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GLOBAL 
Turbulencias afectan el mercado mundial de commodities 

Derrell Peel, Oklahoma State University Extension August 8, 2018 07:31 AM 
Agricultural markets are caught in a whirlwind of trade disruptions. Direct market shocks will lead to ripple 
effects likely to affect most agricultural markets worldwide in the coming months. It’s important to have a 
global perspective of major agricultural markets in order to anticipate how markets may be impacted. The 
following global market profiles are based on current USDA estimates. 
The European Union is the largest wheat producer with 20.0 percent of total world wheat production, 
followed by China (17.1 percent); India (13.0 percent); Russia (11.2 percent) and the U.S. (6.2 percent). 
Russia accounts for 22.5 percent of global wheat exports, ahead of the U.S. with 13.5 percent; European 
Union (12.8 percent); Canada (12.5 percent) and the Ukraine (9.6 percent). Wheat exports are 
widespread; the biggest wheat importing countries are Brazil, the European Union, U.S. and China each 
accounting for two to four percent of global wheat imports. Major wheat importing regions include North 
Africa (15.1 percent); Southeast Asia (14.6 percent); and the Middle East (10.1 percent). 
The U.S. is the largest corn producer (35.9 percent) globally, followed by China (20.9 percent); Brazil (8.1 
percent); European Union (6.0 percent); Argentina (3.2 percent) and Mexico (2.6 percent). The U.S. 
exports 40.5 percent of total corn exports ahead of Brazil (17.3 percent); Argentina (15.9 percent) and the 
Ukraine (13.0 percent). The European Union (12.3 percent) and Mexico (11.1 percent) are the two largest 
corm importers followed by Japan (10.4 percent); South Korea (6.7 percent) and Egypt (6.4 percent). 
The U.S. and Brazil dominate global soybean production with each producing 35.5 percent of global 
production followed by Argentina (11.0 percent); China (4.2 percent) and Paraguay (3.0 percent). Brazil 
exports 49.0 percent of total soybean exports, followed the U.S. (37.3 percent), Paraguay (4.1 percent); 
and Argentina (2.0 percent). China accounts for a whopping 62.9 percent of global soybean imports, 
followed by the European Union (9.1 percent) as well as Mexico (3.0 percent); Argentina (2.4 percent) and 
Japan (2.1 percent). 
China produces nearly half of the world’s pork (48.2 percent), followed by the European Union (21.2 
percent); U.S. (10.7 percent); Brazil (3.2 percent); and Russia (2.7 percent). The European Union exports 
34.8 percent of global pork exports, with the U.S. adding another 32.1 percent plus Canada (16.2 percent); 
Brazil (7.5 percent) and China (2.7 percent). China is the largest pork importer (19.2 percent), along with 
Japan (18.9 percent); Mexico (15.1 percent); South Korea (8.1 percent) and Hong Kong (6.3 percent). 
The U.S. is the biggest beef producer with 20.0 percent of global beef production, ahead of Brazil (15.7 
percent); European Union (12.5 percent); China (11.6 percent); India (6.8 percent); Argentina (4.6 
percent); Australia (3.6 percent) with smaller amounts produced in Mexico, Pakistan and Turkey. Brazil is 
the largest beef exporter at 19.3 percent of global exports, followed closely by India (18.1 percent) as well 
as Australia (15.4 percent); U.S. (13.1 percent); New Zealand (5.3 percent) and Canada (4.6 percent). 
Major beef importers include the U.S. with 16.6 percent of total world beef imports, along with China (14.4 
percent); Japan (10.0 percent); Hong Kong (7.0 percent); South Korea (6.7 percent) and Russia (4.8 
percent). 
The U.S. produces 20.6 percent of total global broiler meat production along with Brazil (14.5 percent); 
European Union (13.0 percent); China (12.7 percent); India (5.0 percent) and Russia (4.3 percent). Brazil 
is the largest global broiler meat exporter accounting for 34.4 percent of the total, ahead of the U.S. (28.0 
percent); European Union (11.5 percent); Thailand (7.2 percent); China (3.9 percent) and Turkey (3.8 
percent). The largest broiler meat importing countries are Japan (12.8 percent); Mexico (9.1 percent); 
European Union 7.9 percent); Iraq (7.6 percent); South Africa (5.9 percent) and Saudi Arabia (5.0 percent). 
With many changes hitting agricultural markets simultaneously it is very difficult to sort out how markets 
may be impacted and for how long. In some cases, global market shares may be affected in the short run 
and possibly long term as well. 
 
BRASIL 
Alza en el precio del novillo en São Paulo 

Sexta-feira, 10 de agosto de 2018 - As valorizações da arroba do boi gordo atingiram quase 40% das 
praças pecuárias pesquisadas pela Scot Consultoria na última quinta-feira (9/8). 
As altas aconteceram principalmente em estados do Norte, como Rondônia, Tocantins e Pará. Nessas 
regiões o volume pequeno de gado terminado em confinamento restringe a oferta e dificulta a aquisição 
de matéria-prima pela indústria, favorecendo os pagamentos acima da referência. 
Em São Paulo, a arroba ficou cotada em R$144,00, à vista, livre de Funrural. A alta corresponde a um 
acúmulo de aproximadamente 3,0% nos últimos trinta dias. 
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Mesmo com o aumento nas cotações da arroba, a margem das indústrias que não desossam está 
próxima da média histórica devido à reação dos preços no mercado atacadista de carne bovina com osso. 
Desde o início de agosto a carcaça de bovinos castrados subiu 2,4% e está cotada em R$9,42/Kg. 
Como este produto é mais sensível às variações de oferta e demanda é possível ponderar que o consumo 
vem colaborando para um fluxo mais intenso de vendas. 
 
Mayor faena de vacuna en el segundo trimestre de 2018 

Portal DBO - 09/08/2018 Em relação ao mesmo período de 2017, alta foi de 3,6%, de acordo com dados 
do IBGE 
O País registrou abate de 7,69 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção 
sanitária no segundo trimestre de 2018, uma queda de 0,4% em relação ao primeiro trimestre do ano. Os 
dados fazem parte da divulgação preliminar da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, o abate de 
bovinos cresceu 3,6%. 
A produção totalizou 1,89 milhões de toneladas de carcaças bovinas no segundo trimestre de 2018, um 
crescimento de 0,5% em relação ao primeiro trimestre do ano. Na comparação com o segundo trimestre 
do ano passado, o peso das carcaças aumentou 3,2%. 
Outras proteínas 
O abate de frangos também caiu no período, enquanto o de suínos teve alta. O País registrou abate de 
1,36 bilhão de cabeças de frangos no segundo trimestre de 2018, uma retração de 8,3% em relação ao 
primeiro trimestre do ano. Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, o abate de frangos diminuiu 
5,4%. 
Em relação aos suínos, 10,81 milhões de cabeças foram abatidas no segundo trimestre, aumento de 0,9% 
em relação ao primeiro trimestre do ano. Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, o abate de 
suínos cresceu 1,9%. 
 
Exportaciones de carnes bovinas baten récords en julio.  Acumulado sumó 841 mil toneladas 

Foram embarcadas 159 mil toneladas no mês ante 127, 8 mil toneladas em julho de 2017 
Portal DBO - 10/08/2018A exportação total de carne bovina (in natura e processada) bateu recorde em 
julho, com crescimento de 24% em comparação com igual mês de 2017, depois de quatro meses 
consecutivos de resultados negativos. Foram embarcadas 159.004 toneladas no mês passado, em 
comparação com 127.787 toneladas em julho de 2017. Os preços também melhoraram significativamente. 
A receita cambial, que no mesmo mês de 2017 atingiu US$ 533,5 milhões, saltou para US$ 840 milhões 
em julho passado, crescimento de 58%. As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo), que compilou os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (Mdic). 
Os números são positivos no acumulado do ano até julho, favorecendo alcançar a meta de crescimento 
de 10% em 2018, já que no segundo semestre do ano as vendas tendem a crescer, avalia a Abrafrigo. Em 
2107 foram exportadas 783.735 toneladas de carne bovina até julho e a receita obtida foi de US$ 3,1 
bilhões. Em 2018 a movimentação é de 841.002 toneladas e a receita cambial obtida atingiu US$ 3,5 
bilhões, com crescimento respectivo de 7% e de 11%. 
A China, por meio da Cidade Estado de Hong Kong e do continente, continua elevando suas importações 
de produto brasileiro. As compras chinesas passaram de 289.407 toneladas no acumulado de 2017 até 
julho para 370.192 toneladas este ano. A receita, que responde por 44,1% das vendas brasileiras, subiu 
de US$ 1,14 bilhão no ano passado para US$ 1,6 bilhão neste ano. 
O Egito é o segundo maior comprador do produto brasileiro até o momento, com 86.100 toneladas 
(+42%), o Chile é o terceiro, com 60.812 toneladas (+89%) e o Irã, o quarto, com 41.470 toneladas, 
embora tenha reduzido suas aquisições em relação a 2017 (-33%), por causa das dificuldades impostas 
pelas sanções dos EUA. 
Segundo a Abrafrigo, há expectativa no setor pelo retorno da Rússia às compras do Brasil. A Rússia 
respondia por cerca de 10% das vendas brasileiras e, em 2017, havia movimentado 88 mil toneladas até 
julho. A Abrafrigo destaca uma recuperação nas vendas para alguns países da União Europeia: Alemanha 
(+32%); Países Baixos (+10%); Reino Unido (+16,7%) e Espanha (+30,8%). No total, 84 países 
aumentaram suas compras até julho enquanto outros 58 reduziram as aquisições de carne brasileira. 
 
Proyecciones  2017/18 al  2027/2028: Carnes 

07/08/18 - por Equipe BeefPoint Este trabalho é uma atualização e revisão do estudo Projeções do 
Agronegócio – Brasil 2016/17 a 2026/27, Brasília – DF, 2017, publicado pelo Departamento de Crédito e 
Estudos Econômicos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Mapa. 
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O trabalho tem como objetivo indicar direções do desenvolvimento e fornecer subsídios aos formuladores 
de políticas públicas quanto às tendências dos principais produtos do agronegócio. Os resultados buscam, 
também, atender a um grande número de usuários dos diversos setores da economia nacional e 
internacional para os quais as informações ora divulgadas são de enorme importância. 
As tendências indicadas permitirão identificar trajetórias possíveis, bem como estruturar visões de futuro 
do agronegócio no contexto mundial para que o país continue crescendo e conquistando novos mercados. 
Carnes 
Antes de apresentar as projeções de carnes, procura-se ilustrar a atual distribuição no Brasil do rebanho 
bovino, no que se refere ao número de animais abatidos em 2017. Segundo o IBGE nesse ano foram 
abatidas 30,8 milhões de cabeças em todo o país. O Mato Grosso (15,6%), Mato Grosso do Sul (11,1%), 
Goiás (10,3%), São Paulo (9,4%), Minas Gerais (9,0), Pará (8,6), Rondônia (7,3%) e Rio Grande do Sul 
(6,3%), lideram os abates, com 77,6% dos abates no país. Os dados de efetivos de bovinos em 2018, 
indicam que o país possui neste ano, 222,0 milhões de cabeças. 
As projeções de carnes para o Brasil mostram que esse setor deve apresentar crescimento nos próximos 
anos, e a expectativa é que a produção de carne no Brasil continue seu rápido crescimento na próxima 
década (OECD-FAO, 2018). As projeções de produção de carnes feitas pela OCDE-FAO são pouco 
menores do que as obtidas neste relatório. Segundo esse estudo os preços reais das carnes (bovina, 
suína e frango) devem cair ao longo da próxima década. 
Entre as carnes, as que projetam maiores taxas de crescimento da produção no período 2017/18 a 
2027/28, são a carne de frango e suína, que devem crescer anualmente a 2,6%,. A produção de carne 
bovina tem um crescimento projetado de 1,9% ao ano, o que também representa um valor relativamente 
elevado, pois consegue atender ao consumo doméstico e às exportações. 
A produção total de carnes em 2017/18 está estimada em 27,0 milhões de toneladas e a projeção para o 
final da próxima década é produzir 34,2 milhões de toneladas de carne de frango, bovina e suína. Essa 
variação entre o ano inicial da projeção e o final resulta num aumento de produção de 26,8%. 
O crescimento anual projetado para o consumo da carne de frango é de 2,6% no período 2017/18 a 
2027/28. Isso significa um aumento de 28,8% no consumo nos próximos 10 anos. O consumo de carne de 
frango projetado para 2027/28 é de 12,2 milhões de toneladas; supondo a população total projetada pelo 
IBGE em 215,0 milhões de pessoas em 2028, tem-se ao final das projeções um consumo de 56,7 
kg/hab/ano 
A carne suína passa para o segundo lugar no crescimento do consumo com uma taxa anual de 2,2% nos 
próximos anos. Em nível inferior de crescimento situa-se a projeção do consumo de carne bovina, de 
1,5% ao ano para os próximos anos. 
Quanto às exportações, as projeções indicam elevadas taxas de crescimento para os três tipos de carnes 
analisados. As estimativas projetam um quadro favorável para as exportações brasileiras. As carnes de 
frango e bovina devem crescer 3,0% ao ano e a carne suína a 3,4% ao ano. As projeções da OECD-FAO 
(2018) estão abaixo das obtidas neste relatório para carne suína e frango. As taxas projetadas para carne 
bovina aproximam-se da obtidas no presente trabalho. 
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2018) classifica o Brasil em 2027 como 
primeiro exportador de carne bovina, sendo a Índia o segundo, seguida pela Austrália e Estados Unidos. 
Nas exportações de carne de porco o Brasil é classificado em quarto lugar, atrás da União Europeia, 
Estados Unidos e Canadá. Em carne de frango o Brasil fica em primeiro lugar nas exportações, seguido 
pelos Estados Unidos e União Europeia. 
As exportações de carnes ao final do período das projeções devem chegar a 8,8 milhões de toneladas, 
um aumento, portanto de 34,8%. Desse montante, a maior parte deve ser de carne de frango. O restante 
do acréscimo na quantidade exportada fica distribuído entre carne bovina, e carne suína. Os grandes 
mercados para a carne bovina são representados por China, Estados Unidos, Países da África e Oriente 
Médio, Japão, e Coréia do Sul. Para a carne de frango, os principais destinos são Arábia Saudita, Japão, 
China, Emirados Árabes Unidos e Hong Kong. Para a carne suína, os principais mercados são México. 
China, Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos 
 
Abiec el desafío es agregar valor a las exportaciones de carnes 

Portal DBO - 07/08/2018  Segundo presidente da, Brasil precisa  acessar mercados que remuneram 
melhor a carne bovina 
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Antônio Jorge 
Camardelli, disse que um dos maiores desafios do setor é agregar valor ao produto exportado. Durante o 
Agrifinance, evento realizado pela XP Investimentos e a consultoria Datagro em São Paulo, ele destacou 
o fato de que o Brasil ainda não acessa mercados que proporcionariam as maiores receitas no segmento 
de carne bovina. 
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Dentre eles, citou Japão, Coreia do Sul, Canadá, México, Indonésia e Taiwan, que representam cerca de 
US$ 1,7 bilhão por ano. Segundo Camardelli, é preciso negociar com o mercado japonês, que ocupa a 
liderança desta lista. 
Com o Canadá, o processo está mais adiantado – o Brasil deve receber em outubro uma missão de 
representantes do governo do país para seguir com o processo de abertura para carne bovina in natura. 
Os canadenses já recebem a proteína brasileira processada, o que favorece as discussões. “Estamos 
bem encaminhados nas relações com o Nafta”, ressalta, sobre o bloco de países norte-americanos. 
Também há uma perspectiva concreta de abertura com Tailândia e Turquia. “Nossas projeções são 
baseadas nas documentações que estão em andamento com esses países. Existe a possibilidade de que, 
ainda neste segundo semestre, tenhamos a aprovação para o Canadá, Turquia, Tailândia e Indonésia”, 
disse o executivo. Quanto às negociações entre Mercosul e União Europeia, o presidente da Abiec 
afirmou esperar por avanços no curto prazo. “Caso haja uma alíquota palatável, poderemos embarcar 70 
mil toneladas em cortes dianteiros para os europeus em nos tornar importantes fornecedores”, estima. 
 
CNI identificó 20 barreras sobre las exportaciones del Brasil 

06/08/18 - por Equipe BeefPoint 
Levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) identificou que estão em vigor ao 
menos 20 barreiras comerciais contra produtos brasileiros no exterior. Dessas, 17 dificultam a entrada ou 
fecham as portas para as exportações a países do G-20 – o “clube” dos países mais ricos do mundo. 
O leque de produtos atingidos engloba de eletrônicos, barrados no México; têxteis, que esbarram no 
licenciamento não automático na Bolívia e em exigências técnicas na Argentina; ao bagaço de cana-de-
açúcar, afetado por subsídio indireto no Japão. 
Cálculo feito pela Fundação Getulio Vargas (FGV) estima que o Brasil perde anualmente 14% das 
exportações somente por conta de barreiras técnicas e fitossanitárias – valor próximo de US$ 30 bilhões. 
Entre os 20 entraves já identificados e registrados no Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras 
(SEM Barreiras) do governo federal, vários atingem setores em que o Brasil é competitivo, como a 
produção agrícola e de alimentos. 
No primeiro semestre deste ano, a CNI, em parceria com associações e federações de indústrias, já havia 
identificado 13 dessas barreiras – sanitárias, fitossanitárias, técnicas e tributárias – e o número atual deve 
subir. De acordo com a gerente de Política Comercial da confederação, Constanza Biasutti, outros 20 
obstáculos estão em análise e podem ser incluídos até o fim do ano no SEM Barreiras. 
A identificação de bloqueios comerciais é parte de um esforço que a CNI vem fazendo nos últimos anos e 
que deve ser formalizado hoje, com o lançamento da Coalizão Empresarial para Facilitação de Comércio 
e Barreiras (CFB). “A ideia é que o setor privado forneça ao governo subsídios para monitorar e enfrentar 
mais ativamente as barreiras. Seja no âmbito bilateral, direto com os países, ou nos comitês da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), quando for preciso”, afirma Constanza. 
Um dos setores fortemente afetados pelos embargos, segundo a CNI, é a carne bovina, que não entra na 
Nigéria, devido a uma medida para favorecer produtores locais. No Japão, a carne termoprocessada foi 
embargada em 2012, como reação a um caso de Doença da Vaca Louca. A reabertura foi anunciada em 
2015, mas o país passou a exigir requisitos adicionais às normas internacionais. 
A União Europeia barra a entrada de carne suína brasileira, por não reconhecer a eficiência do controle 
nacional da febre aftosa. “O que nós percebemos é que a criatividade dos países tem crescido, e as 
barreiras têm se sofisticado e diversificado”, diz Constanza. 
Mas os impedimentos vão além dos produtos em que o Brasil é um grande “player” internacional. Alguns 
bloqueios são mais cirúrgicos e têm vistas a proteger mercados sensíveis dos importadores, como o caso 
do embargo ao pão de queijo. O tradicional quitute mineiro não entra em parte da União Europeia por 
esbarrar nas restrições a produtos lácteos. “Mesmo obtendo certificação BRC (British Retail Consortium – 
espécie de ISO 9000 da segurança alimentar), que é amplamente aceito na Europa, não conseguimos 
inserir nossos produtos”, explica a gerente de Comércio Exterior da Forno de Minas, Gabriela Cioba. 
A empresa, segundo a executiva, exporta 5% de sua produção para 16 países como Estados Unidos, 
Canadá, Portugal e Inglaterra e projeta encerrar o ano com faturamento de R$ 25 milhões provenientes 
das vendas ao exterior. Em partes da Europa, no entanto, Gabriela relata que há resistência ao produto 
brasileiro. “Percebemos que é uma questão mais econômica do que sanitária e mais relacionada ao Brasil 
[do que ao produto]”, afirma. 
Além do monitoramento às barreiras externas, a coalização que reúne 80 representantes da indústria 
nacional pretende atacar problemas internos de competitividade. “A CNI quer ser o primeiro interlocutor do 
governo nesses dois eixos, para alavancar a agenda de ações”, afirma Constanza. Segundo ela, na área 
de facilitação do comércio, o principal foco é diminuir o tempo do trâmite para exportar e importar, “porque 
isso significa diminuir os custos do exportador”. 
A gerente explica que, nesse ponto, a ação prioritária é a implementação “com qualidade” do acordo de 
facilitação do comércio da OMC. Também estão entre as propostas da coalizão a implementação do 
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Portal Único de Comércio Exterior e o fortalecimento do programa Operador Econômico Autorizado 
(OEA), que diminui o tempo de desembaraço de importações. 
 
Disputa EE.UU-China podría afectar al Brasil 

07/08/18 - por Equipe BeefPoint A disputa comercial entre Estados Unidos e China pode ter efeitos 
negativos para o Brasil no longo prazo. “No curto prazo pode ser atraente, mas no longo prazo pode ser 
uma armadilha”, disse o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Luiz Carlos Corrêa 
Carvalho, durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio. 
Segundo Carvalho, o mundo está ainda tentando entender qual a nova forma de os EUA negociarem. 
“Passou a ser uma coisa mais pessoal esse estilo de negociar. De repente, ele negocia com os chineses, 
assim como negociou com a Europa”, afirmou. “Isso foi uma surpresa. A gente vinha negociando com os 
alemães a produção de soja não transgênica há muito tempo”. 
Há duas semanas, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da União Europeia, Jean-Claude 
Juncker, iniciaram negociações rumo a um ambiente comercial de “tarifa zero”. Um dos compromissos 
assumidos é de os EUA exportarem mais soja para a Europa. Em troca, Trump comprometeu-se a adiar 
as tarifas propostas para automóveis e a trabalhar para resolver a disputa envolvendo as tarifas sobre 
alumínio e aço europeus. 
O acordo já gerou efeitos. Na última semana, a UE informou que os países europeus praticamente 
quadruplicaram suas importações de soja americana no começo do novo ano-safra. Os dados compilados 
mostram uma alta nas importações, no que seria o “primeiro efeito concreto do acordo” divulgado em 
Washington. 
Alexandre Parola, representante permanente do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC), 
também disse, durante o seminário, que os efeitos podem não ser positivos. “A retórica da guerra 
comercial é infinita”, mas quando o discurso parar, os efeitos não serão tão positivos para o Brasil, 
avaliou. “Há uma certa miopia em imaginar que seremos vitoriosos numa guerra. Não seremos. O mundo 
das regras é o melhor. Veremos daqui uns 10 meses o resultado dessa guerra”. 
Para Paulo Sousa, diretor de grãos e processamento da Cargill, os efeitos da guerra comercial entre EUA 
e China vão além dos impactos nas exportações. Um aumento das vendas de soja ao exterior resultaria 
em menor disponibilidade do grão no mercado interno para esmagamento e valor mais elevado de farelo 
de soja no mercado doméstico, observou. Como o farelo de soja e o milho são os principais insumos para 
a ração de aves e suínos, esse cenário “poderia resultar em problema grave para indústria de carnes”, 
avaliou. 
Além do potencial de penalizar o Brasil no longo prazo, o acirramento da guerra comercial entre EUA e 
China poderia levar a uma redução do crescimento mundial, segundo Nelson Ferreira, sócio da McKinsey. 
 “O consumo de proteína em qualquer país depende da renda per capita e o protecionismo implica 
aumento mundial menor, o que vai afetar o crescimento da demanda de proteína também na China”, 
disse, durante o seminário a Abag. Nesse cenário, mesmo a demanda chinesa por soja poderia arrefecer. 
Ferreira também prevê um aumento da competitividade dos EUA por causa do apoio dado pelo governo 
Trump aos agricultores. “Isso aplaina e tira qualquer diferença de competitividade entre os jogadores”, 
destacou. “E o que impediria a China de elevar sua produção e ficar menos dependente do mercado 
externo?”, indagou. 
Para Ferreira, o tabuleiro mundial das negociações comerciais estará mais fechado no próximo ano, o que 
diminui as oportunidades para o Brasil firmar novos acordos e abrir novos mercados. “Teremos um mundo 
em 2019 que estará menos aberto a negociações globais do que temos agora. Vemos questões locais, na 
China e na Europa, dificultando alguns desses acordos”, disse. 
“Temos que torcer que o bom senso volte a essas potências, mas, caso o bom senso não volte, teremos 
efeitos muito negativos nas nossas negociações globais”, afirmou Sousa, da Cargill. Para Edwini Kessie, 
diretor de agricultura e commodities na OMC, sem o multilateralismo nas negociações, “o mercado global 
será destruído”. 
 
EGIPTO: Autoridad religiosa reconoce certificación Halal brasileña 

07/08/18 - por Equipe BeefPoint O vice-xeque de Al-Azhar, no Egito, Abbas Shuman, está no Brasil para 
conhecer de perto o processo de produção de alimentos halal no País. Al-Azhar é a principal instituição 
religiosa islâmica do Egito e uma das mais tradicionais e respeitadas do mundo. Shuman é a segunda 
autoridade na hierarquia da organização. No final da tarde desta segunda-feira (06), ele visitou a Câmara 
de Comércio Árabe Brasileira, em São Paulo, onde foi recebido pelo presidente Rubens Hannun e outros 
diretores da entidade. 
 “Estou atendendo um convite da Fambras (Federação das Associações Muçulmanas do Brasil) para 
visitar o Brasil com o objetivo de fortalecer as relações com instituições islâmicas do País”, disse Shuman 
em entrevista. A Fambras é uma das organizações que faz certificação halal no Brasil, ou seja, garante 
que determinada mercadoria foi produzida de acordo com tradições muçulmanas. 
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Além de visitar a Fambras e a Câmara Árabe, ele fará uma visita nesta terça-feira (07) a um frigorífico 
para verificar o abate halal in loco. “Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores de proteína 
animal do mundo e a certificação halal tem que ter credibilidade”, declarou Shuman. Segundo ele, as 
visitas, seguidas de uma avaliação positiva de Al-Azhar, vão garantir a continuidade do comércio do Brasil 
com o Egito na área de carnes. “Isso dará confiança aos consumidores árabes e muçulmanos”, destacou. 
Shuman esteve na Câmara Árabe acompanhado do embaixador do Egito em Brasília, Alaaeldin Roushdy, 
do chefe do escritório comercial do país árabe em São Paulo, cônsul Mohamed Elkhatib, e do presidente 
da Fambras, Mohamed Zoghbi. 
 “Fiz questão de trazer sua eminência para visitar a Câmara Árabe para ele ver de perto a cooperação 
existente entre a embaixada e a entidade”, declarou o embaixador. “Al-Azhar é responsável pela parte 
religiosa do halal, por isso é importante mostrar as duas partes que tratam do assunto”, acrescentou ele, 
referindo-se ao trabalho religioso e técnico da Fambras, incluindo o abate de aves e bovinos, e ao da 
Câmara Árabe, que faz certificação de origem, de documentos de exportação e promoção comercial. 
“Com a visita amanhã [ao frigorífico], sua eminência verá a parte técnica, como é feito o abate, assim terá 
uma visão geral do processo”, concluiu Roushdy. 
Nesse sentido, o presidente da Câmara Árabe ressaltou: “Eu posso assegurar para sua eminência o papel 
da Câmara Árabe no sentido de, imparcialmente, ser os olhos dos árabes no Brasil e dos brasileiros nos 
países árabes”. Trata-se da única entidade no Brasil credenciada para certificar exportações aos países 
árabes pela União das Câmara Árabes, braço empresarial da Liga dos Estados Árabes. “Gostaria de dizer 
também que nós temos uma relação muito saudável como o Ministério da Agricultura do Egito e com o 
Ministério da Agricultura do Brasil”, declarou Hannun. 
Carne bovina é o principal produto exportado pelo Brasil ao Egito. De janeiro a junho, as vendas deste 
produto ao país árabe somaram US$ 246 milhões, um aumento de 19,6% em relação ao mesmo período 
do ano passado, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Já os 
embarques de carne de frango ao mercado egípcio nos sete primeiros meses de 2018 renderam US$ 34 
milhões, uma queda de 76,6% na mesma comparação. 
O diretor-geral da Câmara Árabe, Michel Alaby, explicou que, quando a entidade certifica documentos de 
exportação, são checados 26 itens, inclusive a certificação halal. “Nós só aceitamos a certificação halal 
desde que as autoridades religiosas digam que a certificadora é permitida legalmente no país [de 
destino]”, afirmou o executivo. 
O vice-presidente de Relações Internacionais da Câmara Árabe, Osmar Chohfi, destacou ainda que as 
relações com o Egito são de grande importância para o Brasil. “O Egito sempre foi um parceiro importante 
do Brasil no mundo árabe. Foi o primeiro país árabe com o qual o Brasil estabeleceu relações 
diplomáticas, em 1922”, disse Chohfi, que é embaixador de carreira e foi secretário-geral do Itamaraty, 
cargo equivalente ao de vice-ministro das Relações Exteriores. “É de especial importância para a Câmara 
Árabe receber uma delegação de uma das universidades mais antigas do mundo”, acrescentou. 
Al-Azhar, além de ser a principal autoridade religiosa islâmica do Egito, é também uma instituição de 
ensino que oferece desde a educação básica até a pós-graduação. “E não temos somente cursos 
religiosos. São 86 faculdades, algumas votadas a assuntos religiosos, mas outras para ciências, medicina, 
engenharia, farmácia e todas as especialidades modernas”, contou Shuman. A mesquita de Al-Azhar, um 
dos principais marcos do centro medieval do Cairo, também faz parte da organização. 
Participaram da reunião ainda os diretores da Câmara Árabe Willian Atui e Mohamed Orra Mourad. 
 
Ministro espera que RUSIA reabra el mercado en el curso de agosto 

Portal DBO - 08/08/2018 Expectativa do ministro Blairo Maggi é que mercado seja reaberto até o fim de 
agosto 
O ministro Blairo Maggi, (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disse nesta terça-feira, 7 de agosto, 
acreditar que o embargo russo à carne suína brasileira poderá se encerrado até o fim deste mês. “Estive, 
agora com o presidente Michel Temer, na reunião do BRICs, quando conversamos com o ministro da 
Agricultura, Dmitri Patrushev, e o presidente Vladimir Putin, e nossas áreas técnicas finalmente ajustaram 
suas demandas”. 
Na reunião do BRICs, no final de julho, na África do Sul, Maggi disse ter consultado o ministro russo “se 
havia qualquer impedimento político para o retorno ao mercado do país. Ele garantiu que não, que eram 
somente questões técnicas, que já foram resolvidas”. O ministro lembrou ter chegado nesta semana o 
primeiro navio de trigo da Rússia importado pelo Brasil, uma das exigências de comércio múltiplo entre os 
dois países. E observou que também o mercado de peixes foi aberto. “ Já liberamos vários frigoríficos 
deles, principalmente de bacalhau”. 
Ele falou ainda sobre a abertura de novos mercados no exterior, como o da Coréia do Sul, “mercado 
importante, mas que cobra um imposto para o ingresso dos produtos”, assunto que, segundo o ministro, 
será discutido em uma segunda etapa de negociação. “Estamos dispostos a entrar no mercado da África 
do Sul, com a atividade de suinocultura, muito importante para o Brasil”. 
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Durante o evento, o ministro apresentou aos participantes estudo da Embrapa de macrologística. “É uma 
visão prática do transporte de cargas. Estamos oferecendo ao governo, do qual fazemos parte, um 
instrumento para consulta num momento de decidir os projetos de logística do país”, explicou. 
“Quando houver a implantação de uma nova rodovia, ferrovia, hidrovia, o estudo demonstra o foco da 
produção agrícola. Mas não serve somente para quem planta, mas para quem transporta, para quem faz 
parte de todo o processo, como o setor de veículos, de equipamentos e assim por diante”. 
Maggi comentou sobre a importância do agronegócio, destacando a projeção de crescimento do setor, 
que é de 30% para os próximos dez anos. 
 
 
URUGUAY 
El novillo gordo cruza los US$ 3,55 

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador Agosto 10, 2018 La firmeza de precios se explica 
por una industria demandante, que está dispuesta a pagar más por calidad 
Con flecha verde el novillo gordo cruza los US$ 3,55 por kilo carcasa y sorprende. Después de varias 
semanas en una meseta de US$ 3,45, en quince días dio un salto de 10 centavos por kilo. La mayoría de 
los negocios se concretan entre US$ 3,50 y US$ 3,55. Por los mejores ganados, lotes voluminosos, 
próximos a planta el mercado se acerca a US$ 3,60, aunque en casos excepcionales. Los ganados de 
verdeo son los que marcan la tendencia al alza. 
Las entradas a plantas industriales siguen ágiles, entre siete y diez días. La oferta de novillos pesados va 
aumentando gradualmente y se modera la expectativa de suba de precios. Qué tan rápido aumente la 
oferta de ganados de avena y raigrás, y qué tan compradora siga la industria serán factores clave en la 
conformación de valores para los próximos 20 días. 
En este escenario de firmeza, los productores no especulan y colocan el ganado en la medida que logra 
buena terminación. 
En el caso de la vaca, la demanda sigue sostenida, con negocios que se concretan entre US$ 3,25 y US$ 
3,30 en el caso de las más pesadas. 
Hacia abajo, hay una amplia escalera de precios dependiendo de la terminación y la distancia a frigorífico. 
La reposición sigue firme, con poca oferta y rápida colocación de los ganados que aparecen. Hay pedidos 
de vacas de invernada y buena demanda en la mayoría de las categorías. 
La ecuación de negocios cierra mejor con los valores firmes para el gordo. 
En ovinos, la oferta que sigue escasa, y lo que aparece se coloca con facilidad. 
La falta de disponibilidad impulsa los precios, con negocios para el cordero entre US$ 3,35 y US$ 3,40, 
para oveja entre US$ 3 y US$ 3,10 y el capón entre US$ 3,15 y US$ 3,20, señaló un operador de mercado 
consultado. 
Faena vacuna se mantiene arriba de 40.000 cabezas 
La faena semanal vacuna al 4 de agosto volvió a ubicarse por encima de las 40.000 cabezas por segunda 
semana consecutiva aunque con un leve ajuste respecto a la semana anterior. Totalizó 41.670 animales, 
un 3% menos que las 42.820 de la semana anterior y 15% por encima de igual periodo de 2017 cuando 
se faenaron 36.229. La expectativa para las próximas semanas es que pueda concretarse algún ajuste a 
la baja. 
El dato de faena mensual cerrado julio fue de 181.017 cabezas, 8,5% más que igual mes del año pasado 
cuando se enviaron 166.804 animales. La industrialización de vacas aumentó 16,5% interanual y alcanzó 
las 92.501 cabezas, una participación del 51% sobre el total. 
En los primeros siete meses del año la faena de vacunos mantuvo un muy buen ritmo, con 1.405.341 
cabezas y similar a mismo período de 2017 cuando se faenaron 1.404.738 animales. La faena de vacas 
fue 4% menor en la comparación interanual, 665.220 cabezas frente a 695.537. 
Firmeza en precio de exportación para carne vacuna y ovina 
La tonelada de carne vacuna exportada sigue firme arriba de US$ 3.600 y logró el mejor promedio de las 
últimas cuatro semanas. Se ubicó en US$ 3.670, una mejora semanal de 3%. En lo que va del año 
acumula un aumento de 5,8% con un promedio de US$ 3.578 frente a US$ 3.381 en mismo periodo de 
2017. Y el volumen exportado es marginalmente superior, con un acumulado de 271.212 toneladas frente 
a 270.138 en mismo periodo del año anterior 
 
China pone un freno a la demanda de carne vacuna por sus altos stocks 

09/08/2018 Argentina y Brasil aparecen como grandes competidores. 
La demanda de carne vacuna de China ha mermado en las últimas semanas tras cerrar el ingreso de un 
volumen “nunca visto” del producto de diversos orígenes, generando un sobrestock y enlentecimiento de 
negocios, comentó a Rurales El País Alejandro Berrutti, broker de carnes. 

 8



 

Aseguró que “no es un tema de precios”, sino está asociado con la demanda de la carne sin hueso. De 
todas maneras, sigue existiendo interés por cortes con hueso, donde Uruguay es de los pocos países de 
la región habilitados para exportar, agregó.   
El broker explicó que países como Argentina, Brasil y Australia están presionando fuerte en China con 
volúmenes importantes, que sumado a las devaluaciones de sus monedas, están siendo proveedores de 
fuste en todos los mercados.   
En el caso de los importadores asiáticos, la valorización del Dólar frente al Yuan a causa de la guerra 
comercial, ha generado pérdidas importantes y éstos prefieren bajar los stocks antes de meter mayor 
presión de precios a los consumidores chinos. 
 
Exportación en Pie Benech: “no está en tela de juicio” 

06/08/2018 - “Es claro los beneficios que ha tenido”, dijo el Ministro de Ganadería. 
El ministro de Ganadería, Ing. Agro. Enzo Benech, aseguró esta tarde, una vez finalizada la reunión con 
las gremiales agropecuarias, que la exportación de ganado en pie “no está en tela de juicio” porque “es 
claro los beneficios que ha tenido”. 
Benech dijo que es cierto que la exportación de animales vivos ha incrementado sus volúmenes en los 
últimos años y que propuso la discusión del tema en la Junta del Instituto Nacional de Carnes (Inac) 
donde están todos los integrantes de la cadena representados. 
Esta tarde los ruralistas le volvieron a plantear la preocupación sobre esta herramienta de negocios y el 
Ministro manifestó: “Volví a reiterar una definición que la dije muchas veces y parece que no me creen, es 
un tema que no está en tela de juicio”. 
De acuerdo a información del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, durante el ejercicio 2017/18 el país exportó 450.970 bovinos en pie, donde el 84% fueron 
terneros enteros con destino a Turquía. 
 
Impulsan estudio cárnico regional Se focalizará en el mercado chileno y sus requerimientos. 

06/08/2018 - La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, adjudicó 
recientemente a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (Favet), el 
“Estudio para la Caracterización de la Faena de Animales y de los Canales de Comercialización de la 
Carne Bovina en los Países del Mercosur”. 
Según publicó Carnetec, el estudio tiene como meta la compilación de datos relevantes sobre la 
adaptación de la industria a todos los aspectos de comercialización, en términos del destino del producto 
según el comprador, tipo de animal, formato de venta, certificaciones, etc. Considerará, además, su 
interacción con Chile bajo la normativa actual de venta de carne bovina según la edad del animal. 
Este trabajo será dirigido por Claus Köbrich, académico de la Favet, e integrado por el decano de la 
misma unidad académica, Mario Maino. Además, formará parte Teodoro Rivas, Felipe Bravo y los 
académicos Daniel Agüero (Argentina), Jorge Bonino (Uruguay), Julio Barcellos (Brasil) y Pedro Paniagua 
(Paraguay). 
El estudio explicará la caracterización de la faena de animales en los países del Mercosur en lo que se 
refiere a la diferenciación según destino comercial, establecimiento de precios y la composición de la 
oferta de ganado. Compartirá más información sobre el valor de cortes de carne bovina del Mercosur que 
son destinados a la exportación, con un análisis detallado sobre el caso de Chile. 
El Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, bloque que es uno de los 
principales productores de carne bovina a escala mundial. Cabe decir que, en el año 2017, estos países 
exportaron más de 2 millones de toneladas, lo que refleja un 11% más que el año anterior. 
En lo que se refiere a carne bovina fresca y refrigerada, Chile es el principal país de destino de las 
exportaciones de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay representando 77%, 42%, 39% y 11%, 
respectivamente, del volumen exportado por estos países el año 2017. 
 
PARAGUAY 
Exportación de carne no mejora cifras del 2017 

09 de agosto de 2018 | merma sería por suspensión de algunos frigoríficos 
El informe de exportación de carne bovina al mes de julio fue negativo comparando datos del Senacsa 
respecto a los primeros siete meses del 2017. Rusia y Chile siguen siendo los principales compradores de 
carne vacuna. 
El informe preliminar del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) correspondiente a los 
primeros siete meses de este año revela que se exportó menor cantidad de carne bovina comparando con 
el mismo periodo del año pasado. 
Los datos señalan que del 1 de enero al 31 de julio de este año se exportaron 132.687 toneladas, y el 
ingreso en dólares fue de 574.528.791. 
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En el mismo periodo del año pasado se exportaron 148.402 toneladas, lo que produjo un ingreso a 
nuestro país de US$ 632.409.797. 
La diferencia es de -10,59% menos en pesos, y -9,15% en divisas. 
Rusia y Chile siguen siendo los principales mercados de la carne bovina paraguaya. Rusia compró en los 
primeros siete meses de este año 57.419 toneladas, lo que produjo un ingreso de US$ 208.591.376. En 
tanto que Chile compró en el mismo periodo 39.062 toneladas, lo que generó el ingreso de US$ 
190.641.170. 
Los demás mercados son: Brasil, Israel, Vietnam, Taiwan, Kuwait, Kazajstan, Hong Kong, Líbano y 
Uruguay. 
La explicación del motivo por el cual la exportación de carne bovina no mejora con respecto a cifras del 
año pasado estaría en la suspensión dispuesta este año de varios frigoríficos por parte de Rusia y de 
Chile. 
Entre ellas se puede mencionar Frigorífico Concepción, Guaraní, Frigonorte, Frigochaco, entre otras 
plantas industrializadoras de la proteína roja. 
En los primeros siete meses de este año se exportaron 1.018 toneladas de carne, menudencia y despojo 
de ave, lo que generó un ingreso de US$ 2.447.053. Los principales compradores fueron Rusia y Vietnam. 
Se exportaron 1.398 toneladas de carne, menudencia y despojo de cerdo, generando un ingreso de US$ 
4.139.367. Rusia compró el 98% y Vietnam 2% 
 
Rusos verificarán las plantas suspendidas 

9 de agosto de 2018  El próximo lunes y martes técnicos sanitarios de Rusia estarán inspeccionando las 
plantas frigoríficas de Frigochaco y Frigonorte. Ambas industrias habían sido suspendidas de exportar 
carne a la Federación Rusa luego de que encontraran en la carne rastros del antibiótico oxitetraciclina. 
La aplicación del citado medicamento no está prohibida a los animales. El cuestionamiento surgió porque 
al parecer fue aplicado fuera de rango, o fuera de tiempo. 
De acuerdo a las explicaciones brindadas en su momento, el antibiótico debió haber sido aplicado unos 
meses antes de la faena para que no quede residuos en la carne. 
El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Fredis Estigarribia, comentó la 
venida de los técnicos rusos. Indicó que el lunes y el martes de la semana que viene estarán verificando 
los frigoríficos Frigonorte y Frigochaco. 
El organismo estatal había remitido un informe al respecto a las autoridades sanitarias rusas. En 
respuesta a ese informe será la visita de inspección que harán la próxima semana. 
Estigarribia había dicho que los rusos dijeron estar satisfechos con el informe. 
En ocasión de la suspensión de los dos frigoríficos resuelta por Rusia, Estigarribia había declarado a este 
diario que en la aplicación del citado antibiótico no tienen nada que ver los frigoríficos. Señaló que más 
bien es responsabilidad de los ganaderos. 
“Eso no tiene nada que ver con los frigoríficos. Son los productores los que envían (el ganado vacuno) a 
los frigoríficos”, había declarado a este diario el pasado 4 de julio. 
Se le había consultado también en la ocasión si es que se podrá identificar a esos productores que 
vendieron sus ganados a los citados frigoríficos. “Estamos viendo la trazabilidad. Vamos a ver si llegamos. 
No es fácil, porque en los contenedores hay mezcla (de carne) de muchos productores, pero vamos a 
llegar si Dios quiere”, había respondido Estigarribia. 
 
Rosselkhoznadzor sostuvo conversaciones con el Embajador del Paraguay  

9 de agosto de, 2018 Moscú, se reunió con representantes del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y 
Fitosanitaria del Embajador de la República del Paraguay en la Federación Rusa Ramón Díaz Antero 
Pereira. 
Las partes discutieron la situación en torno a la empresa paraguaya No. 38 
FRIGORIFICOCONCEPCIONS.A. (Masacre de ganado, de corte, de almacenamiento de carne de 
vacuno, la producción de los intestinos primas), en los que el límite de tiempo debido a la sospecha de la 
oferta bajo la apariencia de los productos paraguayos en la producción brasileña de carne a Rusia 
(suministros de carne de vacuno de Brasil se les prohíbe el uso se introdujeron en mayo de este año en 
esta el país del estimulador del crecimiento de la masa muscular de los animales - ractopamina). 
Rosselkhoznadzor registró un aumento en el volumen de suministros de carne de res y despojos de carne 
de Paraguay a Rusia, junto con un aumento similar en el suministro de dichos productos de Brasil a 
Paraguay. Al mismo tiempo, también aumentó el número de violaciones detectadas de los requisitos 
veterinarios y sanitarios de la Federación de Rusia en la exportación de productos cárnicos paraguayos. 
Durante las conversaciones, el Rosselkhoznadzor señaló su preocupación por esta situación y expresó la 
esperanza de que la parte paraguaya tome todas las medidas necesarias para prevenir tales situaciones y 
fortalecer el control sobre la certificación de exportaciones de productos destinados a Rusia. 
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Embajador de Paraguay ante la Federación Rusa, Ramón Antero Díaz Pereira confirmó que Paraguay es 
también muy preocupados por este tema y dijo que en un futuro próximo, Rosselkhoznadzor se 
presentará en los resultados de la investigación, y la información sobre las medidas concretas adoptadas 
por el Servicio Nacional de Sanidad Animal y la calidad de los productos agrícolas Paraguay (SENACSA) 
para evitar el suministro de productos cárnicos brasileños bajo la apariencia de productos producidos en 
Paraguay. 
En conclusión, se observó que un enfoque constructivo y profunda participación del Sr. Pereira en 
Rosselkhoznadzor la cooperación y el impacto positivo en el SENACSA resolver las tareas clave 
destinadas a la estabilización y el desarrollo del comercio bilateral. 
 
ESTADOS UNIDOS 
Fuerte impulso de las exportaciones de carnes bovinas en la primera mitad de 2018 

USMEF August 7, 2018 After setting a new record in April, pork export volume has trended lower the past 
two months, mainly due to lower exports to the China/Hong Kong region. June pork exports totaled 
191,303 mt, down 4.5% from a year ago, despite a slight increase in muscle cut exports (to 153,083 mt). 
U.S. beef exports accounted for 13.4% of total beef production in June, up from 12.8% a year ago. ( Farm 
Journal ) 
Strong June results capped a huge first half of 2018 for U.S. beef exports, according to data released by 
USDA and compiled by the U.S. Meat Export Federation (USMEF). June pork exports were lower than a 
year ago for the second consecutive month, but first-half volume and value remained ahead of last year’s 
pace. 
Beef muscle cut exports set a new volume record in June of 90,745 metric tons (mt), up 15 percent from a 
year ago. When adding variety meat, total beef export volume was 115,718 mt, up 6%, valued at $718.4 
million – up 19% year-over-year and only slightly below the record total ($722.1 million) reached in May. 
First-half exports set a record pace in both volume and value as international customers bought a larger 
share of U.S. beef production at higher prices, indicating strong demand. Export volume was up 9% from a 
year ago to 662,875 mt while export value was just over $4 billion, up 21%. In previous years, export value 
never topped the $4 billion mark before August. 
"It's remarkable to think that as recently as 2010, beef exports for the entire year totaled $4 billion, and now 
that milestone has been reached in just six months," says Dan Halstrom, USMEF president and CEO. 
"This should be a source of great pride for the beef industry, which has remained committed to expanding 
exports even when facing numerous obstacles. And with global demand hitting on all cylinders, there is 
plenty of room for further growth." 
June exports accounted for 13.4% of total beef production, up from 12.8% a year ago. For muscle cuts 
only, the percentage exported was 11.3%, up from just under 10% last year. First-half exports accounted 
for 13.5% of total beef production and 11% for muscle cuts - up from 12.8% and 10%, respectively, last 
year. Beef export value averaged $313.56 per head of fed slaughter in June, up 19% from a year ago. The 
first-half average was $316.94 per head, up 18%. 
After setting a new record in April, pork export volume has trended lower the past two months, mainly due 
to lower exports to the China/Hong Kong region. June exports totaled 191,303 mt, down 4.5% from a year 
ago, despite a slight increase in muscle cut exports (to 153,083 mt). June export value was $510.4 million, 
down 3%. For the first half of 2018, pork export volume was still 2% ahead of last year's record pace at 
1.27 million mt, while value increased 5%to $3.36 billion. For pork muscle cuts only, first-half exports were 
up 6% year-over-year in both volume (1.02 million mt) and value ($2.78 million). 
"Pork exports - and especially variety meats - face a very challenging environment in China/Hong Kong 
due not only to retaliatory duties but also because of increasing domestic production in China," Halstrom 
explained. "On the positive side, exports are achieving solid growth in most other markets and reached 
new heights in destinations such as Korea and Latin America. So there is no time to dwell on factors the 
U.S. industry cannot control - we must continue to find new opportunities in both established and emerging 
markets." 
On April 2, the import duty on U.S. pork and pork variety meats entering China increased from 12 percent 
to 37 percent. On July 6, the rate increased to 62 percent. Mexico imposed a 10 percent retaliatory duty on 
U.S. pork muscle cuts (variety meats are excluded) on June 5 and increased the rate to 20 percent on July 
5. Pork sausages and prepared hams entering Mexico are subject to duties of 15 percent and 20 percent, 
respectively, which took effect June 5. First-half export results reflect the first round of duties imposed by 
China and Mexico, but not the higher rates that took effect in July. 
June pork exports accounted for 26.4 percent of total production, down from 27.1% a year ago, but the 
percentage of muscle cuts exported increased from 22.2% to 22.8%. First-half exports equaled 27.3% of 
total pork production (down from 27.8% a year ago) and 23.6% for muscle cuts (up from 23.1%). Pork 
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export value averaged $55.13 per head slaughtered in June, down slightly from a year ago, while the first-
half per-head average increased 2% to $55.18 per head. 
 
Mercados asiáticos lideraron el crecimiento exportador 

USMEF August 8, 2018 First-half exports to Japan were up 6% from a year ago in volume at 159,354 mt 
while value increased 12% to $1.02 billion. ( Drovers ) 
Beef muscle cut exports set a new volume record in June of 90,745 metric tons (mt), up 15 percent from a 
year ago. When adding variety meat, total beef export volume was 115,718 mt, up 6 percent, valued at 
$718.4 million – up 19 percent year-over-year and only slightly below the record total ($722.1 million) 
reached in May. First-half exports set a record pace in both volume and value as international customers 
bought a larger share of U.S. beef production at higher prices, indicating strong demand. Export volume 
was up 9 percent from a year ago to 662,875 mt while export value was just over $4 billion, up 21 percent. 
In previous years, export value never topped the $4 billion mark before August. 
Beef exports to leading market Japan continued to climb in June, totaling 31,147 mt (up 13 percent from a 
year ago) valued at $193.1 million (up 11 percent). First-half exports to Japan were up 6 percent from a 
year ago in volume at 159,354 mt while value increased 12 percent to $1.02 billion. This included a 4 
percent increase in chilled beef to 73,968 mt, valued at $590.1 million (up 15 percent). 
June exports to South Korea were up 46 percent from a year ago in volume (21,408 mt) and set another 
new value record at $154.8 million (up 68 percent). First-half exports to Korea climbed 36 percent to 
113,283 mt, valued at $802.1 million – up 52 percent from last year’s record pace. Chilled beef exports to 
Korea totaled 25,400 mt (up 35 percent) valued at $244.8 million (up 47 percent). 
For January through June, other highlights for U.S. beef exports include: 
Despite trending lower in June, first-half exports to Mexico were up 2 percent from a year ago in volume 
(117,524 mt) and up 10 percent in value ($506.7 million). Mexico is the leading destination for U.S. beef 
variety meat exports, which increased 8 percent from a year ago in value ($114.8 million) despite a 6 
percent decline in volume (50,209 mt). 
Exports to China/Hong Kong increased 15 percent in volume (65,345 mt) and 43 percent in value ($510.8 
million. First-half exports to China, which reopened to U.S. beef in June of last year, were 3,655 mt valued 
at $33 million. Although China's duty rate increase on U.S. beef (from 12 percent to 37 percent) didn't take 
effect until July 6, June exports slowed in part because of rising uncertainty as China's proposed retaliatory 
tariff list that included U.S. beef was published in April. 
Beef exports to Taiwan continue to soar, as first-half volume increased 32 percent from a year ago 26,865 
mt) and value was up 39 percent $249.7 million). Chilled exports to Taiwan were up 34 percent in volume 
(10,974 mt) and 46 percent in value ($136.2 million), as the United States captured 74 percent of Taiwan's 
chilled beef market - the highest market share of any Asian destination. 
Strong growth in Colombia helped push first-half exports to South America higher than a year ago - up 2 
percent in volume (14,030 mt) and climbing 20 percent in value ($63.9 million). Export value to Chile and 
Peru also increased, despite volumes dipping below last year. Although still a small market, exports to 
Ecuador (600 mt) were the largest since 2013. 
Beef exports to the ASEAN region slowed in June but still posted year-over-year gains in the first half - up 
6 percent in volume (21,802 mt) and 24 percent in value ($122.8 million). This region - especially Indonesia 
and the Philippines - is an important destination for beef variety meat exports, which climbed 27 percent in 
value ($13.1 million) despite a slight decline in volume (6,212 mt). 
Fueled by sharply higher exports to Guatemala, Costa Rica and Panama, first-half volume to Central 
America increased 27 percent from a year ago to 6,942 mt, valued at $38.8 million (up 26 percent). 
 
07 August 2018 US - USDA-ERS released monthly trade on a carcass weight basis yesterday that 
continued to show very strong US beef and veal exports, reports Steiner Consulting Group, DLR Division, 
Inc. 
June data showed beef and veal exports 16 per cent above a year ago. This is the fifth month in 2018 to 
show double-digit growth. It also concludes the second quarter, which ended up 17 per cent over the prior 
year. 
Beef shipments have increased to multiple destinations this year. The month of June continued that trend. 
South Korea led the way this month with a 50 per cent increase from June of 2017, followed by Taiwan, up 
38 per cent, and Japan, up 12 per cent. Mexico and Vietnam also showed strong increases. 
For all the success seen on the beef side, pork exports struggled in June as the onslaught of Mexican 
tariffs started to take effect and the cumulative effect of Chinese tariffs continued. Year-over-year 
comparisons were still positive, up 1 per cent from the prior year. 
However, exports to China dipped 34 per cent below last year and recorded the lowest June volumes since 
2015. The total tonnage decline was over 12 million pounds on a carcass weight basis. China bought 20 
per cent less US pork in the second quarter than last year. 
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Mexico, a market that was five times the size of China’s in 2017, declined by 5 million pounds compared to 
the prior year. June marks the first month of Mexico’s retaliatory tariffs against US pork. It’s expected that 
this trend will continue, even though second quarter exports to Mexico were up 13 per cent. 
Other markets struggled to maintain similar volumes to last year. Hong Kong purchases are 58 per cent 
below a year ago, and down 64 per cent in the second quarter. Taiwan finished June with strength, up 36 
per cent year-over-year, but on the quarter bought 20 per cent less pork than the prior year. 
There were a few bright spots on the trade front for pork. South Korea, another large US pork market 
bought significantly more pork from the US, increasing 28 per cent over June 2017 and is up 46 per cent in 
the spring quarter. Other US markets showed a 20 per cent increase, rounding out the total for second 
quarter exports up 6 per cent. 
Significant headwinds remain ahead for US pork exports in the second half of the year. However, as prices 
continue to weaken in the US buying interest could continue. Quantities may maintain as we move along 
the demand curve, albeit at potentially lower values. 
 
CoBank: Disputa comercial pone en riesgo el futuro de las exportaciones de carnes 

August 7, 2018 Beef exports have been on the rise following a strong 2017, but a trade war with multiple 
countries is having an impact in the form of retaliatory tariffs. Current trade disputes and negotiations could 
spell trouble for the U.S. beef industry’s ability to export beef going forward, according to a new report by 
CoBank.   
CoBank’s Knowledge Exchange Division released a report on beef exports titled “U.S. Beef Exports Are 
Growing, but so Are Trade Risks” and authored by analyst Trevor Amen. 
 “Beef production in the U.S. is on the rise, and export outlets have never been more important,” Amen 
says. “However, the U.S. is threatening to retreat from key trade deals and the U.S.’s beef exporting 
competitors are forging their own deals with major global beef importers.” 
The top five export markets for U.S. beef by value are Japan, South Korea, Mexico, Canada and Hong 
Kong. Those markets account for 83% of all U.S. beef exports. Hong Kong is the only country that will be 
unaffected by trade negotiations. 
Some of these trade agreements include the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the 
United States-Korea Free Trade Agreement (KORUS), which could both be renegotiated. Beef trade with 
South Korea has the potential to decline if KORUS is renegotiated, while NAFTA has the same risks with 
Canada and Mexico. During the current trade war over steel and aluminum, Canada has imposed 
retaliatory tariffs on beef from the U.S. 
The Trans Pacific Partnership (TPP) was a trade deal that the U.S. dropped out of and could have 
increased access to major export destinations like Japan while leveling the playing field with competitors 
like Australia. Had the U.S. stayed in TPP there would have been opportunities to modernize trade with 
Mexico and Canada, as well. 
U.S. beef just reentered China in 2017 after a 14 year absence from the market. Steel and aluminum tariffs 
have also spilled into beef trade with China enacting their own retaliatory tariffs, similar to Canada. 
Another factor with trying to gain a foothold in the Chinese market is profitability for the cattle producer. 
Because of China’s trade requirements that impose regulations such as traceability to ranch of origin and 
not allowing cattle to be fed ionophores, there is added cost of production. CoBank estimates there is an 
additional $200-250 per animal cost across the supply chain to be eligible for export to China 
Competition is also increasing from countries in the Southern Hemisphere with Brazil, Argentina and 
Australia all upping their beef production. Lower transportation costs have been a major reason the U.S. 
has maintained an advantage over Argentina and Brazil, while quality has provided an advantage for U.S. 
beef ahead of all three countries. As stated earlier trade agreements such as TPP will continue to impact 
beef trade. For instance, Japan imposes twice as much of a tariff on U.S. beef compared to Australia. 
Despite the murky trade picture Amen believes the U.S. is poised to take advantage of growing demand for 
beef globally. 
“The U.S. cattle herd is expanding and near-term exports are slated for a healthy uptick in 2018. Asia’s 
appetite for reliable, high quality grain-fed beef is expected to grow for several years, and an expected 
weaker U.S. dollar, in comparison to the two previous years, will aid U.S. shipments,” Amen says 
 
Blair Fannin 07/08/18 COLLEGE STATION – The value of U.S. beef exports on calf prices continues to 
rise as experts advise ranchers to stay abreast of trade developments globally. 
Randy Blach, CEO of CattleFax in Denver, Colorado, told attendees at the Texas A&M Beef Cattle Short 
Course in College Station that exports have become an integral part of calf prices and following the latest 
trade discussions is imperative when formulating marketing plans. 
 “Just look at how fast our export markets have grown since Christmas 2003 when we had BSE,” Blach 
said. “We have the opportunity for that value to go as high $500.” 
Those prospects are fueled by a strong economy and consumer demand, he said. 
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 “Consumers across the world want what you produce, which is a safe, reliable, wholesome, high-quality 
product. As we look down the road, I want you to be thinking; are you doing everything you should be 
doing to deliver the best product?” 
To put the importance of beef export markets into perspective, Blach said the U.S. exports 17 billion 
pounds of beef worth $18 billion. 
 “That’s $365 in value of the calf you are producing,” he said. “We’ve really got to keep an eye on these 
trade situations.” 
Industry experts note consumers are wanting more protein at a record pace.   
 “We will have record meat consumption in 2019 in the U.S.,” Blach said. “ Never in our history have we 
consumed more red meat, pork and poultry than we are now. People are eating livestock protein.” 
Dr. Jason Cleere, Texas A&M AgriLife Extension Service beef cattle specialist, College Station, and Kelley 
Sullivan, co-owner of Santa Rosa Ranch in Navasota and Crockett, discussed China markets and their 
potential. Both serve on the Texas Beef Council board of directors and were part of recent visits to China 
and Japan to learn more about opportunities in trade and share educational programming with 
representatives in those countries. 
 “China is encouraging people to eat more red meat,” Cleere said. “There are 93 people per square mile. 
Bejing has 22 million people. By comparison, Houston has 6.3 million people.” 
A dense population is creating more opportunity for U.S. beef in China as the combination of online and 
offline retail shopping trends continue. E-commerce continues to drive a majority of the market and with so 
many people, living quarters are primarily high-rise apartments with small square footage. 
 “They don’t have an oven, they a Hibachi type grill and like a very thin-sliced beef product,” Cleere said. 
“We need to think about how do we tap into that market with the products we produce?” 
Sullivan touted the value of undesirable beef carcass parts in U.S. that are in great demand in Japan and 
other parts of the world. 
“About $165 to $170 of the check you get from the sale of a calf comes from that export market,” Sullivan 
said. “Where that’s coming from are the parts we don’t like, such as beef tongue. In the U.S. we pay $1 a 
pound, in Japan $6 a pound. Beef intestine, in the U.S. there’s zero value, but it’s $1.50 a pound in Japan. 
It’s critical to have those export markets.” 
Attendees at this week’s short course have traveled from across Texas, the U.S. and internationally. 
“What I love about the short course is we learn so many things about specific areas from from cattle 
marketing, to ranch management, grass management, better care for our cattle and genetic improvement,” 
said Donnell Brown of RA Brown Ranch in Throckmorton. “There are so many things. In addition, there’s a 
great trade show with lots of different products to help us on the ranch. And best of all, you see so many 
good people … another record crowd this year. It’s always good to be together again with cattlemen from 
all over the country.” 
Dr. Patrick Stover, vice chancellor and dean for agriculture and life sciences at Texas A&M University, 
welcomed attendees and stressed the importance of understanding the linkage between food and health. 
 “In Texas, food has a strong economic significance in our state,” he said. “Increasingly, we know food is 
fundamental to our health both short and long term. As we develop research that connects food and 
health, we also have to understand the consumer. What drives their beliefs? Thank you for what you do 
each and every day to nourish the state of Texas and the wo 
 
Severa sequía afecta el 20 por ciento de la superficie continental de EE.UU. 

08 August 2018 US - USDA NASS has released the "Crop Progress" report updating field conditions for 
major crops and seasonally - May through October - pasture and range conditions, reports Steiner 
Consulting Group, DLR Division, Inc. 
All year, and certainly through the grazing season the drought monitor has shown abnormally dry 
conditions in the southern US west of the Mississippi River. Approximately, 20 per cent of the continental 
US is in a state of severe drought or worse. 
The World Agricultural Outlook Board (WAOB) uses drought indicators and 2012 Agricultural Census data 
to estimate the percent of agricultural production that is located in those areas. Using the drought monitor 
above, it estimates that 29 per cent of total hay acreage is located in these areas and 28 per cent of cattle. 
In the 2012 Agricultural Census, it was estimated that there were 90 million head of cattle (all cattle and 
calves) compared to the latest 1 July inventory in 2018, estimating herd size at 102 million head. This map 
may be underestimating the number of cattle in those areas. LMIC estimates that over 30 per cent of beef 
cows are in areas that are reporting more than 40 per cent of pasture and range conditions that are poor 
and very poor. In these areas, supplemental feeding is required to maintain herd health. 
The national pasture and range condition ratings for the most recent week estimated 30 per cent of pasture 
and range conditions are poor and very poor condition. The Western region is facing significantly higher 
proportions, over 45 per cent in those conditions for the states of AZ, CA, ID, NV, NM, OR, UT, and WA. 
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The Southern Plains (TX and OK) are facing similar situation, and this week are listed as 42 per cent of 
pasture and range conditions are poor to very poor. 
Beef cow slaughter has been running higher all year, up 11 per cent year-to-date, but its difficult to assess 
how much of that is drought induced culling. USDA NASS monthly slaughter data shows cow weights 
dipped below a year ago in the month of June by 4 pounds. 
The previous five months cow weights averaged slightly higher than the prior year. There have been some 
reports of culling related to drought, but the data is not definitively pointing in that direction at this time. 
 
 
AUSTRALIA 
Sequía provoca aumento en precio de raciones 

07 August 2018 - The drought affecting southeastern Australia has doubled hay prices, severely affecting 
ranchers and raising the prospect of higher international prices for beef from Down Under. 
Markets like Japan, the US, China, South Korea and Indonesia - the world's top importers of Australian 
beef - would likely be most affected by a price increase, reports Nikkei Asian Review. 
"It's the worst drought in eastern Australia since 1965," said Prime Minister Malcolm Turnbull in a radio 
interview on 6 August. New South Wales and neighboring states have been in the grip of a severe dry spell 
since the start of the year. 
Rainfall across the continent in July was the lowest since 2002, the Bureau of Meteorology said. This has 
tightened hay supplies, and fodder is now trading for as much as 400 Australian dollars ($296) a ton -- 
more than double the AU$150 of just six months earlier. 
Cattle and sheep in Australia generally consume green grass as their main diet. Hay from wheat stems 
and other plant material is used as a nutritional supplement -- except during a drought, when it serves as 
an alternative source of food. 
"If the drought persists, supplies of hay will continue to run low and the price will continue to rise," said 
John McKew, CEO of the Australian Fodder Industry Association. 
"Cattle prices have come down a little bit" because farmers put "a lot more cattle on the market as they 
could not feed them due to the drought," said Angus Gidley-Baird, a senior analyst at Dutch lender 
Rabobank. "The price has dropped steadily from the beginning of the year," he said. 
Mr Gidley-Baird also said that the early shipments will likely reduce supplies in the long run, pushing 
domestic prices up. 
Although squeezed by the ongoing dry spell, Australian producers are so far unlikely to raise export prices 
on beef. Australian ranchers "compete with the US" and thus are "selling for the same price as that set by 
the international market," Mr Gidley-Baird said. 
American producers have also been hit by higher Chinese tariffs on their beef amid the escalating trade 
war between Beijing and Washington, affecting global prices. 
Mr Turnbull said he himself has been in the cattle and sheep business for over 36 years and described this 
year's dry spell as being "longer and more widespread than any drought." The federal government has 
pledged over AU$500 million in support for ranchers, but if the drought persists much longer, the price of 
Australian beef in the international market could rise significantly. 
 
BREXIT: exportadores australianos presionan a sus autoridades para que el REINO UNIDO acepto 
productos prohibidos por la UE  

,The Independent•August 5, 2018 Australian meat industry leaders are heavily lobbying their government 
to put pressure on Britain to accept products currently banned under EU law after Brexit. 
Among the meat products suggested for export to the UK are hormone-treated beef and “burnt goat 
heads”. 
Ministers from both countries met last week to discuss the future of their trading relationship, amid 
concerns that the Australian government could force the UK to lower food standards. 
It comes as a petition supporting The Independent’s campaign for a Final Say on Brexit passed 570,000 
signatures. 
Trade minister Liam Fox has long mooted Australia as a key trading partner for the UK when it ceases to 
be part of the EU. 
The Department for International Trade has stated it “will not lower food, animal welfare or environmental 
standards as part of any free trade agreement”. 
“Maintaining them is the right thing to do for our consumers and maintains the UK’s world-renowned 
reputation for high-quality products,” a spokesperson told The Independent. 
But Kierra Box, Brexit campaign lead at Friends of the Earth (FoE), said the government is "saying one 
thing but doing something completely different”. 

 15



 

“The government can continue to claim they are protecting our environment and health but in reality these 
promises are flimsy and unconvincing.” 
An investigation by FoE has revealed the extent of lobbying by the Australian meat and livestock industry 
as Brexit draws closer. 
Foremost among their demands has been the insistence that “technical barriers” to trade are removed 
once the UK’s relationship with the EU ends. 
However, farmers and environmentalists are concerned about the impact the removal of such “barriers” 
could have both on British farms and the quality of food. 
“Brexit provides an unprecedented opportunity for the Australian red meat industry to enhance its trading 
relationship with the UK,” Andrew McCallum from Meat & Livestock Australia (MLA) wrote in a letter to 
Australian Parliament in 2017. 
“A more liberalised UK import regime than is currently in place, would deliver substantial advantages not 
only to the Australian red meat industry but to UK importers, wholesalers, distributors, food service and 
retail operators as well as consumers.” 
David Larkin, the general manager of production at Thomas Foods International, explained in an inquiry 
last October that the UK once accounted for 80 per cent of Australian red meat exports before joining the 
EU. 
Though still considered important, the UK now makes up only 1.5 per cent of exports by volume. 
The Australian meat industry is keen to re-establish itself as a major exporter of meat to the UK, but it is 
currently restricted by EU rules and quotas that it feels are unfair. 
“The [UK] market has continued to establish itself as a high-value market and is one that is protected by a 
number of barriers to trade,” explained Mr Larkin. 
“Those barriers to trade are subsidies, tariffs and quota, and technical trade barriers in the form of HGP 
[hormonal growth promotant] bans and processing directives in terms of equivalence in processing sites.” 
Growth hormones that have been banned in the EU since 1981 due to health concerns are used on about 
40 percent of Australian cattle and have been in employed for more than three decades. 
During a hearing of the Australian trade sub-committee at the end of 2017, Jason Strong, chair of the EU 
and UK Red Meat Industry Taskforce, said increased trade quotas with the UK would be an opportunity to 
export not only more high quality products but also those of the lowest quality. 
According to agricultural news service Farm Online, Mr Strong told the committee Australia could send low 
value products including “burnt goat heads”. 
The industry is confident that Brexit will open new opportunities for its meat industry, and the Australian 
parliament concluded in October that “since Brexit, UK standards and conformance bodies have expressed 
greater intent to cooperate further with Australia’s standards and conformance infrastructure”. 
In Britain, there is concern about what this could mean. 
 “Our standards adopted through the EU are possibly some of the highest standards in the world,” Jon 
Andrews, a farmer from south Devon and England chair of the Nature Friendly Farming Network, told The 
Independent. 
He highlighted worries about lower animal welfare and environmental standards in nations like Australia, 
as well as the impact on British farmers. 
“Sheep and beef imports of that nature risk depressing the UK beef price, beyond which our producers 
really couldn’t remain in business if it happen on a larger scale – it’s not something I’d like to see Liam Fox 
trading away,” he said. 
Ms Box said: “Facing future deals that will force us to accept dodgy meat we would never have previously 
considered isn’t what people voted for.” 
“We used to be rightly proud of our food safety and environmental standards. Those safeguards didn’t just 
magically exist, they were deliberately put in place for good reason and were vigorously controlled.  
“If the UK doesn’t set out our stall for the future of food right now, it won’t just be Australia pushing their 
reject meat onto us.” 
 
 
EMPRESARIAS 
Minerva Foods caen sus acciones 

Fonte: Valor Econômico. 09/08/18 - por Equipe BeefPoint Os investidores reagiram mal ao balanço do 
segundo trimestre da Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Ontem, as 
ações da companhia recuaram 7,5% na B3, para R$ 7,21. A forte desvalorização ocorreu na esteira do 
prejuízo líquido de quase R$ 1 bilhão no segundo trimestre reportado pela Minerva terça-feira. 
Embora o prejuízo não tenha efeito sobre o caixa da empresa por refletir apenas o impacto negativo da 
apreciação do dólar sobre o valor em reais das dívidas em moeda estrangeira, o índice de alavancagem 
(relação entre dívida líquida e Ebitda em doze meses) atingiu um patamar muito alto para um frigorífico – 
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indústria de capital intensivo -, afirmou um analista de um fundo de investimentos. No fim de junho, esse 
índice atingiu 5 vezes, ante 4,5 vezes no dia 31 de março. 
Para atenuar os impactos da oscilação cambial sobre as dívidas em moeda estrangeira, a Minerva fez 
hedge de cerca de 50% de sua exposição de longo prazo em moeda estrangeira, afirmou ontem o diretor 
financeiro da companhia, Edison Ticle, em teleconferência com analistas. Para isso, a empresa montou 
uma posição de hedge de cerca de US$ 1 bilhão a partir da compra de contratos de NDF (Non Deliverable 
Forward). “Compramos hedge de US$ 1 bilhão, o que ajudou a proteger a nossa dívida”, disse o 
executivo. No fim de junho, 77% da dívida de R$ 11 bilhões da Minerva estava exposta ao dólar. 
Entre os analistas, a avaliação sobre o resultado da Minerva e as perspectivas para a empresa não são 
necessariamente negativas. Em relatório assinado por Thiago Duarte e Vito Ferreira, o BTG Pactual 
reiterou a recomendação de compra das ações da companhia, com preço- alvo em 12 meses de R$ 
14,00. 
Na avaliação dos analistas do BTG, o desempenho operacional da Minerva foi positivo no segundo 
trimestre, com margem Ebitda sólida de 9,5%. Os analistas também receberam bem a proposta da 
Minerva de abrir o capital da Athena Foods, subsidiária que reunirá os negócios da empresa fora do 
Brasil, na bolsa do Chile. O objetivo do IPO é levantar recursos para reduzir a alavancagem e dar 
flexibilidade financeira para ampliações, como a reabertura dos quatro frigoríficos que estão fechados na 
Argentina. 
Para a Minerva, a valorização do dólar não significa apenas uma dívida mais elevada. O fortalecimento da 
moeda americana tem reflexos positivos para as vendas da empresa. Em razão disso, a companhia 
revisou para cima sua meta de receita líquida em 2018. 
A empresa passou a projetar que fechará o ano com receita total entre R$ 15 bilhões e R$ 16 bilhões. O 
novo guidance considera um dólar médio equivalente a R$ 3,70 e a 27 pesos argentinos. Antes da 
revisão, a meta da Minerva para 2018 era alcançar uma receita líquida de R$ 14 bilhões a R$ 15 bilhões. 
Essa meta considerava o dólar a R$ 3,40. 
 
Minerva inicia estudios para hacer una OPA en Chile 

08/08/18 - por Equipe BeefPoint Com a trajetória de redução do endividamento comprometida pela 
desvalorização do real e um prejuízo de quase R$ 1 bilhão no segundo trimestre deste ano, a Minerva 
Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, deu início a estudos para fazer uma oferta 
pública inicial de ações (IPO) de suas operações internacionais na bolsa do Chile. Em bases anuais, o 
faturamento das operações internacionais da empresa é de pouco mais de R$ 6 bilhões, 40% da receita 
total. 
O plano é que os ativos da Minerva fora do Brasil – o que inclui fábricas na Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Colômbia – fiquem sob o guarda-chuva da subsidiária chilena Athena Foods. Segundo o diretor financeiro 
da Minerva, Edison Ticle, o IPO da Athena seria realizado em até um ano, ajudando a Minerva a acelerar 
seu processo de desalavancagem. 
Por meio do IPO, a Minerva venderia uma participação minoritária de ao menos 25% da Athena na bolsa 
chilena. A companhia não divulga quanto quer obter com a oferta, mas o Valor apurou que a subsidiária 
poderia ser avaliada por ao menos R$ 4 bilhões. Isto é, mais que o atual valor de mercado da própria 
Minerva na B3, que ontem era de R$ 1,6 bilhão. 
O conselho de administração da Minerva aprovou o início dos estudos para o IPO ontem. O aval do 
colegiado ocorreu no mesmo dia em que a Minerva reportou prejuízo líquido de R$ 926 milhões no 
segundo trimestre devido ao impacto (sem efeito sobre o caixa) da desvalorização do real ante o dólar 
sobre as dívidas em moeda estrangeira. Em igual período do ano passado, havia registrado prejuízo de 
R$ 55,6 milhões. 
Por causa disso, o índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda em doze meses) atingiu 5 
vezes no fim de junho, quando a dívida líquida somava R$ 6,8 bilhões. No fim do primeiro trimestre, a 
dívida era de R$ 5,9 bilhões, e a alavancagem estava em 4,5 vezes. 
Até o fim de 2017, antes das oscilações cambiais bruscas vistas este ano, os executivos da Minerva 
acreditavam que a integração dos frigoríficos no Mercosul adquiridos da JBS bastaria para a alavancagem 
ficar perto de 3 vezes ainda em 2018. 
Operacionalmente, a integração dos ativos já mostrou resultados, disse Fernando Galletti de Queiroz, 
presidente da Minerva. Impulsionada pela ampliação das exportações de carne bovina dos frigoríficos da 
Argentina e pela desvalorização cambial, a receita líquida da Minerva atingiu R$ 3,7 bilhões no segundo 
trimestre, 44,8% acima do mesmo intervalo de 2017. 
Nessa mesma base de comparação, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 
ajustado cresceu 27,4%, para R$ 353,4 milhões. 
Se fosse apenas pelas operações, a Minerva teria reduzido a alavancagem, disse Galletti. No segundo 
trimestre, o fluxo de caixa livre ficou positivo em R$ 244,2 milhões, ajudado pela redução de R$ 200 
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milhões da necessidade de capital de giro. Descontando a variação do valor em reais da dívida em dólar, 
o índice de alavancagem teria caído 0,3 ponto, para 3,8 vezes. 
Com o IPO no Chile, os executivos da Minerva entendem que poderão reduzir a alavancagem e gerar 
valor aos atuais acionistas. A avaliação é que a abertura de capital pode ser feita com um múltiplo 
(relação entre o valor empresarial e Ebitda) maior do que os atuais da Minerva, que oscilam entre 5 e 6 
vezes. A Minerva seria a primeira empresa de proteína animal listada na bolsa do Chile e os investidores 
potenciais seriam fundos de pensão privados. 
Indagado, Ticle não quis revelar a avaliação que a Minerva espera obter para a Athena no IPO. Ele 
também não abriu o Ebitda da operação. Mas considerando que a Athena seja responsável por 35% do 
Ebitda anual da Minerva (cerca de R$ 475 milhões) e o múltiplo do IPO chegue a 8 vezes, a subsidiária 
seria avaliada em R$ 3,8 bilhões. Com a venda de uma fatia de 25%, a Minerva poderia angariar cerca de 
R$ 950 milhões para reduzir seu endividamento. 
 
Gestora Salic interesada en la participación de BRF en  Minerva 

Fonte: Valor Econômico. 10/08/18 - por Equipe BeefPoint A Saudi Agriculture and Livestock Investment 
(Salic), gestora de recursos do reino da Arábia Saudita, está interessada na aquisição da fatia de 6,79% 
que a BRF detém na Minerva Foods, apurou o Valor. O interesse da gestora saudita, que já é a segunda 
maior acionista do frigorífico brasileiro, pode ser uma saída positiva para todos lados envolvidos. 
Desde meados do ano, as ações da Minerva têm sofrido forte pressão, em grande parte relacionada a 
especulações sobre a saída da BRF de seu capital. De fato, a dona de Sadia e Perdigão já se desfez de 
uma fatia relevante durante o mês junho, reduzindo a fatia na Minerva de 11,6% para os atuais 6,79%. No 
entanto, a BRF já admitiu que a participação minoritária que ainda detém poderá ser vendida como parte 
do plano de resgate anunciado em junho pelo CEO, Pedro Parente. 
Com o negócio direto com a Salic, a BRF conseguiria um prêmio sobre a atual cotação das ações da 
Minerva, segundo uma fonte a par do assunto. Considerando o preço de fechamento dos papéis da 
Minerva ontem (R$ 6,45), a participação da BRF na empresa vale R$ 98,1 milhões. 
Para os atuais acionistas da Minerva, o negócio entre Salic e BRF representaria alívio na medida em que 
especulações sobre movimentos de venda por parte da BRF cessariam. No acumulado do ano, as ações 
da Minerva caíram 37,4%. No pregão de anteontem, por exemplo, os papéis da Minerva caíram mais de 
7%, na esteira da divulgação do prejuízo no segundo trimestre e da elevação do índice de alavancagem, 
que saiu de 4,5 vezes em 31 de março para 5 vezes em junho. 
Em meio à repercussão do balanço da Minerva, houve quem acreditasse que a BRF estivesse se 
desfazendo de ações da empresa. 
Para que a negociação entre Salic e BRF ocorra, a Minerva precisaria alterar o estatuto, flexibilizando a 
cláusula de proteção à dispersão acionária – a chamada “pílula de veneno” (poison pill). Mudanças no 
estatuto precisam do aval dos acionistas. Procurada, a BRF não comentou. A Minerva e a Salic não 
responderam até o fechamento desta edição. 
Conforme artigo 46 do estatuto da Minerva, o acionista que atingir mais de 20% do capital da empresa 
precisa fazer uma oferta por todas os papéis da companhia. Atualmente, a Salic já tem mais de 20% das 
ações da Minerva, mas apenas porque que a empresa brasileira cancelou, em março deste ano, ações 
que estavam em tesouraria. Desconsiderando o efeito do cancelamento, que não dispara a pílula de 
veneno, a Salic deteria 19,9%. 
Com a compra das ações que a BRF detém, a participação da Salic na Minerva atingiria 28,19%, fatia 
ligeiramente inferior à da VDQ Holdings, veículo por meio do qual a família Vilela de Queiroz controla a 
Minerva. Conforme o último formulário de reverência protocolado na CVM, a VDQ tinha 28,22% das ações 
da Minerva. 
Ontem, as ações da Minerva recuaram 3,3% na B3, negociadas a R$ 6,45. O Ibovespa, por sua vez, 
registrou queda de 0,48%. As ações da BRF também tiveram forte baixa. Os papéis da dona de Sadia e 
Perdigão caíram 3,06% no pregão de ontem a R$ 21,84. A BRF divulgará o balanço com os resultados 
dos segundo trimestre hoje, antes da abertura do mercado. A expectativa dos analistas é que a empresa 
reporte prejuízo expressivo em razão da tempestade perfeita que a atingiu neste ano. 
 
JBS importará maíz de Argentina para reducir el impacto de los mayores fletes establecidos 

9/08/18 - por Equipe BeefPoint A JBS buscará milho na Argentina para minimizar o efeito negativo do 
tabelamento do frete sobre os custos de produção. Até o fim do mês é prevista a chegada de dois navios 
carregados com o cereal para abastecer as fábricas da empresa no sul do País. 
Cada navio comporta 30 mil toneladas, totalizando 60 mil toneladas importadas. “Essa foi a solução 
encontrada para fazer chegar os insumos necessários à produção já que o custo logístico no Brasil tem 
inviabilizado o transporte interno”, disse na terça-feira, 7, a JBS. 
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A primeira solução da companhia foi a ampliação da frota própria de caminhões, o que ainda não foi 
suficiente para atender as necessidades do negócio. “Se os preços de transporte não se ajustarem no 
País, o milho norte-americano também pode desembarcar por aqui”, acrescenta a companhia. 
 
RUSIA: Miratorg tuvo pérdidas signitificativas en 2017 

10/08/18 - por Equipe BeefPoint A unidade de carne bovina da Miratorg, localizada na região europeia da 
Rússia, sofreu um enorme prejuízo líquido em 2017, apesar do crescimento significativo da produção e da 
receita. 
A empresa de análise SPARK informou que a Bryansk Meat Company – subsidiária da Miratorg que 
administra seus clusters de carne bovina – teve uma perda líquida de RUB 2,4 bilhões (US $ 40 milhões) 
no ano passado, comparado a um lucro líquido de RUB $ 39,46 bilhões (US $ 160 milhões) em 2016. 
A receita da empresa atingiu RUB 16 bilhões (US $ 248 milhões) em 2017, em comparação com RUB 
13,6 bilhões (US $ 211 milhões) no ano anterior, principalmente devido a um aumento nos volumes de 
produção para 82.000 toneladas de 51.600 toneladas em 2016. 
Analistas russos atribuíram a perda de lucros da empresa a vários fatores, incluindo a redução da ajuda 
estatal, um alto endividamento e uma fraca demanda por carne bovina no mercado russo. 
 “A lucratividade na indústria de carne bovina depende do poder de compra da população, do crescimento 
da demanda por carnes de alta qualidade e do apoio do Estado”, disse Lyubov Burdienko, diretor 
comercial da agência de informação e análise EMEAT. 
 “No final de 2017, o peso da dívida da Bryansk Meat Company era de RUB$ 77 bilhões (US $ 1,19 
bilhão), com juros sobre a dívida no valor de outros RUB6,6 bilhões (US $ 102 milhões). Se os 
pagamentos da taxa de juros não fossem subsidiados (pelo governo) até certo ponto, isso poderia levar a 
um desempenho financeiro negativo”, explicou Burdienko. 
Ekaterina Mikhaleva, analista sênior da agência de consultoria russa Neo Tsentr, disse à revista local 
Agroinvestor que, desde o início do projeto de carne bovina da Miratorg há cinco anos, a empresa não 
registrou nenhum lucro com vendas. Além disso, as perdas estavam se acumulando. 
 “Essa tendência de perdas no lucro bruto sugere que a empresa tem dificuldades significativas para 
superar”, disse Mikhaleva. 
Reavaliação de passivos 
Dmitry Sergeev, secretário de imprensa da Miratorg, disse que o principal fator no desempenho financeiro 
negativo da Bryansk Meat Company foi uma reavaliação dos passivos de empréstimos denominados em 
moeda estrangeira da empresa. Ele ressaltou que as perdas não estavam de forma alguma relacionadas 
à eficiência operacional. 
“O projeto de gado tem um período de retorno muito longo – mais de 12 anos – e, nos primeiros quatro 
anos, a empresa não gera margens de lucro, apenas faz investimentos e arca com os custos”, disse 
Sergeev. 
Em geral, a Bryansk Meat Company continua a desenvolver com sucesso, aumentando a produção e o 
processamento de acordo com o aumento planejado em seu rebanho bovino, bem como aumentando as 
vendas de carne bovina de alta qualidade e expandindo o alcance geográfico de seus produtos, afirmou 
Sergeev. 
O cluster de carne da Miratorg na Rússia Central tem como alvo uma capacidade de 400.000 cabeças ou 
130-150.000 toneladas de carne bovina por ano até 2020. Autoridades do governo russo anteriormente 
estimaram que, assim que este desempenho de produção fosse alcançado, o Miratorg poderia satisfazer 
até 20% a demanda por carne bovina no mercado russo. A empresa planeja produzir 100.000 toneladas 
de carne bovina em 2018. 
Fonte: GlobalMeatNews.com, traduzida e adaptada pela Equipe BeefPoint. 
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