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Exportações do agronegócio mineiro – Acumulado entre janeiro e novembro de 2018

Faltando um mês para o encerramento do ano, as exportações do agronegócio do Estado
atingiram US$ 7,2 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 606,6 milhões. O saldo
apurado registrou superávit de US$ 6,6 bilhões.

Entre janeiro e novembro de 2018, as exportações do agronegócio mineiro atingiram US$ 7,2
bilhões e 9,4 milhões de toneladas, redução de 2,3% e crescimento de 7,04%, respectivamente.
O preço médio pago na tonelada foi de US$ 762,89.
O café foi o principal produto exportado, somando US$ 2,8 bilhões e 18,7 milhões de sacas. A
Alemanha foi o principal destino do café mineiro com US$ 527,1 milhões. Os Estados Unidos e a
Itália completaram o ranking dos 3 primeiros destinos com US$ 515,5 milhões e 315,8 milhões.
Na segunda posição no ranking, o Complexo Soja se destacou pelo crescimento expressivo das
exportações no período analisado, com US$ 1,8 bilhão e 4,4 milhões de toneladas, crescimento
de 68,9% no valor e 59,2% no volume, com relação a 2017. A soja em grãos representou 90,5%
das vendas do segmento.

A China foi o principal destino das embarcações com US$ 1,2 bilhão

de receita.

Na contramão, as carnes registraram US$ 767, 2 milhões e 265,2 mil toneladas, redução de
14,1% e 19,8%, respectivamente. A carne bovina correspondeu a 71,3% das vendas e totalizaram
US$ 546,7 milhões. A China obteve o maior desempenho, em relação aos demais parceiros
comerciais. Houve acréscimo de 46,6% das compras do país asiático.

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES:

China, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão configuraram entre os principais parceiros
comerciais. As receitas foram de US$ 1,8 bilhão, US$ 654,7 milhões, US$ 582,5 milhões, US$
415,1 milhões e US$ 369,7 milhões, respectivamente.
IMPORTAÇÃO
Em relação às importações, o registro foi de US$ 606,6 milhões e 610, 6 mil toneladas.
Acréscimos de 17,9% e 10,5%. Esse crescimento é um bom indicador de retomada gradual da
atividade econômica no Estado e, consequentemente, de todo o Brasil. Os principais produtos
adquiridos foram: arroz, cacau e produtos alimentícios.
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Apresentação

Este Informativo Conjuntural apresenta uma análise do comportamento do mercado do boi gordo,
no dia 17 de dezembro de 2018, 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 apresenta as projeções dos preços da arroba do boi gordo indicadas pelo mercado futuro
do boi gordo da BM&FBovespa.
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: 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 janeiro de 2017, até o
dia 13 de dezembro de 2018.

Estas cotações, à vista e livre de Funrural, são para bovino macho, castrado ou inteiro, comum e
rastreado com 16 arrobas ou mais – animais inteiros são considerados desde 1º de agosto/2011.
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Informações do CEPEA, de 13/dezembro/2018, indicam que, “ para o mercado interno de boi
gordo, neste início de dezembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo tem refletido um
mercado relativamente firme. Valores diferenciados seguem sendo registrados, o que se deve a
diferentes urgências de compradores/vendedores e aos tamanhos dos lotes comercializados.
Parte dos frigoríficos continua com escalas alongadas, enquanto muitos pecuaristas já
encerraram o ano contábil, postergando as novas efetivações”.
Entre 11 e 17 de dezembro, o Indicador permaneceu praticamente estável, com ligeira queda de
0,43 durante o mês de dezembro, fechando em R$ 149,90 no dia 17 de dezembro para
pagamento a vista. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br.

Bezerro de corte Nelore: estabilidade
O gráfico seguinte mostra a evolução dos preços do bezerro de corte nos últimos 2 anos - janeiro
de 2.017, e até o dia 17 de dezembro de 2.018, 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, as cotações deste bezerro de
corte Nelore têm se mantido estáveis e na faixa de R$1.100,00 e R$1.250,00. 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 variando de R$165,00 (R$1.100,00 /
6,7arrobas) a R$187,00 (R$1.250,00/6,7 arrobas).
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A esperada relação de troca do boi gordo (17arrobas) por bezerro Nelore / anelorado (6,7
arrobas), é de 2,54 (17 / 6,7). Para os valores do dia 18 de outubro/2.018, com uma arroba do boi
gordo a R$150,00,00, e bezerro Nelore a R$1.250,00, a relação de troca é de 2,04 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 - janeiro de 2.017,
e até o dia 17 de dezembro de 2018.

Especificação e local de entrega: “milho amarelo semi-duro, tipo 2, de odor e aspectos normais,
em bom estado de conservação, livre de bagas de mamona e outras sementes prejudiciais e
insetos vivos, duro ou semiduro, com umidade de até 14%, teor de impurezas máximo de 1% na
peneira 3mm, máximo de 6% de grãos ardidos ou brotados e livre de grãos mofados e até 12% de
grãos quebrados, partidos ou chochos. Negócios realizados para o produto 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, para uma cotação do milho de
R$26,50. Nesta mesma época e com arroba de boi gordo de R$130,00, esta relação de troca era
a 4,9 sacas de 60 kg de milho grão por arroba de boi gordo. No dia 17/dezembro/2018, com a
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saca de 60 kg milho a R$38,00 e arroba do boi gordo a R$150,00, esta relação está em 3,95
sacas de milho para 1,00 arroba de boi gordo. E como o milho, na forma de silagem ou de grão é
o principal componente da alimentação de bovinos confinados, significa que em dezembro de
2.018 a engorda de bovinos em confinamento está mais cara, em relação ao período de junhojulho-agosto/2.017.
Informações do CEPEA, dia 17/12/2018, analisa que: “a posição firme de vendedores no
mercado spot tem sustentado os preços do milho na maior parte das regiões acompanhadas pelo
Cepea, principalmente nas consumidoras. Por outro lado, compradores já estão atentos à
perspectiva de disponibilidade recorde na temporada 2018/19, o que faz com que parte desses
agentes aguarde melhores oportunidades de negócios – contexto que limita um movimento de
alta nos valores. Segundo a Conab, a produção brasileira na próxima temporada deve ser
recorde. No geral, os principais estados fornecedores para demandantes paulistas neste período
têm sido Mato Grosso do Sul e Goiás. Ainda assim, os produtores destas regiões também já têm
elevado os valores de suas ofertas”.
Em Campinas (SP), base para o Indicador ESALQ/BM&FBovespa, os preços tiveram alta de
0,45% entre 11 e 17 de dezembro, fechando a R$ 38,06/saca de 60 kg no dia 17/12/2.018. Fonte:
Cepea – www.cepea.esalq.usp.br

Cenário 2019

O gráfico a seguir mostra a “tendência” da evolução dos preços da arroba do boi gordo para o
próximo ano – 2019, e de acordo com os negócios realizados no dia 17 de novembro de 2018, no
Mercado Futuro de Boi Gordo da BMF&Bovespa.
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Sem muitas novidades, as projeções de preços futuros da arroba do boi gordo estão sinalizando
uma tendência para os preços da arroba do boi gordo entre R$151,00 e R$153,00, durante o
primeiro semestre de 2019.
Já para o os meses de agosto a novembro/2.019, as indicações são de uma recuperação de
preços pagos para valores R$155,00 e R$157,00 por arroba. Valores que ainda está abaixo do
valor máximo de R$157,50 obtido na safra de boi gordo nos meses de fevereiro a junho de 2.016,
época de maior oferta de boi gordo para abate.
As explicações para esta tendência de recuperação dos preços pago pela arroba do boi gordo
pode estar nas exportações de carne bovina brasileira (in natura e processada). No acumulado de
2018, até outubro/2018, as exportações de carne bovina chegaram a 1,33 milhões de toneladas,
com crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2017(ano anterior).
A Abrafico lembrou que o mercado russo voltou a se abrir para as carnes brasileiras a partir de
outubro/2018 e que esta medida deverá ser positiva para as exportações. Até outubro/2018 a
China continua sendo o maior mercado de carne bovina brasileira, com compras até outubro
2018, de 585,26 mil toneladas, incluindo Hong Kong (Informações Pecuária.com.br).
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Frango e Ovos
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Desempenho por UF e Regiões na exportação de frango
Embora ainda falte um mês para o encerramento do ano, o posicionamento das Unidades Federativas
brasileiras que exportaram carne de frango nos 11 primeiros meses do corrente exercício não deve sofrer
maiores alterações no fechamento de 2018.
Em síntese, apenas quatro UFs devem registrar incremento em relação a 2017: Santa Catarina, Espírito
Santo, Paraíba e Roraima. Mas em índices que não influenciam positivamente os resultados das respectivas
Regiões, já que as cinco devem fechar o ano com queda não só nos embarques, mas também na receita
cambial.
Liderando desde o primeiro momento as exportações brasileiras, a Região Sul aumenta sua participação
(+2,36%) no total exportado pelo País. Com destaque a Santa Catarina (aumento de 27% na participação) e
Paraná (+1,97%, apesar da redução de 4,5% no volume exportado), pois a participação do Rio Grande do
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Fonte: AviSite

Ovos de galinha: incremento de 8% em 2018
Computados os números mais recentes do IBGE, relativos ao terceiro trimestre de 2018,
constata-se que a produção brasileira de ovos de galinha dos nove primeiros meses do ano
superou a casa dos 2,6 bilhões de dúzias, aumentando 8,11% em relação ao mesmo período de
2017 e atingindo novo recorde do setor.
Do total produzido, cerca de 80% - 2,120 bilhões de dúzias – corresponderam a ovos destinados
ao consumo. Ou seja: os ovos de incubação representaram pouco mais de 20% da produção
total, somando 533,7 milhões de dúzias.
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A queda de participação do ovo fértil em alguns momentos deste ano sugere que o incremento
registrado na produção de ovos de consumo pode ter sido superior ao índice indicado pelo
levantamento.
Não custa ressalvar que os levantamentos trimestrais do IBGE relativos à produção de ovos de
galinha se restringem às granjas com plantel mínimo de 10 mil poedeiras. Portanto, os resultados
obtidos não refletem integralmente a produção brasileira.

Aliás, o próprio IBGE reconhece esse fato. Recentemente, mencionando que existe levantamento
mais próximo da realidade – aquele que levanta a produção em níveis municipais – o órgão
estimou que cerca de 22% da produção de ovos de galinha provêm de criações cujo plantel é
inferior a 10 mil poedeiras.

Fonte: AviSite
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VARIAÇÃO NAS COTAÇÕES DE FRANGOS E OVOS – 17/12/18
PRODUTO

ATACADO FOB. GRANJA (R$/Kg)

Frango Abatido Resfriado/Atacado

4,50

Frango Vivo com ICMS Média
Mercado-Granja

2,80

OVOS

VALOR R$/CX/30 Dz – CEASA –MG

Ovos Extra Grandes

80,00

Ovos Grandes

78,00

Ovos Médios

75,00

Ovos Pequenos

67,00

Ovos Vermelhos.

100,00

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


Tomate classificação AA, Longa Vida foi comercializado a R$ 1,51, Santa Cruz R$ 2,91 e
Italiano R$ 3,02, preço médio do quilo.



Tomate classificação A, Longa Vida foi comercializado a R$ 2,86, Santa Cruz R$ 1,58 e
Italiano R$ 1,58, preço médio do quilo.



Na primeira quinzena de dezembro o preço médio do tomate AA foi comercializado em
média a R$ 2,50 o quilo.

Na Ceasa Campinas, o preço médio do quilo do tomate AA foi de R$ 3,50, valor referente a
primeira quinzena de dezembro.

Com a redução do escalonamento dos plantios, comum para o período, houve uma diminuição
da oferta de tomate in natura nas praças atacadistas, o que levou a uma reação automática na
valorização do preço do produto no atacado. (veja gráfico de preços).

TENDÊNCIAS

Em dezembro, mesmo com o aumento das temperaturas, o que leva a população a consumir
mais saladas e consequentemente mais tomate in natura, a tendência é que o consumo não seja
maior, pois, com o início das férias escolares e regulamentares, há uma sensível queda na
demanda, o que poderá equilibrar a expectativa de menor oferta de produto, normal para a época,
e, também levar os preços no atacado a serem menores ou iguais aos observados em novembro.
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Preço médio do quilo do tomate de mesa, comercializado na CeasaMinas no entreposto de
Contagem até o mês de novembro:

Preço em R$
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Meses
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