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Você está recebendo o Nog Informe 019 o informativo da
Nogueira Máquinas Agrícolas que é enviado mensalmente
por via eletrônica. Nosso objetivo é mantê-lo informado sobre os principais
acontecimentos e tendências da pecuária de leite e de corte no Brasil.
Este trabalho é uma ação do Departamento de Marketing de nossa empresa com
assessoria do Prof. Dr. João Ricardo Alves Pereira que é consultor de empresas
no segmento nutrição animal há mais de 10 anos, palestrante e produtor de leite.
Participe enviando sugestões de temas relevantes, divulgando
seu evento ou enviando fotos e vídeos de máquinas Nogueira em
ação. Queremos aproximar ainda mais a nossa marca e tradição do
seu negócio
Conﬁra o que preparamos para você neste mês e
leia até o ﬁnal, temos certeza que são assuntos
essenciais no campo como a Nogueira.
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Mercado da Carne

A perspectiva de agentes para agosto é de redução média de 4%.

Os preços da arroba do boi gordo atravessaram julho relativamente ﬁrmes.
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Quais as vantagens de se ter um Mixer.

Eventos
Encerramos o circuíto 2019 na Expointer em Esteio-RS

Mercado do Leite
-

Segundo levantamento do Cepea, da Esalq/ USP, a “Média Brasil” fechou a R$
1,4064/litro, recuo de 8,1% (ou 12 centavos/litro) em relação ao mês anterior, em
termos reais (deﬂação pelo IPCA de julho/19);

-

A perspectiva de agentes para agosto é de redução média de 4%. A queda nos preços
deve ser desigual entre as regiões, em função do volume de leite disponível e da
competição dos laticínios, bem como de suas estratégias de captação;

-

A pressão nas cotações vem das fracas negociações dos lácteos nos últimos meses,
que resultaram em margens espremidas para as indústrias. Esse cenário pode
atenuar o movimento de queda em setembro ou até mesmo gerar condições de
estabilidade;

-

A importação de produtos lácteos pelo Brasil diminuiu 9,3% de junho para julho,
somando 10,1 mil toneladas no último mês, o menor volume adquirido desde março de
2018. O Uruguai reduziu em quase 50% o volume de leite em pó negociado com o Brasil
frente ao registrado em junho/19, somando 2,6 mil toneladas no último mês;

-

As exportações brasileiras de produtos lácteos somaram 1,8 mil toneladas em julho,
aumento de 19% frente ao resultado de junho. O leite condensado e o creme de leite
foram os produtos com maior participação no total embarcado pelo Brasil, com
aumentos de 40% e de 45%, respectivamente, frente às vendas realizadas no mês
anterior;

Fonte: www.cepea.esalq.usp.br

Mercado da Carne
- Os preços da arroba do boi gordo atravessaram julho relativamente ﬁrmes. No
acumulado do período (de 28 de junho a 31 de julho), o Indicador do boi gordo ESALQ/B3
(mercado paulista, à vista) acumulou baixa de 2,6%, fechando a R$ 152,80;
A boa performance das exportações ao longo deste ano e a possibilidade de novos
incrementos das vendas trazem expectativas de continuidade no movimento de recuperação
dos preços da arroba para os próximos meses;
- Em julho, o Brasil exportou pouco mais de 129 mil toneladas de carne bovina in natura,
segundo dados da Secex. Esse volume superou em 15,7% o do mês anterior e ﬁcou 1%
abaixo do de julho do ano passado. Este foi o 13º mês consecutivo de exportações acima das
100 mil toneladas;
- A relação de troca de um boi gordo (de 17 arrobas) por bezerro (nelore, de 8 a 12
meses), em julho, a venda de um boi gordo de São Paulo possibilitou a compra de 1,98
bezerro no mesmo estado, contra 1,94 em junho. Em Mato Grosso do Sul, a relação de troca
passou de 1,98 bezerro para 2,04 bezerros;

Fonte: www.cepea.esalq.usp.br

Dicas Técnicas
Quais as vantagens de se ter um mixer
É cada vez maior o uso de dietas totais misturadas (TMRs) para alimentação de rebanhos
de leite e conﬁnamento de gado de corte. A escolha de um bom vagão misturador (mixer)
deve ser criteriosa, não avaliando somente a diferença de preços e sempre requer alguma
assessoria técnica comercial, por parte do vendedor e também do técnico que assiste a
propriedade.
Mas de maneira simples, colocamos algumas comparações das vantagens em se utilizar
um mixer na alimentação do rebanho em relação ao fornecimento da alimentação manual,
que ainda predomina em boa parte dos nossos rebanhos.

Eventos
A Nogueira Máquinas Agrícolas convida
todos seus clientes e revendas para
visitarem o nosso Estande no Show
Expointer 2019 em Esteio-RS
Venha conhecer nossa completa
linha de Colhedoras de Forragens,
Fenação e Misturadores
que fazem a nossa marca ter
Tecnologia e Tradição em
Alimentação Animal.
Estaremos localizados na esquina
da Quadra E6 do lote 3.

de 24 de Agosto a 01 de Setembro | Esteio-RS
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