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Destaque

Mapa retoma em março auditoria nos serviços veterinários oficiais

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) vai reiniciar a partir de março as audito-
rias nos serviços veterinários dos estados (SVE), para 
avaliação de suas estruturas. Será o segundo ciclo de 
levantamento iniciado em 2016 e concluído em de-
zembro último, em todos os estados. O ciclo de 2019 
será encerrado em 2021.

De 18 a 22 de março, os auditores fiscais federais agro-
pecuários (AFFA) iniciarão a auditoria em Alagoas; 
de 25 a 29 de março, será no Pará; de 3 a 7 de junho, 
em Minas Gerais; de 5 a 9 de agosto, no Piauí; de 16 
a 20 de setembro, em Pernambuco e, em Sergipe; de 

30 de setembro a 4 de outu-
bro, no Maranhão; de 21 a 25 
de outubro, no Rio de Janeiro 
e; de 25 a 29 de novembro, no 
Espírito Santo.

Nas auditorias são avaliados 
43 itens, entre os quais o con-
trole das divisas e fronteiras; 
de trânsito de animais (terres-
tres e aquáticos) e produtos de 
origem animal, com identifi-
cação e rastreabilidade; con-
trole de cadastro de produto-
res, propriedades e animais. 
Além disso é feito diagnóstico 
laboratorial e envio de amos-

tras; avaliada a capacidade para detecção precoce e 
notificação imediata de doenças, atendimento à sus-
peitas e atuação em emergências sanitárias; controles 
de estocagem e distribuição de produtos biológicos 
(vacinas, antígenos e alérgenos), e ainda a estrutura 
operacional (transportes, equipamentos e acesso à co-
municação).

As auditorias visam a manutenção de um serviço ve-
terinário oficial estruturado, alinhado às necessidades 
da pecuária nacional e adequado às diretrizes interna-
cionais de saúde animal.

Fonte: Ministério da Agricultura
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SUÍNOS

 Fonte: ASEMG - Acesso: 10/01/19

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 10/01/19

Cotações

Mercado

Fonte: AVIMIG - Acesso em 10/01/19

FRANGO
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Com mais frigoríficos e pecuaristas negociando, o 
mercado do boi gordo está retomando a normalidade, 
segundo a Scot Consultoria. Entretanto, nesta quarta, 
dia 9, ainda não há um viés definido para as cotações 
da arroba.

“Isso fica claro quando observamos o fechamento des-
ta quarta, com valorizações em 10 praças e queda em 
outras sete”, diz.

Em São Paulo, por exemplo, a referência para a arroba 
do boi gordo subiu R$ 0,50 por arroba, frente ao le-
vantamento anterior.

Já em Goiânia (GO), o cenário foi o oposto e a re-
ferência cedeu R$ 1,50 por arroba. Segundo a Scot, 
diante desse cenário ainda incerto, em algumas praças 
a maioria dos frigoríficos está fora das negociações, 
aguardando maior clareza do mercado para voltar às 
compras.

Nas regiões de Belo Horizonte (MG) e Três Lagoas 
(MS) esse movimento foi notado com maior intensi-
dade.

No mercado atacadista de carne bovina com osso, não 
houve alterações nas referências e a carcaça de bovi-
nos castrados está cotada em R$ 10,28 por quilo.

Fonte: Canal Rural

Preço do boi gordo sobe em 10 praças e cai em outras 7, diz Scot Consultoria

Em um ano no qual as exportações de carne bovina 
dos Estados Unidos deverão alcançar US $ 8 bilhões 
em valor, Taiwan – um país insular com população de 
menos de 24 milhões – destaca-se como uma estrela, 
especialmente para cortes de carne bovina refrigerada 
de maior valor.

Com dois meses de dados ainda faltando sobre o ano 
de 2018, as exportações para Taiwan já superaram os 
recordes de 2017. Até outubro de 2018, as exportações 
totalizaram 49.135 toneladas, 34% acima do ano an-
terior e bem acima do recorde do ano 44.800 tone-

ladas. O valor 
das expor-
tações foi de 
US$ 455,3 
milhões, um 
aumento de 
36% e a que-
bra do valor 
anterior de 
US$ 410 mi-
lhões. Quando os resultados finais de 2018 estiverem 
disponíveis, o valor de exportação para Taiwan exce-

Grande demanda para a carne bovina dos EUA em Taiwan impulsiona
as exportações do país
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derá US $ 540 milhões, mais do que duplicando ape-
nas nos últimos cinco anos. A carne bovina resfriada 
representará cerca de US $ 300 milhões desse total, 
já que a carne bovina dos EUA detém mais de 75% 
do mercado de carne bovina resfriada de Taiwan – a 
maior parcela de qualquer destino asiático.

Joel Haggard, vice-presidente sênior da Federação de 
Exportações de Carnes dos Estados Unidos (US Ex-
port) para a região Ásia-Pacífico, disse que a carne 
bovina resfriada dos EUA capturou a atenção e a ima-
ginação de uma ampla gama de donos de restaurantes 
taiwaneses.

“A carne bovina dos EUA está capitalizando em um 
nível muito alto de inovação de cardápio em Taiwan”, 
disse Haggard. “Se você é um jovem empreendedor 
em Taiwan, pode criar um modelo de negócios em 
torno da carne bovina dos EUA. Você pode abrir uma 
churrascaria, um restaurante de hot-pot, ou até mes-
mo um churrasco coreano ou uma banca de hambúr-
guer, e construir um negócio lucrativo em torno da 
carne bovina dos Estados Unidos.”

Semelhante ao Japão e à Coreia do Sul, o mercado 
taiwanês está passando por uma “mania de bife”. Essa 
crescente afinidade com o bife levou recentemente a 
USMEF a desenvolver o “Steaklicious” como o nome 
de sua promoção mais recente em Taiwan.

A USMEF também reconheceu restaurantes que têm 
apresentado de forma confiável e fiel produtos de car-
ne bovina dos EUA em seus cardápios. Para ser se-
lecionado para o programa de fidelidade “Diamond 
Plus Precious” da USMEF, os pratos de carne bovina 
dos EUA devem responder por mais da metade do 
total de itens de carne no cardápio de um restauran-
te, todas as ofertas de carne bovina dos EUA devem 
ser classificadas como USDA Choice ou superior e a 
classificação do corte devem ser claramente marcados 
no menu. Em troca, os membros Diamond Plus Pre-

cious recebem apoio da mídia da USMEF destacando 
a disponibilidade de carne bovina dos EUA em seus 
estabelecimentos. Tanto a promoção do Steaklicious 
quanto o programa Diamond Plus Precious Awards 
foram possíveis graças ao apoio do Beef Checkoff.

Haggard, cujo corpo de trabalho em Taiwan se estende 
por mais de 30 anos, observa que além da alta popu-
laridade da carne bovina americana entre os fregueses 
de restaurantes, os clientes de supermercados também 
se sentem muito mais confortáveis em comprar carne 
bovina americana e cozinhar em casa.

“Nos primeiros dias, os clientes de varejo levavam car-
ne bovina produzida a pasto, muito dura e importada, 
e a pouca carne doméstica que estava disponível e a 
cozinhavam por muito tempo”, explica Haggard. “Mas 
décadas de promoções da USMEF mostraram aos 
consumidores muitas maneiras simples de se preparar 
e aproveitar a carne bovina produzida com grãos dos 
EUA em casa. Essas promoções na loja realmente fun-
cionam, e elas estão valendo a pena, já que os consu-
midores ganham mais acesso a programas de culiná-
ria, sites e outros recursos que lhes dão confiança para 
experimentar novas receitas e técnicas de culinária.”

Haggard disse que um benefício adicional do sucesso 
crescente da carne bovina dos EUA em Taiwan é que 
ela fornece um modelo para como a carne bovina dos 
EUA pode ser apresentada no futuro na China conti-
nental.

“Enquanto Taiwan é um mercado espetacular por 
si só, a USMEF também vê isso como uma base de 
pesquisa e desenvolvimento para nosso programa na 
China”, explica ele. “Nós vemos o comportamento de 
compra do consumidor chinês e o uso de carne bovina 
evoluindo muito do jeito que tem em Taiwan. Existem 
muitas semelhanças e muitas maneiras de aplicar o 
conhecimento e a experiência adquirida em Taiwan.”

Fonte: BeefPoint



 

 

InfoCarne Nro 180 11 de Janeiro de 2019

6

Desde novembro do ano que passou, semana após se-
mana os preços da carne bovina sem osso vendida no 
atacado pelos frigoríficos acumulavam valorizações, 
contudo nos últimos sete dias o mercado entrou em 
revés.

Na média de todos os cortes pesquisados a desvalori-
zação foi de 1,7% nestes primeiros dias de 2019.

Este desempenho de certa forma já era esperado, pois 
janeiro é sazonalmente marcado pela mudança de 
comportamento das vendas, que começam a recuar 
após um período de intenso crescimento, normal-
mente observado nas últimas semanas do ano que se 
encerrou.

Mas vale lembrar que, ao longo de 2018 o consumo 
interno não surpreendeu, porém conseguiu absorver 
o aumento dos abates sem grandes pressões nos pre-
ços da carne.

E embora a margem da indústria em 2018 tenha fica-
do ao redor de 6 pontos percentuais abaixo da média 
de 2017 é preciso considerar que em 2018 esta mar-

gem foi construída em cima de preços mais sustenta-
dos da matéria-prima (boi gordo).

Mas para este ano que se inicia as expectativas cola-
boram para preços mais firmes no mercado da carne, 
tanto pelo possível aumento da demanda doméstica, 
em decorrência da retomada mais consistente da situ-
ação da economia, quanto pela diminuição da oferta 
de gado, em função do início do ciclo de retenção de 
matrizes.

Fonte: Scot Consultoria

Carne bovina: mercado virou
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Parceria

Eventos

FINANÇAS EMPRESARIAIS NA PRÁTICA

Objetivo: Capacitar os participantes em técnicas eficazes para gestão das finanças em-
presariais.

Data: 28 à 30/01/2019 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG

Investimento: R$ 350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não 
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2NUjaVO

DESENHANDO E LIDERANDO UMA ORGANIZAÇÃO EMPREENDEDORA

Objetivo: Desenvolver e instrumentalizar o líder para a geração de resultados diferencia-
dos, através de uma performance empreendedora.

Data: 29 e 30/01/2018 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG

Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não 
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2VKsUpN


