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Larica na Brasa prepara Chili com Raggu suíno 
| Gran Corte Alimentos

CULINÁRIA SUÍNA
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Sou criador de suínos

A estimativa anterior do banco era de um aumento de 1% a 2% na produção de carne 
suína brasileira neste ano.

O Rabobank alterou a sua previsão para o volume de produção brasileira de carne suína 
em 2022 para uma queda de 3% a 5% em relação a 2021, interrompendo fortes altas dos 
últimos dois anos, segundo informações divulgadas em podcast do banco Foco no Agro-
negócio.
 
A estimativa anterior do banco era de um aumento de 1% a 2% na produção de carne 
suína brasileira neste ano. Em 2021, houve uma alta de 9% na produção nacional de carne 
suína.
 
As exportações de carne suína do Brasil deverão cair entre 2% e 3%, impactadas pela 
redução nas compras da China.
 
Os embarques totais de carne suína brasileira tiveram queda de 6,3% em volume no pri-
meiro trimestre deste ano e de 16,1% em receita.
 
A China reduziu as importações num cenário de menor demanda doméstica, diante das 
restrições relacionadas à covid-19, e de aumento no descarte de matrizes no país asiáti-
co.
 
“A nossa perspectiva é que neste segundo trimestre do ano a demanda chinesa continue 
realmente baixa, continue pressionada por esse cenário interno bastante desafiador em 
termos de produção”, disse o analista do Rabobank Wagner Yanaguizawa.
 
“Passando este segundo trimestre um pouco mais desafiador, a gente acredita que o 
cenário de consumo, de demanda da população chinesa, deva retornar a partir do segun-
do semestre.”
 
Apesar da queda nas compras chinesas, o país deverá continuar sendo o principal impor-
tador de carne suína do Brasil.

Fonte: ABCS

Rabobank vê queda de 3-5% na produção de carne suína brasileira em 
2022

Anúncio ocorreu durante a 87ª ExpoZebu, em Uberaba (MG). A ação faz parte do projeto 
de tornar todo o país livre de febre aftosa sem vacinação até 2026.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) irá suspender a vacinação 
contra a febre aftosa em seis Estados e no Distrito Federal. A medida ocorrerá após a 
última etapa de vacinação a ser realizada em novembro. As unidades da Federação inte-
gram o Bloco IV do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre 
Aftosa (PE-PNEFA). São elas:  Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal.

Ao todo, aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados, 
o que corresponde a quase 50% do rebanho total do país.

O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Montes e o secretário de Defesa Agropecuária 
do Mapa, José Guilherme Leal, durante a abertura da 87ª edição da ExpoZebu, em Ubera-
ba (MG).

“É um conquista de todos nós, do Ministério, dos Estados e dos produtores rurais. A certe-
za de que essa união vai fazer cada vez mais a nossa sanidade ser respeitada no mundo, 
como já é”, disse o ministro. Antes do anúncio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, 
e o ministro participaram da abertura da exposição, considerada a maior feira de gado 
zebu do mundo.

A suspensão faz parte do projeto de ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vaci-
nação no país, previstas no PE-PNEFA. Para realizar a transição de status sanitário, os 
estados e o Distrito Federal atenderam aos critérios definidos no Plano Estratégico, que 
está alinhado com as diretrizes do Código Terrestre da Organização Mundial da Saúde 
Animal (OIE).

“Esses Estados vão terminar a vacinação em novembro, quando irão parar de vacinar, se 
preparando para mudar o status para livres de febre aftosa sem vacinação”, explicou o 
secretário José Guilherme Leal.

O PE-PNEFA está fundamentado na avaliação contínua de indicadores que são monito-
rados regularmente de forma conjunta pelas equipes gestoras do plano estratégico, que 
reúnem os setores público e privado, em âmbito estadual e nacional. A meta é que o 
Brasil se torne totalmente livre de febre aftosa sem vacinação até 2026.

Nesse momento, não haverá restrição na movimentação de animais e de produtos entre 
os estados do Bloco IV, que terão a vacinação suspensa em 2022, e os demais estados 
que ainda vacinam no país. Isso porque o pleito brasileiro para o reconhecimento interna-
cional das unidades da Federação como zonas livres da doença sem vacinação não será 
encaminhado para a OIE no próximo ano.

“Isso será possível porque o pleito não será apresentado à Organização Mundial da 
Saúde Animal no próximo ano, dando tempo para que os demais estados executem as 
ações necessárias para a suspensão da vacinação e, assim, possamos apresentar o 
pleito de forma conjunta à OIE”, explica o diretor do Departamento de Saúde Animal, Ge-
raldo Moraes.

Para o reconhecimento como zonas livres de febre aftosa sem vacinação, a OIE exige a 
suspensão da vacinação contra a febre aftosa e a proibição de ingresso de animais vaci-
nados nos estados e regiões propostas por, pelo menos, 12 meses.

Atualmente, no Brasil, somente os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional 
de zona livre de febre aftosa sem vacinação.

Fonte: O Presente Rural

A partir de novembro vacinação contra a febre aftosa será suspensa em 
seis Estados e no Distrito Federal 
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Figura 1. Variação dos índices de custo de abril de 2021 a abril de 2022. 

Na edição de abril do Informativo Mensal do Índice de Custo 
de Produção do Suíno Paulista (ICPS) observou-se, pela 
primeira vez no ano de 2022, redução dos custos de 
produção do cevado no estado de São Paulo. Para as 
granjas de ciclo completo representativas, ICPS500 e 
ICPS2000, tais diminuições no custo foram de 1,47% e 
2,16%, respectivamente, em comparação ao mês anterior, 
março (Tabela 1). 

Para as granjas paulistas com até 500 matrizes alojadas 
(ICPS500) os custos operacionais (COP) representaram 
cerca de 86,9% do custo total (CT), o que equivale a R$ 8,14, 
em R$/kg de cevado produzido. Já para as granjas com 501 
a 2000 matrizes alojadas (ICPS2000), os COP 
representaram 86,6% do CT, o equivalente a R$ 7,06. O 
COP nada mais é do que a somatória dos custos variáveis 
(CV) e fixos operacionais (CFOP) de produção. Enquanto o 
CT é a somatória dos COP com os custos de oportunidade 
sobre o uso do capital e da terra (CO). As participações do 
CV, CFOP e CO no custo total podem ser observadas na 
Tabela 2.  

Tabela 2. Participação dos tipos de custos no custo total em abril 
de 2022 

Tipos de custo ICPS500 ICPS2000 

R$/kg R$/kg 

Variáveis 6,92 6,25 
Fixos (exceto remuneração do 
capital e da terra) 1,22 0,81 

Remuneração do capital e da terra 1,22 1,10 
Total 9,36 8,16 

 

O custo com alimentação do plantel segue como o item de 
maior impacto na composição do custo total nas granjas 
paulistas, representando 61,9% para a granja ICPS500 e 
65,1% para a granja ICPS2000. A participação dos principais 
itens de custo sobre o CT pode ser observada na Tabela 3. 
Um dos fatores que justificam a redução dos custos 
detectada pela nossa equipe neste mês de abril, foi a 
diminuição dos preços do milho grão (-8,2%) e do farelo de 

soja (-9,2%), principais insumos utilizados na formulação 
das dietas dos suínos. De uma forma geral, detectou-se 
uma redução média de custo com alimentação do plantel 
na ordem de 2,15% e 2,42% para as granjas ICPS500 e 
ICPS2000, nesta mesma ordem. 

Apesar da redução nos custos, quando se realiza a 
comparação do custo de produção com o mesmo período 

do ano anterior (abril/2022), o indicador 
apresenta uma variação de +15,27 
pontos percentuais para o ICPS500 e 
+9,24 pontos percentuais para o 
ICPS2000. O comportamento do ICPS 
mensal, para os últimos 13 meses de 
análise, pode ser observado na figura 1.  
 

Após meses em crise, o mercado suinícola paulista começa 
a apresentar sinais de recuperação. Apesar de ainda não 
cobrir os custos totais de produção, o preço pago pelo suíno 
ao produtor apresentou leves altas neste mês de abril. 
Ressaltamos a importância da gestão e controle dos custos 
de produção para a maximização dos resultados e 
embasamento à tomada de decisão estratégica. Para 
calcular os custos do seus sistema basta solicitar nosso 
modelo gratuitamente. É possível acompanhar a evolução 
dos custos do suíno paulista mensalmente, basta se 
inscrever para receber o informativo enviando um e-mail 
para icps@usp.br. Acesse as edições anteriores do ICPS 
clicando aqui!

Tabela 1. Comparativo dos custos de produção do suíno terminado nos meses de 
março e abril de 2022 

 Março/22 Abril/22 Variação 
(%) Granja R$/kg R$/@ R$/cevado* R$/kg R$/@ R$/cevado* 

ICPS500 9,50 178,22 1.045,54 9,36 175,51 1.029,65 -1,47 
ICPS2000 8,34 156,31 917,01 8,16 152,99 897,53 -2,16 
*Considerou-se como cevado o animal de terminação com 110kg de peso vivo 
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14ª Pesquisa Global Anual de Consumidores 
da Zebra

A próxima onda de 
operações varejistas
Mudanças profundas no comportamento dos 
consumidores levaram os varejistas a 
incrementar a mão de obra e os 
recursos para o processamento 
de pedidos e a cadeia 
de suprimentos

A disrupção do mercado 
provocou mudanças 
significativas no setor varejista, 
acelerando mudanças que já 
estavam em curso e inspirando 
uma nova era de inovação 
no varejo. Essas tendências 
geram novas prioridades 
para varejistas que querem 
acompanhar as expectativas 
dos consumidores.
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