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Destaque

Maggi afirma que pauta de exportações entre Brasil e China será diversificada

Em Pequim, o ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi, reuniu-se com inte-
grantes da Administração Geral da Supervisão da 
Qualidade, Inspeção e Quarentena (antiga AQSIQ). 
No encontro, o ministro recebeu de Zou Zhiwu, vice-
-ministro da Administração Geral da Aduana da Chi-
na, a garantia de que será cumprido o compromisso 
de avançarem nas negociações entre os dois países na 
Subcomissão de Inspeção e Quarentena chinesa. Há 
dois anos, Brasil e China paralisaram as reuniões nes-
ta subcomissão, que aprova as condições sanitárias e 
fitossanitárias para o comércio de produtos agropecu-
ários com a China.

“Esse é o começo de um novo tempo nas nossas rela-
ções comerciais”, comemorou o ministro.

Entre as questões que o Brasil levará para serem trata-
das na subcomissão, ainda este ano, estão as exporta-

ções de miúdos de suínos e de bo-
vinos, de carnes com osso e carnes 
termicamente processadas. “Isto 
só está sendo possível”, destacou 
Maggi, “porque estamos receben-
do o certificado de país livre da fe-
bre aftosa pela OIE (Organização 
Mundial de Saúde Animal).”

O Brasil aguarda para o próximo 
dia 21 a chegada de uma missão 
veterinária chinesa para inspe-
cionar plantas frigoríficas de aves, 
carne bovina e de asininos (ju-
mentos).

O ministro lembrou ainda que também deverão ser 
incluídas nas tratativas comerciais a exportação e a 
importação de frutas. A China pretende importar ar-
roz, lácteos, farinhas para ração animal e ovos férteis, 
e exportar pescados para o Brasil. “Estamos avançan-
do na diversificação da nossa pauta de exportações”, 
disse Maggi.

A China é o maior mercado para os produtos agro-
pecuários brasileiros, consumindo 39% do total de 
nossas exportações. Em 2017, os embarques soma-
ram US$ 26 bilhões, com liderança da soja em grão 
(US$ 20,3 bilhões), e celulose (US$ 2,6 bilhões). As 
importações de produtos chineses no mesmo período 
atingiram US$ 1,1 bilhão, principalmente de algodão 
e produtos têxteis de algodão (US$ 288,2 milhões).

Fonte: Ministério da Agricultura
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Cotações

Mercado

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 17/05/18

SUÍNOS

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 17/05/18

Fonte: ASEMG - Acesso em 17/05/18
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O Brasil pode se preparar para uma concorrência 
maior dos Estados Unidos no setor de carnes no pró-
ximo ano.

Produção e exportação deverão ser recordes em al-
guns dos setores de proteína deste país, concorrente 
direto do Brasil.

Uma das apostas dos americanos é exatamente a Ásia, 
mercado onde o Brasil também vem conseguindo 
avançar nos últimos anos.

Estimativas do Usda (Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos) divulgadas nesta quarta-feira 
(16) indicam que a produção de carne bovina deverá 

atingir 12,6 milhões de toneladas, 1,8% acima da esti-
mada para este ano.

Os Estados Unidos são os líderes mundiais na produ-
ção de carne bovina, mas o Brasil é o maior exporta-
dor.

As estimativas de vendas externas de carne bovina dos 
americanos são de um volume recorde de 1,43 milhão 
de toneladas em 2019.

As importações também ficarão no mesmo patamar 
das exportações, e o Brasil tem participação de 4,5% 
no volume de carne bovina importado pelos Estados 
Unidos.

Fonte: BeefPoint

Produção de carne sobe nos EUA em 2019, e concorrência com Brasil será maior
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Exportações do agronegócio garantiram superávit da balança comercial

As exportações do agronegócio brasileiro somaram 96 
bilhões de dólares em 2017, com aumento de 13% em 
relação a 2016. Sem a exportação do agro brasileiro, 
a balança comercial seria deficitária em 15 bilhões de 
dólares.

De 1997 a 2017, em 20 anos, o Brasil exportou 1,23 
trilhões de dólares, e o agronegócio foi o setor que 
mais contribuiu para a balança comercial e para a eco-
nomia brasileira. O agronegócio responde atualmente 
– dados de abril de 2018 – por 44,8% das exportações 
totais do Brasil.

“Tudo isso é garantido pelo agronegócio brasileiro, 
que alcançou superávit de 80 bilhões de dólares”, ava-
lia Odilson Ribeiro e Silva, secretário de Relações In-
ternacionais do Agronegócio (SRI) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

“A SRI foi criada em 2005, e passados treze anos, até 
os dias de hoje, tivemos o período de maior incremen-
to das exportações brasileiras”, explicou o secretário. 
“O nosso esforço foi realizado em conjunto com todas 
as unidades do MAPA para que houvesse o melhor 
desempenho da nossa balança comercial. O principal 
produto da nossa é soja em grãos. Somos o maior o 
maior exportador de soja, mas temos planos de agre-
gar ainda mais valor a este produto.”

No ano passado houve aberturas importantes de no-
vos mercados. Carne suína para a África do Sul, pro-
dutos lácteos para a Malásia, material genético para 
países da Ásia (como a Coréia do Sul), arroz para o 
Peru, peixes para Israel e carne bovina para a Argen-
tina.

“A nossa rede de adidos agrícolas tem uma atuação 
bastante forte”, disse o secretário. A SRI investiu na 
ampliação do quadro de servidores no exterior. Atual-
mente são 14 adidos agrícolas trabalhando em 41 pa-
íses e blocos econômicos na promoção de produtos, 
no crescimento e manutenção das exportações. Até o 
final do ano serão mais 11 adidos, somando 25 pro-
fissionais para cobrir 80 países e blocos econômicos. 
O Brasil exporta hoje para 189 países e a União Eu-
ropeia.

“Procuramos agir em sintonia, evitando as dificulda-
des para exportações do Brasil e verificando quais são 
os nichos de mercado em que teríamos mais condi-
ções de vender. Trabalhamos também nas conferên-
cias das partes de biodiversidade, de clima, mostrando 
o que o Brasil faz pela conservação do meio ambiente 
do planeta.”

Na busca constante de novos mercados, Ribeiro e Sil-
va trabalha no Plano Estratégico da gestão do ministro 
Blairo Maggi, lançado há dois anos – portaria MAPA 
1734. A meta é alcançar 10% do mercado agro mun-
dial, atualmente estimado em 1,2 trilhões de dólares.
“Estamos preparando também um programa bastante 
ambicioso de promoção do agro brasileiro, que deve-
rá incluir, anexo aos produtos importados, um código 
que levará o consumidor a um site na internet, no qual 
ele poderá acompanhar o sistema de produção rela-
cionado àquele produto”

Um dos objetivos do programa de rastreamento de 
produtos é o de evidenciar a sustentabilidade do agro-
negócio brasileiro.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Eventos

REFORMA TRABALHISTA E SEUS IMPACTOS 
NO DEPARTAMENTO PESSOAL

Data:  23 de maio de 2018 (quarta-feira) 
Horário:  8h às 17h
Local: FIEMG REGIONAL VALE DO AÇO – Av. Pedro Li-
nhares Gomes , 5.431 – Horto - Ipatinga /MG

Investimento: R$ 130,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 200,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/F8mKPi

Desconto para associados Sinduscarne!

Saiba Mais: https://goo.gl/JSj58A


