
109ª Edição - 14 a 27 de julho de 2013

circulação
MS, MG E SP

BraSil PodE PrEciSar dE até 1,4 
Bi/t dE cana EM 2020 Para Etanol

carnE Bovina tEM rEcordE dE uS$ 3 
Bi Enquanto a Suína rEGiStra quEda

Página 5.

Página 3.

Página 6.

GovErno EStiMa Produção aGrícola 
rEcordE dE r$ 272 BilhõES EM 2013

ExPortação dE franGo SoBE 7,2% 
no 1º SEMEStrE, aPonta uBaBEf

Soja é o destaque; pela 
primeira vez, Valor Bruto 
da Produção da laranja 
supera o do café

o Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) dos principais 
produtos agrícolas deve 
alcançar neste ano o re-
corde de R$ 272,15 bilhões, 

montante 18,2% superior ao estimado para 
o ano passado. o bom desempenho foi im-
pulsionado principalmente pela colheita da 
safra recorde de soja, que proporcionou um 
aumento de R$ 11,844 bilhões (+17,2%) no 
valor da produção da oleaginosa, estimado 
para este ano em R$ 80,609 bilhões. 

os cálculos são da Coordenadoria de 
Planejamento Estratégico do Ministério da 
Agricultura e levam em conta a estimativa 
de safra de junho do instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (iBGE) e os 
preços levantados pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea/
Esalq/USP). 

outro produto que se destaca é a cana-
-de-açúcar. A previsão de aumento de R$ 
4,059 bilhões (+17,2%) no valor produto de 

produção da cana, que foi estimado pelo 
Ministério da Agricultura em R$ 48,094 
bilhões. Em terceiro lugar ficou o milho, 
cujo valor da produção deve crescer 11,3% 
(R$ 3,753 bilhões) e atingir neste ano R$ 
37,051 bilhões. 

os cálculos da coordenadoria de pla-
nejamento do Ministério da Agricultura 
indicam que a renda do setor citrícola deve 
se recuperar e atingir valor recorde neste 
ano. As estimativas são de aumento de R$ 
6,258 (+44,4%) no valor bruto da produção 
de laranja, estimado em R$ 20,362 bilhões. 

Pela primeira vez na série histórica da 
coordenadoria o valor bruto da produção de 
laranja supera o do café, que cai de quarto 
para quinto lugar no ranking dos principais 
produtos. A estimativa para este ano é de 
queda de 26% (R$ 5,048 bilhões) na renda 
do café, estimada em R$ 14,341 bilhões. 

outro produto que apresenta queda 
significativa de renda neste ano é o algodão, 
reflexo da retração na área plantada e queda 
na produção. A estimativa é de diminuição 
de R$$ 3,724 bilhões (-31,9%) no valor bruto 
da produção de algodão, estimado em R$ 
7,968 bilhões. 

o tomate ainda ocupa o sexto lugar entre 
os produtos de maior renda, em virtude da 
alta de preços registrada no primeiro se-
mestre deste ano, provocada por problemas 

climáticos. A estimativa é de crescimento de 
65,3% (R$ 4,015 bilhões) no valor bruto da 
produção de tomate para R$ 10,165 bilhões. 

No caso do feijão, que registra queda de 
produção nesta safra, por causa de perda 
de área para a soja e milho, a estimativa é 
de aumento de 7,5% na renda, estimada 

em R$ 8,278 bilhões. A banana também 
está entre os dez principais produtos, com 
valor bruto da produção estimado em R$$ 
10,156 bilhões (+9%). A renda do arroz 
deve crescer 6,9% para R$ 7,937 bilhões 
e a projeção para o trigo é de aumento de 
203% para R$ 3,8 bilhões. 

Bom desempenho do VPB foi impulsionado principalmente pela colheita da safra recorde de soja

Foto: Flickr

Foto: Reprodução / Internet
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Há algumas décadas, quando se fa-
lava de alimentos e medicamentos 
do futuro, imaginavam-se aqueles 

alimentos e medicamentos processados, 
industrializados e até em forma de cápsula. 
Entretanto, o que não se imaginava é que a 
maior preocupação da sociedade nos dias 
de hoje, fosse à qualidade dos alimentos e 
medicamentos “in natura”. 

 o Brasil tem a maior biodiversidade 
de plantas do planeta, associada às ricas 
diversidades étnicas e culturais, com o 
maior percentual de plantas medicinais 
encontradas na Amazônia, no Cerrado e na 
Mata Atlântica. (AZEVEdo, 2002).

Quando se fala de cultivo de plantas 
medicinais está-se conservando a biodi-
versidade, a saúde humana, o alimento, a 
economia, o resgate do conhecimento po-
pular, a organização, a participação social, 
o gênero e a geração.

A produção de plantas medicinais é um 
sistema viável para a agricultura familiar, 
devido ao módulo de produção que é redu-
zido e por não necessitar de mão-de-obra- 

sequência, o Gerente Técnico Global de 
Bovinos de Corte da Nutron Alimentos, 
Pedro Veiga apresentará “Planos nutricio-
nais durante a cria e recria e seu impacto 
na fase de terminação”. 

“Bem-estar e Ética na produção de 
bovinos de corte” será abordado pelo pro-
fessor da USP e Unesp, Mateus Paranhos, 
coordenador do Etco (Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Etologia e Ecologia Ani-
mal, da Unesp – Jaboticabal, SP). “Foi no 
estado do MS que desenvolvemos um dos 
trabalhos pioneiros relacionados à adoção 
de boas práticas de manejo para promover 
o bem-estar dos bovinos, nos anos 2000 e 
2001, com resultados muito positivos. Esta 
iniciativa foi desenvolvida com um grupo de 
pecuaristas ligados a Associação Sul-Mato-
-Grossense dos Produtores de Novilho 
Precoce para atender a demanda do Pro-
grama Garantia de origem, do Carrefour, 
e usamos os resultados desse trabalho até 
hoje como um bom exemplo das vantagens 

especializada, porém intensiva.
Atualmente, observa-se o crescimento 

no consumo de plantas medicinais em nível 
mundial, com isto, mostra a necessidade de 
uma produção diversificada e sem o uso de 
agroquímicos. A utilização da adubação 
orgânica é importante para produção de 
plantas medicinais de alta qualidade, pos-
sibilitando, dessa forma, uma produção 
racional, com equilíbrio e respeito aos 
ecossistemas.

Saber trabalhar o solo com equilíbrio 
e conhecimento, é fundamental para a 
produção desejada na cultura das plantas 
medicinais: ao planejar sua horta e a cada 
novo plantio ou adubação de manutenção, 
enriqueça o solo com composto orgânico 
para garantir um adequado suprimento de 
água e nutrientes.

Hoje ha uma tendência na utilização nos 
compostos de matéria orgânica, onde, são 
largamente utilizados, pela simplicidade 
e facilidade de uso. Quanto à nutrição da 
planta, em geral, num solo com bom teor de 
matéria orgânica é o ideal, pois, produzem 

da aplicação das boas práticas de manejo 
nas rotinas das fazendas”, conta Paranhos. 
o consultor ocimar de Camargo Vilela terá 
a missão de esclarecer mitos e verdades a 
respeito das qualidades da carne bovina. 

No segundo dia, o primeiro assunto 
abordado será “A cria planejada – cruza-
mento dirigido”, por Alexandre Zadra, que 
tratará da cria pelo foco da genética. “o MS 
apresenta biomas próprios para cria como 
o Pantanal e o bolsão, os quais servem de 
verdadeiras maternidades exportadoras de 

melhor quando recebem adequado supri-
mento de água e nutrientes, proveniente 
de uma boa adubação orgânica, onde deve 
ser feita com base na análise do solo e nos 
teores de nutrientes. Plantas bem nutrida, 
são mais resistentes às pragas e doenças, 
aumentando a capacidade produtiva e ge-
rando maior produção e qualidade.

o uso de técnicas orgânicas além de 
não trazer riscos, preserva os princípios 
ativos das plantas, além de oferecer um 
manejo adequado do solo, equilíbrio entre 
pragas e doenças e seus inimigos naturais 
(SARTÓRio et.al., 2000). 

devido ao uso indiscriminado de pro-
dutos químicos, têm-se, prejudicado o 
meio ambiente e conseqüentemente, os que 
vivem nele, assim, a busca por qualidade 
de vida e ambiente preservado, fez com 
que a sociedade revisse os conceitos de 
qualidade e fosse à busca de qualidade de 
vida e equilíbrio ambiental. 

(*) Crissia Fernanda Tapeti de Souza 
é Engenheira Agrônoma e Mestre em Bio-
tecnologia.

material genético a ser recriados nas áreas 
altas e engordados nos excepcionais confina-
mentos existentes no estado”, destaca Zadra.

Na sequência o diretor executivo da 
franquia de restaurantes Vermelho Grill, 
Eduardo Fornari dará a visão do restaurante 
a respeito da produção de carne de quali-
dade e a visão do frigorífico será dada pelo 
representante do Grupo Marfrig, Mauricio 
Manduca Ferreira.

o professor da Unicamp, Pedro Eduardo de 
Felício apresentará o conceito de "Carne de Alta 
Qualidade", produto especial no atendimento 
de mercados que remuneram de maneira 
bastante diferenciada os cortes da região dorso-
-lombar e pélvica da carcaça bovina. 

o consultor José Renato Silva falará 
sobre a eficiência produtiva e econômica 
na produção das pastagens para bovinos de 
corte. o diretor da Unidade de Negócios - 
Bovinos da Phibro Animal Health, danilo 
Grandini discutirá “Custo da desinformação 
tecnológica: foco recria e engorda”. Finaliza 
a programação o presidente da Associação 
de Criadores de Novilho Precoce do MS, 
Alexandre Scaff Raffi com a palestra “A 
carne é de qualidade, e agora?”.

As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.agrocentro.com.br/circuitofeicorte

Por CriSSia Fernanda TaPeTi de Souza (*)

A programação do workshop, 
que tem como tema “Efi-
ciência na produção e na 
comercialização da carne”, 
terá início com apresentação 

“Panorama mundial da produção de carne 
bovina” feita pelo coordenador de conte-
údo do Circuito Feicorte, Luciano Roppa. 
As “Perspectivas da indústria de carne 
bovina brasileira” serão explanadas pelo 
diretor-Executivo da Associação Brasileira 
das indústrias Exportadoras de Carnes 
(ABiEC), Fernando Sampaio. Em seguida, o 
engenheiro agrônomo daniel Silva Pagotto, 
gerente comercial do Banco original, tra-
tará da “influência do clima na pecuária”. 
Rodrigo S. Goulart, da MSd Saúde Animal, 
apresentará a tecnologia Beta-agonista que 
traz melhorias no desempenho animal de 
forma sustentável em confinamento. Na 

nos dias 30 e 31 de julho, Campo Grande recebe 
uma etapa do Circuito Feicorte nFT 2013, que 
será no Centro de exposições albano Franco.

“A cria planejada – cruzamento dirigido”, é um dos 
temas do circuito e Alexandre Zadra é o palestrante
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ExPortação dE franGo SoBE 7,2% 
no 1º SEMEStrE, aPonta uBaBEf
As exportações de carne de 

frango brasileira totaliza-
ram US$ 4,093 bilhões no 
primeiro semestre, alta de 
7,2% na comparação com 

igual período do ano passado. Em volume, 
houve redução de 4,9%, para 1,890 milhão 
de toneladas. o preço médio no período 
ficou em US$ 2.166 a tonelada, crescimento 
de 12,7%. As informações foram divulgadas 
pela União Brasileira de Avicultura (Ubabef). 

As exportações da avicultura brasilei-
ra - considerando embarques de carne de 
frango, ovos, material genético, ovos férteis, 
perus, patos e gansos - alcançaram 1,977 
milhão de toneladas no primeiro semestre 
de 2013, resultado 5,7% menor em relação 
ao mesmo período do ano passado. Em 
receita, houve crescimento de 5,5% em 
igual comparação, com um total de US$ 
4,381 bilhões. 

A Ubabef estima que o consumo interno 
e as exportações de carne de frango tendem 
a aumentar no segundo semestre de cada 
ano, especialmente durante os períodos 
festivos. "diante desta perspectiva vemos 

que poderá haver uma pressão no equilíbrio 
entre oferta e demanda, como consequência 
dos estoques ajustados tanto no Brasil quan-
to nos principais clientes das exportações 
brasileiras. Também colaboram para esse 
cenário o menor alojamento de matrizes em 
2012 e o tradicional aumento de consumo 
no segundo semestre. Além disso, a ocupa-
ção dos espaços de produção normais por 
aves de comercialização sazonal, como as 
Natalinas, também poderá influenciar este 
contexto", destacou o presidente executivo 
da entidade, Francisco Turra, em nota. 

No caso das exportações de carne de 
frango, a tendência é repetir em 2013 o 
resultado de 2012, podendo haver um 
crescimento de até 2%. No início do ano, 
a projeção era de um crescimento de 3%. 

Já em termos de produção, 2013 deverá 
encerrar com total entre 12,3 milhões e 12,5 
milhões de toneladas, volume semelhante 
ao obtido em 2012, de 12,6 milhões de to-
neladas. Até o primeiro semestre do ano, 
o alojamento de matrizes em 2012 somou 
46,5 milhões de aves, queda de 7% com 
relação aos 50 milhões de cabeças alojadas 

em 2011 e equivalente aos 46,5 milhões 
verificados em 2010. 

o alojamento de matrizes já instalado 
para produção de pintos de corte no segun-

do semestre de 2013 aponta para uma média 
mensal de 3.753.300, resultado 1,9% inferior 
à média mensal do primeiro semestre do 
ano, que foi de 3.824.000 de matrizes. 

Segundo semestre deve ser melhor para o setor da avicultura brasileira em função da comercialização sazonal, 
como as festas de Natal e final de ano

permitir a punição dos responsáveis em 
caso de dano à saúde da população ou ao 
meio ambiente. “o contratante do serviço 
e o aplicador profissional devem responder 
solidariamente”, defende. 

de acordo com a proposta, apresentada 
pelo deputado Padre João (PT-MG), as re-
ceitas devem ser encaminhadas aos órgãos 
responsáveis anualmente acompanhadas de 
relatório sobre operações aéreas realizadas. 

Segundo Mariana Santannna, estudos 
apontam que somente 30% dos agrotóxicos 
pulverizados nas plantações permanecem 

vez de outra lagarta”, explica diogo Rodri-
gues Carvalho. Ele é engenheiro agrônomo e 
diretor da empresa Bug Agentes Biológicos, 
que desenvolve insetos para controle de 
pragas em Piracicaba (SP).

As vespas são multiplicadas em la-
boratório, e transportadas em forma de 
pupa acondicionadas em cápsulas dentro 
de cartelas. “os insetos são enviados para 
o cliente dois dias antes do nascimento”, 

na planta. “o preocupante é que o restante 
irá para o solo ou para o ar nas regiões cir-
cunvizinhas à aplicação”, lamenta. 

TRAMiTAção - o texto segue 

diz Carvalho. Ele conta que sua produção 
aumentou em 30%, e que tem capacidade 
diária de produção de 133 milhões destes 
insetos.

Segundo o engenheiro agrônomo, as 
vespas do gênero Trichogramma combatem 
lagartas na soja, milho, algodão e cana-de-
-açúcar em todo o Brasil. Nos últimos três 
anos, já despachou insetos para mais de 
1,5 milhão de hectares, sendo necessárias 

para análise conclusiva nas comissões de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
desenvolvimento Rural; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

A Comissão de Meio Ambiente e de-
senvolvimento Sustentável aprovou 
proposta (PL 3615/12) que obriga 

empresas de aviação agrícola a enviar, aos 
órgãos responsáveis pela agricultura e pela 
proteção do meio ambiente da União, dos 
estados e do distrito Federal, cópias das 
receitas agronômicas utilizadas na compra 
e na aplicação de agrotóxicos. 

Para a relatora, deputada Marina San-
tanna (PT-Go) a medida é importante 
não apenas para reduzir a dispersão dos 
agrotóxicos para áreas vizinhas como para 

Produtores rurais de todo o Brasil 
estão recorrendo a vespas do gênero 
Trichogramma spp para combater a 

Helicoverpa armigera. o inseto é minúsculo 
(tem 0,25 mm de comprimento), e impede 
que as lagartas nasçam parasitando as larvas 
recém postas.

“A mariposa coloca o ovo na plantação. 
A vespa encontra esse ovo e deposita o seu 
dentro dele. Assim, nascerá uma vespa em 

100 mil vespas para cada, ao preço de R$ 
30 por hectare.

diogo Rodrigues Carvalho garante que 
não há chance de uma infestação destes 
insetos, pois eles atacam somente ovos de 
borboletas e mariposas. Quando essas são 
eliminadas, a população de vespas acaba di-
minuindo por falta de hospedeiros. “Quando 
a colheita é realizada, as vespas acabam sendo 
retiradas com a plantação”, conclui.

MEio aMBiEntE aProva MaiS riGor no controlE dE aGrotÓxicoS PulvErizadoS

ProdutorES uSaM vESPa Para coMBatEr hElicovErPa arMiGEra

estudos apontam 
que somente 30% dos 
agrotóxicos pulverizados 
nas plantações 
permanecem na planta

Foto: Reprodução / Internet

Foto: Reprodução / Internet
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A oportunidade se aproxima como 
um estouro de boiada. A 4ª etapa 
do Circuito de Leilões Fazendas 

Bartira acontece dia 25 de julho, a partir 
das 20h30, no Recinto de Leilões Acricam, 
em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Serão 
ofertados 1.710 bezerros nelore e cruza-
mento industrial.

lEiloGrandE E Wf rEalizaM 4ª EtaPa do 
circuito dE lEilõES fazEndaS Bartira

GrandES touroS chEGa a 
Sua oitava Edição coM foco 
no criador dE BEzErroS

os criatórios da Família Mau-
ro Borges, Janete Souza 
Morais e Thiago Morais 
Salomão e Convidados 
promovem no próximo 

dia 21, a partir das 12h00, no Tatersal de 
Elite da Acrissul, a oitava edição do Leilão 
Grandes Touros. 

o Grandes Touros tem seu principal 
critério de seleção focado na produção de 
tourinhos melhoradores com avaliação po-
sitiva pelo Embrapa Geneplus para atender 
o criador de bezerros. os selecionadores 
também buscam um animal com uma car-
caça precoce e que ao mesmo tempo tenha 
a possibilidade fazer com que sua produção 
desmame com médias superiores a 200kg 
e fêmeas possam ficar prenhes com até 24 
meses no sistema de produção intensivo.

Com uma carteira de clientes de mais 
de 150 clientes durantes os oito anos e com 
um índice de retorno muito satisfatório, 
acima de 50%. 

Conhecida pela transparência em seus 
leilões, o Circuito de Leilões Fazendas Bar-
tira está em sua 12ª edição e a cada ano vem 
conquistando e fidelizando mais clientes.

Para maiores informações, ligue 62 3001 
0100, 67 3384 9077 ou acesse o site www.
www.leilogrande.com.br. Não perca essa 
oportunidade de fazer grandes negócios.

“o foco do leilão é o criador, produtor 
de bezerro que quer desmamar um bezerro 
pesado e assim aumentar sua lucratividade”, 
afirma Murilo Borges da Leilogrande.

o leilão conta ainda com 300 animais 
de corte, filhos dos touros comercializados 
nas edições anteriores do Grandes Touros. 
“o comprador vai ter uma mostra da pro-
dução da seleção dos Grandes Touros de 
anteriores, ele vai poder analisar os filhos 
dos touros de outras edições e comprovar 
toda a genética e qualidade do gado”, fina-
liza Murilo.

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=249&nome=8-leilao-grandes-touros
http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=250&nome=xii-circuito-de-leiloes-fazendas-bartira


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 5

cavalo ÁraBE rEuniu GrandES criadorES EM lEilão da raça 

Angela Coelho e Lourdes CoelhoBianca Mesquita, Maria regina e Célia Zanetti Prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra Adriano Chiarapa, Moacyr Almeida e Edson Tarifa

Aluizinho e Aluízio Lessa Coelho Paulo da PKS e prefeito de Maracajú Maurílio Azambuja Luciana Gabas Coelho e Ines Coelho

Laucídio Coelho Neto Moacyr Serodio com rafinha, Pedro e rafael Possik 

Prefeito de Sidrolândia Ari Basso e Maurício Vanderley

BraSil PodE PrEciSar dE até 1,4 
Bi/t dE cana EM 2020 Para Etanol
demanda será 
determinada pelo uso 
do biocombustível em 
frota brasileira

o Brasil pode precisar de até 1,4 
bilhão de toneladas de cana-
-de-açúcar em 2020. Na safra 

2012/2013, recém encerrada, o Brasil 
produziu 588,2 milhões de toneladas. o 
cenário foi apresentado nesta sexta-feira 
(5/7) pelo presidente da consultoria data-
gro, Plínio Nastari. Segundo ele, a demanda 
será determinada especialmente pelo uso 
do etanol na frota brasileira de veículos. 
Caso o combustível seja opção de 80% dos 
veículos, a demanda atingirá 1,4 bilhão de 
toneladas de cana em sete anos. 

No 2º Encontro do Açúcar e Etanol 
realizado na capital britânica, Nastari 
apresentou um cenário de longo prazo para 
o mercado brasileiro. Nas estimativas para 
a demanda potencial nos próximos anos, 
todos os cenários apontam para demanda 

de pelo menos um bilhão de toneladas de 
cana em 2020. 

No cenário menos otimista, com uso do 
combustível por 40% da frota brasileira, a 
demanda será de um bilhão de toneladas de 
cana em 2020. Em um cenário intermediá-
rio, com uso de etanol por 60% dos carros 
que circulam no Brasil, a demanda alcança-
ria 1,2 bilhão de toneladas. o cenário, disse 
Nastari, foi projetado com a expectativa de 
que o Brasil mantenha a participação no 
mercado global de exportações de açúcar 
e etanol. 

Nastari argumentou que o aumento 
do consumo de etanol aparece como uma 
possibilidade crescente para o Brasil. "Qua-
tro novas refinarias foram projetadas no 
Brasil principalmente para diesel, não para 
gasolina. A importação de gasolina pode 
crescer para um nível entre 12 bilhões e 23 
bilhões de litros por ano, o que poderia tra-
zer estresse à balança comercial", disse, ao 
argumentar que a opção pelo etanol parece 
natural nesse quadro. "Assim, o etanol acaba 
sendo uma opção para preservar a balança 
de pagamentos e as reservas internacionais", 
acrescentou.

Criadores da raça Árabe e seus familiares estiveram 
reunidos no último dia 6 em Maracaju para uma 
verdadeira festa. Com a tradição de 26 anos no Estado, 
Laucídio Coelho Neto e seus convidados promoveram 
um grande leilão no Haras Engenho, proporcionando 
aos presentes um dia de lazer, descontração e negócios. 
Essa foi a primeira vez que o evento foi realizado 
no local, oportunidade em que se somou ao Festival 
Internacional de Enduro Equestre, e contou com atletas 
de diversas regiões do Brasil, além do Chile e Uruguai. 
Além de Laucídio Coelho Neto, o leilão contou com 
exemplares de Alexandre Puga de Barcelos, Haras 
Cruzeiro, Haras Estância Mita Porã, Leonardo Dias 
Moreira de Abreu, Mauro Luiz Barbosa Dodero, 
Moacyr de Almeida Filho, Ueze Elias Zahran e Walter 
Dias ribeiro.

o Festival Internacional de Enduro Equestre reuniu atletas 
de diversas regiões do Brasil, além do Chile e Uruguai
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http://www.correadacosta.com.br/agenda_det.aspx?cod=1963
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carnE Bovina tEM rEcordE dE uS$ 3 BilhõES 
Enquanto a Suína rEGiStra quEda no 1º SEM.
Cadeia de suínos deve se recuperar com o 
recuo do embargo aos produto brasileiro 
nos próximos meses

A exportação de carne bovina 
no primeiro semestre al-
cançou recorde de cerca de 
US$ 3 bilhões, superando em 
13,6% o resultado do mesmo 

período do ano passado (US$ 2,641 bilhões). 
o resultado faz parte de levantamento da 
Associação Brasileira das indústrias Ex-
portadoras de Carnes (Abiec), divulgado 
dia 11/7.

o volume exportado no período foi de 
674,7 mil toneladas, o que corresponde a 
um aumento de 21% em comparação com 
igual intervalo de 2012, quando foram 
exportadas 557,3 mil toneladas. 

o presidente da Abiec, Antônio Jorge 
Camardelli, informou em comunicado que 
estes números mostram que o setor está 
no caminho certo para fechar o ano com 
um faturamento superior a US$ 6 bilhões. 

Segundo ele, os frigoríficos brasileiros 
têm conseguido compensar a queda na 
variação do preço médio da carne com a 
conquista de novos mercados e a amplia-
ção da quantidade de carne exportada. 
Camardelli disse, ainda, que o setor tem 
trabalhado para ampliar a fatia de negócios 
em regiões importantes, como Europa, Ásia 
e oriente Médio. 

Conforme a Abiec, a ampliação das 
exportações para Hong Kong, líder do 
ranking de compradores internacionais 
da carne bovina brasileira, é um exemplo 
dos esforços que têm sido feitos para elevar 
as vendas. As exportações para a região 
cresceram 67,7% no semestre, ante 2012. 
Também foram significativas as exporta-
ções para irã, com 98,4% de crescimento, 
e Argélia (+60,7%). 

A carne bovina in natura é a principal 
categoria de produto exportada pelo Brasil, 
totalizando faturamento de US$ 2,3 bilhões 
e volume exportado de 523,6 mil toneladas. 

SuínoS
A exportação de carne suína no primeiro 

semestre teve queda de 10,52%, para 240.515 
toneladas, em comparação com igual perí-
odo de 2012. o Brasil faturou no período 
US$ 630,26 milhões, queda de 8,31% ante 
mesmo intervalo do ano passado. os dados 
são da Associação Brasileira da indústria 
Produtora e Exportadora de Carne Suína 
(Abipecs), divulgados também hoje.

Nos seis primeiros meses do ano, a 
Rússia foi o principal destino da carne 
suína brasileira e respondeu por 28,71% 
das exportações, seguida por Hong Kong, 
com 25,30%, e Ucrânia, com 10,55%. Com 
relação ao faturamento, a sequência é a 
mesma: Rússia em primeiro lugar, com 
31,93% da receita, Hong Kong com 23,73%, 
e Ucrânia com 11,62%. No mês passado, o 
Brasil exportou 40.626 toneladas de carne 
suína, queda de 7,49% em relação a junho 
de 2012. A receita foi de US$ 98,49 milhões, 
retração de 9,14%. o preço médio também 
caiu 1,79% no período. 

o presidente da Abipecs, Rui Vargas, 
disse em comunicado que os números estão 
refletindo a suspensão temporária, a partir 
de 20 de março, pela Ucrânia. A retomada 
da exportação de carne suína para a Ucrâ-
nia, desde 19 de junho, deve aparecer em 
números a partir da segunda quinzena de 
julho deste ano, e se vislumbra uma pers-
pectiva positiva de recuperação gradativa 
no decorrer do segundo semestre. 

A Abipecs reforça que a perspectiva 
é positiva para o segundo semestre. A 
principal alavanca para a recuperação do 
desempenho das exportações poderá ser o 
mercado japonês, no qual o setor deposita 
boas expectativas a curto, médio e longo 
prazo. 

outro aspecto a ser ressaltado, segundo 
Vargas, é o resultado positivo do setor 

no mercado russo, em virtude da missão 
veterinária que visita o Brasil neste mês. 
Conforme Vargas, esse quadro deve aju-

dar a melhorar os números defasados do 
mercado interno em termos de preços e 
volumes.

Brasil tem compensado queda na variação do preço médio da carne bovina com a conquista de novos 
mercados e ampliação da quantidade de carne exportada

Antônio Jorge Camardelli, estes números mostram que o setor está no caminho certo para fechar o ano com 
um faturamento superior a US$ 6 bilhões

Fotos: Reprodução

https://www.facebook.com/pages/Agroin-Comunica%C3%A7%C3%A3o/206006769507354
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GovErno ProrroGa Prazo Para 
cErtificação dE arMazénS
31 de janeiro de 2014 é a data final para o 
cumprimento da primeira etapa

o governo federal alterou 
o escalonamento para 
implantação do Sistema 
Nacional de Certificação 
de Unidades Armazena-

doras. Uma instrução normativa assinada 
pelo ministro da Agricultura, Antônio 
Andrade, foi publicada na edição ontem 
(10/7) do diário oficial da União, definindo 
o dia 31 de janeiro de 2014 como prazo final 
para o cumprimento da primeira etapa de 
certificação dos armazéns. 

A implantação da certificação será feita 
em seis etapas. A primeira, com prazo final 
até 31 de janeiro do ano que vem, deve ser 
integralmente cumprida em, no mínimo, 
15% da capacidade estática instalada ou do 

número de CNPJ da empresa, enquanto a 
última etapa (que deve alcançar 100% da 
capacidade estática da empresa) deve ser 
cumprida até 31 de dezembro de 2018. 

o secretário de desenvolvimento 
Agropecuário e Cooperativismo, Caio 
Rocha, explica que a prorrogação dará 
condições aos armazenadores de se pre-
parar para obter a certificação, pois terão 
que fazer adequações estruturais e tecno-
lógicas, além de investir na capacitação 
técnica. os armazéns que não se enqua-
drarem nos parâmetros serão impedidos 
de estabelecer contratos comerciais, diz 
Rocha, lembrando que será fiscalizado o 
cumprimento da norma. 

Segundo o governo, para obter o certi-

A partir da adoção de padrões de qualidade da 
certificação de unidades armazenadoras, o produtor 
pode reduzir perdas e custos operacionais

ficado é necessário que o depositário faça 
solicitação por meio de organismo de Cer-
tificação de Produtos - oPC, credenciado 
pelo instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade industrial, ao 
qual compete a implementação do pro-
cesso. A certificação é obrigatória para as 
unidades que prestam serviços remune-
rados a terceiros, inclusive na guarda de 
estoques públicos, e voluntária para as 
demais, mas é preciso cumprir todos os 
requisitos exigidos pelo sistema. 

A partir da adoção de padrões de qua-
lidade da certificação de unidades arma-
zenadoras, o produtor - além de reduzir 
perdas e custos operacionais - passa a ter 
maior acesso ao mercado externo. Esse 
sistema define regras e procedimentos 
de gestão para qualificação de armazéns 
para a guarda e conservação de produtos 
agropecuários dentro de padrões inter-

nacionalmente reconhecidos, além de 
possibilitar a rastreabilidade dos produtos 
submetidos ao armazenamento. 

temporada, contradizendo as especula-
ções sobre excesso de oferta, segundo 
avaliação do Conselho Nacional do Café 
(CNC). 

os embarques de café do Brasil na 
temporada 2012/2013, que se encerrou 
em junho, totalizaram 31,1 milhões de sa-
cas, 3,2% superiores em volume, mas 24% 
menores em receita no comparativo com 
o resultado da safra anterior, segundo o 

informe Estatístico do Café, do Ministério 
da Agricultura. 

Com o início do Ramadã (mês sagrado 
para os muçulmanos), em 9 de julho, as 
vendas de café da indonésia perderam força, 
contribuindo para a elevação das cotações 
do conilon. 

A previsão da safra 2013/2014 de café do 
Brasil foi revisada para baixo pelo instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE) 

o Conselho dos Exportadores de 
Café do Brasil (Cecafé) projeta, 
para a safra 2013/2014 – iniciada 

este mês - exportações de 32,5 milhões 
de sacas de 60 kg, ou 6% a mais do que o 
ciclo anterior. Esse volume, somado a um 
consumo nacional próximo a 21 milhões 
de sacas, demonstra que a demanda pelo 
café brasileiro poderá superar em quase 
seis milhões de sacas a produção na atual 

em 2,2 milhões de sacas, frente ao levanta-
mento de junho. Agora, o iBGE estima que 
serão produzidas 47,5 milhões de sacas de 
60 kg, volume 7% inferior ao colhido no 
ciclo cafeeiro 2012/13. A safra da variedade 
robusta é responsável pela principal quebra 
(de 17%) por causa das condições climáticas 
desfavoráveis no Espírito Santo. Para o grão 
arábica, a redução será de 4,9%, resultante 
da bienalidade. 

ExPortação dE café dEvE cair 6% na Safra 2013/2014

aPÓS 3 anoS, tErMinal dE fErtilizantES 
EM ParanaGuÁ coMEça a oPErar Multinacional aMEricana 

invEStE r$ 12 Mi. no BraSilo Terminal Público de fertilizantes 
(Tefer) do Porto de Paranaguá 
operou a primeira carga na manhã 

do dia 11/7, mais de três anos depois de sua 
inauguração, informou a Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), em 
nota à imprensa. o terminal foi construído 
em 2008, mas desde o ano seguinte estava 
irregular junto a órgãos ambientais e à 
Receita Federal. 

Com capacidade de armazenar até 32 mil 
toneladas, terminal custou $ 9,5 milhões. 
A primeira carga recebida pelo terminal 
de fertilizantes soma 3.255 toneladas e 
foi desembarcada do navio Mystic Striker 
operado pela empresa Harbor. o fertilizante 
foi importado pela Fertipar. o produto sai 
do navio e chega ao Tefer por uma esteira 
com capacidade de transportar até mil 

A Cobb-Vantress Brasil, anunciou 
o investimento de R$ 12 milhões 
no aumento de produção de aves 

reprodutoras com destino à exportação. 
Com isso, a companhia pretende atingir 
a marca de 1,5 milhão de avós produzidas 
ao ano, um aumento de 30% da capacidade 
produtiva. 

A multinacional norte-americana pos-
sui duas unidades especializadas na produ-
ção de avós a partir de aves bisavós, uma 
em Paulo de Faria (SP) e outra em itapagipe 
(MG). os investimentos devem beneficiar 
as duas unidades para ampliação e melhoria 
dos processos produtivos, com a aquisição 
de equipamentos mais modernos. “Nosso 

toneladas por hora. do terminal, a carga 
aguarda a liberação da Receita Federal para 
ser encaminhada por caminhão a armazéns 
locais ou para o interior paranaense. 

de acordo com a Appa, a expectativa é 
de que o terminal reduza o fluxo de cami-
nhões na área primaria o porto e as perdas 
do produto, além de aumentar a rapidez das 
operações. A importação de fertilizante via 
Porto de Paranaguá representou cerca da 
metade da compras externas do produto 
no primeiro semestre.

objetivo é fortalecer a filial brasileira como 
plataforma de exportações genéticas para 
América Latina, com uma ave que possui 
maior valor agregado e é produzida sob rígi-
do controle de biosseguridade”, afirma Jairo 
Arenázio, gerente geral da Cobb-Vantress.

A filial brasileira da Cobb- Vantress 
corresponde a 27% do total de vendas 
mundiais, exportando para Peru, Argentina, 
Venezuela, Colômbia e Chile. A empresa é 
a mais antiga na área de genética avícola 
do mundo, além de ser líder mundial no 
fornecimento de aves de produção para 
frangos de corte e em especialização téc-
nica no setor avícola. A sede brasileira esta 
localizada em Guapiaçu (SP).
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http://www.agrocentro.com.br/circuitofeicorte/

