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MERCADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO

R$/@

R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

02/01/2020

75,00 76,00

4,00 4,11

75,00

4,05

105,00 107,00

5,60 5,71

116,00 118,00

6,19 6,29

120,00 122,00

6,40 6,51

R$/@

R$/saca

R$

145,90

3,26 3,79

153,40

38,93

154,15

38,28

3,93

231,35

47,88

4,22

204,30

48,05

4,02

Varejo R$/kg

Atacado R$/kg

Carcaça suína

Boi

Milho

Dólar

6,40 6,70

33,77

7,80 8,40 9,00 9,206,00 6,70 9,30 9,50
9,00 9,20

Fonte: APCS | CSP

Fonte: Youtube -  Canal Marcos Fava Neves - Doutor Agro

Crescer com produtividade
A queda abrupta da atividade gera todo tipo de dificuldades – financeiras, técni-
cas, pessoais e operacionais –, dado que o sistema econômico não tem flexibilida-
de para encolher sem fricção

JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS, 29 de Dez. de 2019

Quanto mais passa o tempo, mais claro fica quão desastroso foi para o País o momento 
final do período PT/Dilma.

 Como faz todos os anos, quando da divulgação do PIB do terceiro semestre, o IBGE 
mostra as revisões finais dos dados de crescimento dos períodos anteriores. Assim, é 
possível ver que, de 2014 a 2018, o PIB total caiu, mesmo depois de crescimento em 
2017 e 2018, mais de 4%; o da indústria, quase 10%; e o da construção civil, espantosos 
28%! Apenas a agropecuária cresceu 13% , mostrando que aí temos uma coisa diferen-
te e muito positiva.

A queda abrupta da atividade gera todo tipo de dificuldades – financeiras, técnicas, 
pessoais e operacionais –, dado que o sistema econômico não tem flexibilidade para 
encolher sem fricção. 

Assim, o desastre vai além da produção e do emprego e se expressa também em gran-
des quedas da produtividade. E aqui o espanto é enorme. Como mostraram Fernando 
Veloso e colegas (no Portal FGV), a produtividade por hora trabalhada, entre 2013 e 
2018, caiu 0,4% ao ano na média do País, 0,9% ao ano na indústria de transformação, 
2,9% ao ano na construção civil e 1,5% ao ano nos serviços. 

Não sem surpresa, o único setor a continuar a ter uma evolução positiva foi a agropecu-
ária, no qual a produtividade cresceu robustos 7,1% ao ano, ou 41% acumulado no 
período. A mudança tecnológica contínua e a abertura ao mercado internacional expli-
cam esse desempenho. 

Parte da queda de produtividade decorre da subutilização de capital e será recuperada 
quando o crescimento voltar. Mas parte dessa queda vem da realocação das ocupa-
ções: na busca pela sobrevivência, muita gente caminha na direção da informalidade e 
de outros segmentos menos produtivos. É a expansão do comércio ambulante em 
tempos de comércio eletrônico. 

A queda da produtividade em outros serviços (-2,4% ao ano) e no setor de transportes 
(-2% ao ano) vem diretamente desse processo de precarização, que vai levar tempo 
para ser superado. Assim, o País tem dois problemas simultâneos: voltar a crescer de 
forma mais sustentada, ainda que pouco, e elevar gradualmente a velocidade da expan-
são via maior produtividade de todos os fatores de produção, como faz a agropecuária. 

Tenho tratado do primeiro tópico em artigos aqui publicados. Tenho dito que podemos, 
sim, voltar a crescer, desde que se complete o ajuste fiscal com alguma ferramenta de 
controle do crescimento da folha de pagamento do setor público, que se eleve o inves-
timento em infraestrutura via concessões e capital privado e que continue a recriação 
de um mercado de crédito, a partir da inflação e juros baixos e maior competição no 
sistema financeiro. 

Entretanto, a segunda questão é bem mais difícil, a começar do triste espetáculo da 
educação brasileira, atualmente comandada por um brincalhão. Essa precariedade está 
na base do pouco preparo da nossa gente para absorver as novas técnicas. Como 
implementar produção enxuta e indústria 4.0 quando boa parte das pessoas têm difi-
culdade de entender um texto ou de fazer operações matemáticas básicas? 

Uma segunda dificuldade é enfrentar a grande heterogeneidade e distância entre em-
presas líderes e as outras. Explico-me: em quase todos os setores da atividade econô-
mica, é possível encontrar companhias líderes com boa estrutura de capital, boa gestão, 
boa governança e com perfeita noção da direção do seu setor no resto do mundo. 
Empresas que têm atravessado a crise exatamente como o agronegócio: crescendo e 
com bons resultados. Infelizmente, são poucas. 

Entretanto, a média do desempenho dos setores é muito baixa, porque muita gente já 
havia ficado para trás, antes mesmo da recessão. Ao contrário do agronegócio, no geral, 
nossa indústria buscou conforto e agasalho do governo como forma de enfrentar a 
competição externa. O resultado foi um fiasco monumental, como mostram os dados 
mais recentes e tristes experiências como estaleiros e refinarias como Comperj e Abreu 
e Lima. 

Quando a crise chega com tudo, os balanços enfraquecem e muita gente entra no 
modo sobrevivência, esperando um quase milagre para seguir adiante. Nessas condi-
ções, é indispensável reduzir a dispersão de comportamentos para poder acompanhar 
a retomada que já está acontecendo em boa parte dos que estão na liderança.

Menciono aqui o êxito de programas de consultoria comandados pelo Senai e chama-
dos de Brasil Mais Produtivo e Indústria  

Mais Avançada, nos quais um grupo de médias e pequenas empresas foi capacitado e 
viu sua produtividade se elevar substancialmente, inclusive com técnicas de indústria 
4.0, num exemplo virtuoso de trabalho do sistema S.

Essa redução da distância em relação a líderes, se ampliada, permitiria que a retomada 
cíclica da atividade fosse reforçada, fazendo com que o impacto positivo das reformas, 
de algum avanço na infraestrutura e de outras melhoras no ambiente de negócios 
possam elevar a taxa possível de crescimento sustentável (PIB potencial) e de nossa 
competitividade.

Difícil, mas não impossível.
            Fonte: O Estado de São Paulo

SANIDADE SUÍNA

ECONOMIA

AGENDA

Mercado da carne suína
Marcos Fava Neves é Professor Titular dos cursos de Administração da USP em Ribeirão
Preto e da EAEASP/FGV em São Paulo. Especialista em  planejamento estratégico do
agronegócio. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 21 e 63 do Anexo I do

Decreto nº 9.667, de 2 de janeiro de 2019, tendo em vista o disposto no artigo 2º da Instrução Normativa nº

47, de 15 de outubro de 2019, e o que consta do Processo nº 21000.085279/2019-81, resolve:

Art. 1° Fica proibido o ingresso e a incorporação de animais vacinados contra a febre aftosa no

Estado do Paraná, na forma desta Instrução Normativa.

§ 1° O trânsito de animais vacinados, destinados a outras unidades da Federação com trânsito

pelo Estado do Paraná deverá ocorrer por rotas previamente estabelecidas pelo Serviço Veterinário Oficial

(SVO).

§ 2° Excetuam-se da proibição estabelecida no caput bovinos e bubalinos vacinados, oriundos

de zonas livres de febre aftosa com vacinação e ingressados por local autorizado pelo SVO do Estado do

Paraná, nas seguintes situações:

I - destinados diretamente ao abate, quando:

a) transportados em veículos lacrados pelo SVO ou por médico veterinário habilitado pelo SVO

para a emissão de GTA; e

b) encaminhados diretamente a estabelecimento de abate com inspeção oficial.

II - destinados à exportação, conforme legislação vigente, quando:

a) encaminhados diretamente para Estabelecimento de Pré-Embarque (EPE) autorizado pelo

SVO e, deste, para o local de egresso do País;

b) animais não exportados, por não atendimento aos requisitos do país importador ou qualquer

outro motivo, deverão seguir diretamente para abate em estabelecimento autorizado e supervisionado

pelo SVO.

Art. 2° Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução desta Instrução Normativa serão

dirimidas pelo Departamento de Saúde Animal da Secretaria de de Defesa Agropecuária do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir do dia 6 de janeiro de 2020.

MARCIO REZENDE EVARISTO CARLOS

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

COMUNICADOS IMPORTANTES

Sistema de pesquisa de mercado

Tomada de Preços de Injetáveis, Vacinas, Des-
cartáveis e Material de Limpeza

A APCS informa, que as reuniões semanais da Bolsa de Suínos de 2020 
ocorrerão todas as quintas-feiras, à partir do dia 9 de Janeiro.
Em função dessa alteração, o sistema de pesquisa de mercado deverá 
ser alimentado da seguinte forma:
Data: Toda quinta-feira até às 12h00
O Período a ser considerado deverá ser da quinta-feira anterior a 
semana de alimentação e a data final deverá ser considerada a quarta-
-feira anterior ao dia da alimentação;

Exemplo:
Alimentação do dia 9 de Janeiro deverão ser inseridos os dados de 
comercialização referentes ao período de 2 a 8 de Janeiro.

Gratos,
Equipe APCS |CSP

Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Em função do início de ano, estamos estamos prorrogando o prazo 
para alimentação do sistema da Tomada de Preços de Injetáveis, Vaci-
nas, Descartáveis e Material de Limpeza conforme segue:

Prazo do Consorciado: 02/01/2020 a 06/01/2020 - Até as 23h59'
Prazo do Fornecedor: 07/01/2020 a 08/01/2020 - Até as 23h59'

Gratos,
Equipe APCS |CSP

http://www.apcs.com.br/
http://facebook.com.br/suinopaulista
http://twitter.com/suinopaulista
https://www.youtube.com/watch?v=nV_PzqJZcL4
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario2020.pdf


ACONTECE

MAIS INFORMAÇÕES

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei
ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

HOTEL PREMIUM

27.03.2020| CLUBE DO LEITÃO
CAMPINAS, SP

MAIS INFORMAÇÕES

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 
da suinocultura brasileira.

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

MAIS INFORMAÇÕES

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

T

EXPEDIENTE
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Guarde esta data!

2020edição

27
MAR

HOTEL PREMIUM, CAMPINAS, SP

AGUARDEM MAIS INFORMAÇÕES

https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/
https://www.vetanco.com/br/
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
http://www.porknutrition.com.br/

