerro de corte Nelore: tendência de alta

O gráfico anterior mostra a evolução dos preços do bezerro de corte Nelore nos últimos 2 anos – de setembro
de 2.017 até o dia 20 de agosto 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).
A procura por bezerros de corte de qualidade se mantém firme, o que assegura uma tendência de alta para
as cotações dos seus preços. Algumas das explicações para este comportamento do mercado são:
- Não há apoio, não há inventivo à atividade de reprodução (CRIA) em bovinos de corte. Exemplo: o PLANO
SAFRA de 2019/2020 retirou da linha PRONAMP (médio produtor), o financiamento para compra de
matrizes (bezerras, novilha ou vacas), e de reprodutores (touros);
- O chamado SISTEMA 7.7.7, com a proposta é de fazer um boi gordo pronto para abate, de 21
arrobas (7+7+7) com a idade de até 2 anos. Até pouco tempo eram necessários 4 anos para ter um boi gordo
de 18 arrobas, com a reposição com 1 bezerro - (4 anos reposição de 1 bezerro). Agora (2019), no mesmo
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período de 4 anos são produzidos 2 (dois) bois gordos de 21 arrobas, cada um, sendo necessárias a reposição
de 2 bezerros. Um aumento de 100% na demanda de bezerros de corte de reposição, no período de 4 anos;
- E ainda mais: as fêmeas, as nossas matrizes de bovinos de corte - bezerras e novilhas, se tornaram um
"atrativo" para o mercado recria, engorda e abate. Uma novilha de 14 arrobas, bem-acabada e pronta para
abate, produz carne de excelente qualidade. Uma carne, inclusive, para a exportação de carne bovina.
Para a cotação de média atual (agosto/2.019) de R$1.300,00 para um bezerro Nelore de 8-10 meses de idade
e com peso vivo médio 200 Kg (6,7 arrobas), tem-se um valor por arroba de bezerro de R$194,00
(R$1.300,00/6,7 arrobas).
Um ágio atual de cerca de 27%, considerando-se os preços da arroba do boi gordo a R$153,00 e do bezerro
de corte Nelore a R$194,00. Normalmente, o mercado da pecuária bovina de corte admite um ágio de 20 a
30% (média de 25%) para esta relação de preços boi gordo e bezerro de corte Nelore.
A esperada relação de troca do boi gordo (17arrobas) por bezerro Nelore (6,7 arrobas), peso a peso, é de
2,54 (17 / 6,7). Para os valores do dia agosto de 2.019, com uma arroba do boi gordo a R$153,00 e bezerro
Nelore a R$1.300,00, a relação de troca é de 2,00 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, seja na
forma de silagem de milho ou na forma de milho grão usado na composição de ração concentrada. 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 – setembro de 2.017, e até o dia 20 de
agosto de 2019.
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Negócios realizados para o milho grão a granel posto em armazém na região de Campinas, em nível de
atacado (mercado disponível ou de “lotes”).
Considerando-se as cotações média de agosto de 2.019, com a saca de 60 kg milho a R$36,00 e arroba do
boi gordo a R$153,00, a relação de troca está em 4,25 sacas de milho para 1,00 arroba de boi gordo (R$153,00
/ R$36,00).
O gráfico mostra uma estabilidade dos preços da saca de 60 kg do milho grão, entre R$35,00 e R$40,00, a
partir de março de 2.018.
Segundo o CEPEA (‘9/08/2.019), “as desvalorizações internacionais do milho pressionaram as cotações do
cereal nas regiões dos portos brasileiros, movimento que acabou sendo repassado à maioria das demais
regiões acompanhadas pelo CEPEA. Isso porque, atento às quedas nos portos, compradores se retraíram do
mercado, à espera de novos recuos nas próximas semanas. Além disso, com a colheita próxima do fim, a
expectativa é de que os fretes, até então mais altos, também pressionem os valores do milho. Vendedores,
por sua vez, estão desinteressados em negociar grandes lotes e aproveitam o tempo favorável para finalizar
a colheita da segunda safra – muitos optam por comercializar a soja. Diante disso, a liquidez esteve baixa
nesta semana. Entre 9 e 16 de agosto, as maiores quedas nos preços foram observadas nos portos de Santos
(SP) e de Paranaguá (PR) ”. Fonte: CEPEA – www.cepea.esalq.usp.br
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Confinamento/2019: custo de produção.

Para um período de 70 (setenta) dias de confinamento, COM ALTA EFICIENCIA em ganho de peso (1,500/cab.
/boi/dia)

e

rendimento

de

carcaça

(56%),

a

seguir

uma

estimativa

de

arrobas

ganhas/produzidas/”engordadas”, e com base nos seguintes dados:
•

Peso vivo inicial: (390 kg x 50%)/15= (13 @)

•

Ganho de peso: 70dias x 1,500 kg/dia) = 105 kg

•

Peso final: 390 Kg + 105 Kg = 495 kg

•

Rendimento carcaça – 56%: 495 kg x 56% = 277 Kg : 15 = 18,5 @.

•

Arrobas ganhas/produzidas/”engordadas”: 18,5 @ – 13,0 @ = 5,5 @

•

Peso médio: (390 kg + 495 kg) /2 = 442,5 kg

•

Consumo médio matéria seca (2,2%peso vivo): 442,5 x 0,022 = 9,8 kg. Aproximadamente 10 kg de
alimentação, por cabeça e por dia.

•

Consumo de 70% concentrado e 30% volumoso, base matéria seca: 7 kg de ração concentrada + 10
kg de silagem de milho (32 a 33% de matéria seca)

Itens de despesas:
•

Custo do milho de R$ 38,00 a saca de 60 kg, R$ 0,64 por Kg;

•

Concentrado proteico minerais - R$3,00 / kg;

•

Custo ração de 1 (um) kg da ração concentrada, com 90% de milho e 10% de concentrado proteico
com minerais – R$0,88/Kg; - (0,90 kg de milho x R$0,64) + (0,10 kg concentrado x R$3,00)

•

Custo da silagem de milho de R$ 150,00/t;

•

Demais custos com mão de obra, vacinas e medicamentos, energia e combustíveis, etc. (10% dos
custos com alimentação).
Estimativa dos custos

•

Silagem de milho: 10 kg/cab. /dia x 70dias x R$0,15....... = R$ 105,00

•

Ração concentrada: 7,00 kg/cab./dia x 70 dias x R$0,88 = R$ 431,20

•

Subtotal

R$ 536,20

•

Outros custos (+ ou - 10% sobre R$ 536,20)

R$ 54,00

TOTAL GERAL

R$ 590,20 ou R$ 8,43/boi/dia

11

Para um custo total por animal de R$ 590,20 em 70 dias de confinamento estima-se em cerca de R$ 107,31
o custo de cada uma das 5,5 arrobas produzidas, ou “engordadas” (R$550,00 / 5,5 @).
A análise de retorno econômico foi feita analisando-se este custo de produção – R$ 107,31 por arroba
produzida, e o preço atual (agosto/2.019) da arroba do boi gordo de R$153,00. Ou seja, um retorno líquido
médio de R$ 45,70 por arroba produzida. Como para cada animal confinado foram produzidas / ”engordadas”
5,5 arrobas, tem-se um retorno líquido de R$ 251,30 por boi confinado, em um período de 70 dias.
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FRANGO E OVOS
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Em agosto, frango abatido enfrentou a pior 1ª quinzena dos últimos sete meses
Em 2019, pior que neste mês, só a primeira quinzena de janeiro passado. Ainda assim, por diferença
insignificante (10 centavos). Esse foi o comportamento do frango abatido na primeira quinzena de agosto
corrente: o pior dos últimos sete meses.
Apostava-se, de início, que o período seria bem melhor que o do mês anterior. Primeiro, porque marcava o
fim das férias escolares e, com ela, o retorno não só da merenda, mas também das famílias ao consumo
habitual do frango.
E se isso já era considerado suficiente para imprimir normalidade ao mercado, contava-se com um fator a
mais para dar forte dinamização à demanda: a comemoração do Dia dos Pais. Tudo isso sem considerar que
a primeira quinzena é, normalmente, o momento de mais intensiva comercialização, devido à presença da
massa salarial mensal.
Porém, as expectativas começaram a se frustrar já nos primeiros dias de agosto. Porque, sem terem
alcançado o pico de meses anteriores, os preços do frango abatido começaram a dar sinais de estabilização
por volta dos dias 6-7, situação que não se alterou nem na segunda-feira pós Dia dos Pais (para quando era
esperado forte movimento de reposição). Até pelo contrário, o período foi de sucessivas baixas. A ponto de
a quinzena ter sido encerrada com os mesmos valores registrados no final de julho.
Em decorrência, a média da primeira quinzena de agosto girou em torno de quase 6% inferior ao alcançado
no mesmo período do mês anterior e que se coloca como o de menor remuneração dos últimos sete meses.
É verdade que, em relação à mesma quinzena de agosto de 2018, o preço registrado nos primeiros quinze
dias deste mês apresentou incremento de 18%. Notar, porém, que (influenciada ainda pela greve dos
caminhoneiros), a primeira quinzena de agosto do ano passado concentrou grande oferta do produto e, por
isso, registrou as menores cotações do segundo semestre de 2018.
Fonte: AviSite

Carne de frango: posição das UFs segundo o volume exportado até julho de 2019.
O ranking das 22 Unidades Federativas brasileiras que exportaram carne de frango nos sete primeiros meses
do ano continua sem maiores alterações no posicionamento.
Sendo que o Paraná continua na liderança do setor, com aumento de volume de quase 9% neste ano e uma
participação nas exportações nacionais já muito próxima dos 40%.
Mas se até recentemente a liderança paranaense era considerada imbatível, agora já não deixa tanta certeza.
Porque Santa Catarina, que um ano atrás detinha 27% do total, agora elevou essa participação acima de 34%
- um aumento de 28%, enquanto o aumento de participação paranaense pouco passou de 2%.
Tudo indica, porém, que o grande incremento das exportações catarinenses seja apenas contábil, ou seja,
decorrente de mudanças na metodologia da SECEX/MDIC. Aponta nessa direção o fato, por exemplo, o
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incremento de Santa Catarina (+36,38%) corresponder a um volume adicional de 220 mil toneladas em
relação ao exportado nos mesmos sete meses de 2018, enquanto o incremento em nível nacional não chegou
a 150 mil toneladas (mais exatamente,146,5 mil/t).
Reforçando essa tese constata-se que na totalidade das UFs que realizam exportação através das mesmas
empresas sediadas em Santa Catarina – como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, entre outras – os
embarques deste ano vêm sendo altamente negativos, alcançando volume próximo das 150 mil toneladas.
Em suma, observado o desempenho global das exportações no corrente exercício, é certo que o aumento
registrado vem tendo a participação de Santa Catarina. Mas em níveis inferiores aos apontados pelos dados
oficiais.
Fonte: AviSite

No 1º semestre, frango respondeu por mais de 45% da receita cambial das carnes.
Os dados de exportação compilados pelo Ministério da Agricultura junto à SECEX/ME apontam que a carne
de frango completou o primeiro semestre de 2019 respondendo por 45,7% da receita cambial do complexo
carnes, quase um ponto percentual a mais que o registrado no mesmo período do ano passado (44,8%).

A participação da carne suína também subiu – de 8,7% no primeiro semestre de 2018 para 9,4% do total no
mesmo período do corrente exercício. Assim, houve ligeiro retrocesso na participação da carne bovina – de
42,7% para 41,9% - e da carne de peru – de 1% para menos de meio por cento.

Como se constata, o maior retrocesso concentra-se na carne de peru, cujos volumes recuaram mais de 50%
no semestre, desempenho que redundou na redução da receita cambial em proporção muito similar.

Pelo levantamento do MAPA (tabela abaixo), o outro único item a apresentar no semestre redução de
volume (e, por decorrência, na receita cambial) foram os industrializados de carne de frango. Vale esclarecer,
porém, que no volume divulgado (49,3 mil toneladas) foram ignoradas as exportações de carne salgada (64,5
mil toneladas no semestre), item que desde o ano passado vem sendo adicionado aos industrializados nesse
demonstrativo do MAPA.

Isso considerado, as exportações de industrializados (+ carne salgada) aumentaram no semestre cerca de
33%, tanto no volume como na receita cambial. O que significa, também, que a receita cambial da carne de
frango e sua participação na pauta do complexo carnes foram maiores que as apontadas na tabela.

Fonte: AviSite
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VARIAÇÃO NAS COTAÇÕES DE FRANGOS E OVOS – 19/08/19
PRODUTO

ATACADO FOB. GRANJA (R$/Kg)

Frango Abatido Resfriado/Atacado

5,10

Frango Vivo com ICMS Média MercadoGranja

3,40

OVOS

VALOR R$/CX/30 Dz – CEASA –MG

Ovos Extra Grandes

90,00

Ovos Grandes

88,00

Ovos Médios

85,00

Ovos Pequenos

77,00

Ovos Vermelhos

100,00

Fonte: AVIMIG
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FRUTICULTURA
Deny Sanábio
e-mail: sanabio@emater.mg.gov.br
Fone: (31) 3349-8117 / Belo Horizonte-MG
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Temporada da Tangerina Ponkan chega ao final

Safra de tangerina Ponkan está se aproximando do final no estado de Minas Gerais.
Nos últimos anos, Minas Gerais saltou do quarto para o segundo lugar no ranking da produção nacional de
tangerina, atrás apenas de São Paulo. Exemplificando o carro-chefe da produção é a tangerina Ponkan,
principal atividade de mais de 500 agricultores do município de Belo Vale, no Território Metropolitano, maior
produtor do estado com área plantada de aproximadamente dois mil hectares, seguido dos municípios de
Campanha, Lambari, Piedade dos Gerais, Bonfim entre outros.
A safra a ser colhida este ano no Estado está prevista de ser aproximadamente 260,5 mil toneladas da fruta,
o que representa um aumento de 8,5% superior que em 2018. A safra da tangerina no estado emprega
muitos trabalhadores gerando renda para os municípios produtores e diversas regiões do Estado. A tangerina
Ponkan movimenta a economia de vários municípios, hoje envolvido com a cultura temos 4750 agricultores
familiares e mais aproximadamente 500 agricultores entre médios e grandes.
A safra de tangerina Ponkan está se aproximando do final no estado de Minas Gerais, com apenas algumas
lavouras que ainda têm volumes para serem colhidos até o final do mês.
A tangerina ofertada em 2018 manteve qualidade quando comparadas com anos anteriores, houve
comercialização em grande volume dentro do Estado de Minas Gerais e também exportamos para outros
Estados da Federação como São Paulo, Ceará entre outros. Não houve registro de forma expressiva por parte
dos produtores mineiros de perdas da fruta por falta de chuva e/ou geadas.
Ao finalizar a Safra da Tangerina Ponkan, na sequencia inicia-se a colheita de outras tangerinas como a
Murkote e Montenegrina, porém com volume bem menos expressivo no mercado. A tangerina Ponkan é
sem dúvida a mais preferida pelos consumidores do Brasil, porém aos poucos as outras variedades citadas
acima vêm ganhando seu espaço no mercado.
Em especial no que tange o mercado da CEASAMINAS, levando em consideração somente o ano de 2019 (até
a data de 19/08/2019) onde foi comercializado o volume de 12.343.397 Kg. O município de Brumadinho
comercializou 2.896.560 Kg, seguido do município de Belo Vale com 2.662.520 Kg, seguido em terceiro lugar
pelo município de Bonfim com volume de 1.532.926 Kg, todos estes municípios com aumento de produção
comercializada tendo como referência o ano de 2018.
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Gráfico 01 - Ofertas de TANGERINA - em Kg na CEASA-MG UNIDADE GRANDE BH

Tabela 01: Procedência do Produto: TANGERINA em Kg
Mercado: Todas Unidades
Período Consolidado referente ao ano de 2017 e 2019
Ano
2017
2018
2019*
Nº Município que comercializaram
113
85
95
Produção de Municípios Mineiros 20.665.118
9.115.285
12.343.397
Valor da produção (R$)
25.502.118,12 12.190.802,99 24686794,00
Preço Médio (R$)
1,23
1,34
2,00
* referere as informações até 19/08/2019

Fonte: EMATER-MG, CEPEA, CEASAMINAS
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TOMATE
Georgeton S. R Silveira
E-mail: georgeton@emater.mg.gov.br
Tel: (31) 3349-8148
Belo Horizonte//MG
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COMPORTAMENTO

No mês de agosto, os preços médios do tomate in natura praticados no atacado, de acordo com a
Ceasaminas no entreposto de Contagem foram:

•

Tomate Longa Vida foi comercializado a R$ 2,48, Santa Cruz R$ 1,89 e Italiano R$ 2,28, preço médio
do quilo.

•

Na primeira quinzena de agosto, o preço do tomate AA foi vendido no atacado em média a R$ 1,50 o
quilo.

Na Ceasa Campinas, o preço médio do quilo do tomate AA foi de R$ 2,00, valor referente a primeira quinzena
de agosto.

A queda nos preços do atacado nos meses de julho e agosto, pode estar relacionado com a elevação da
temperatura nas principais regiões produtoras, o que acelerou a maturação dos frutos e desenvolvimento
das plantas, e também a uma maior concentração do escalonamento das lavouras, levando a uma elevação
da concentração de oferta no período.

TENDÊNCIAS
Em agosto, com a tendência de aumento das temperaturas, o que faz com que haja um maior consumo de
saladas, e também uma maior oferta de tomate, a tendência é que os preços do fruto se mantenham nos
mesmos patamares de julho. Há possibilidade de preços menores, isso dependerá da concentração de
ofertas nas praças atacadistas nos dias de comercialização.

Preço médio do quilo do tomate de mesa, comercializado na Ceasaminas no entreposto de Contagem até o
mês de julho:
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Preço em R$

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

Meses
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