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MERCADO EXTERNO

CULINÁRIA SUÍNA

SANIDADE

$
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 04/03/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 62,00 64,00 82,00 84,00 86,00 95,00 108,00

R$/Kg 3,30 4,40 4,37 4,48 4,58 5,06 5,76

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,00 5,60 6,30 7,00 6,50 7,00 7,70 7,90 8,60 8,90

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - - 8,00 8,50

BOI R$/@ 145,85 150,05 157,05 196,20 202,10

MILHO R$/Saca 41,39 41,60 36,95 50,86 53,81

DÓLAR R$ 3,25 3,78 4,09 4,25 4,54

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

Fonte: Canal Del Veneto

MICHAEL BRADLEY
Ourofino Saúde Animal

ANCHO SUÍNO E RISOTO DE FIGO COM QUEIJO BRIE | 
Chef Flávia Brunelli ft.Chef David-Amicci

Comitê Sanidade Suína 

Exportações de carne brasileira ficam imunes ao 
coronavírus em fevereiro 

Análise de mercado | Por Losivanio Luiz de Lorenzi (Pre-
sidente da ACCS)

APCS indica dois veterinários para compor o Comitê de Sanidade Suína do Estado de São Paulo 
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimenro, são eles: António Ianni da Ianni Agropecuaria e 
Cinthia da Silva Martin da Fazenda Água Branca. 
O Comitê tem a coordenação da Professora Dra. Masaio Mizuno.

Vendas externas tiveram mês de aceleração nas vendas 

O coronavírus, por ora, não afetou as exportações do agronegócio.
As carnes, um dos produtos que, se acreditava, seriam mais afetados devido à queda da demanda em 
razão da forte incidência da doença na China, tiveram um mês de forte aceleração nas vendas. 
A soja, que tradicionalmente assume o posto de principal produto exportado nos primeiros meses do 
ano manteve essa escrita em fevereiro. 
A chegada da soja do campo aos portos brasileiros, devido ao período de colheita, forçou um ritmo me-
nor das exportações de milho. 

A agropecuária teve uma receita média diária de US$148 milhões no mês passado, o que rendeu US$ 
2,7 bilhões no mês. Produtos oriundos da indústria de transformação, como açúcar, carnes e celulose, 
estão fora desse cálculo. 
Os dados são da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) e foram divulgados nesta segunda-feira (2). 
As exportações médias de carnes “in natura” (bovina, supina e de frango) de fevereiro conseguiram 
superar até as de dezembro de 2019, um período de euforia para o setor. 
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), diz que está ha-
vendo alguns acertos na programação das vendas, mas a carne está chegando aos países importado-
res, principalmente na China. 
No caso chinês, o produto, às vezes, é entregue em porto diferente do programado, o que acarreta um 
custo a mais. 
Santin diz que a demanda neste primeiro trimestre não apresenta sinais de queda e que, na avaliação 
dele, deverá haver uma aceleração ainda maior no segundo. 
Para retirar os produtos essenciais dos portos, os chineses estão fazendo corredores especiais por 
onde passam alimentos, remédios e ração. 
Mas há uma preocupação, segundo o diretor da ABPA. Um avanço indiscriminado do vírus, provocando 
uma recessão mundial, traria uma queda forte da demanda. 
No fim de 2019, as exportações de carne suína somaram 3.100 toneladas por dia. Recuaram em janei-
ro, mas subiram para 3.200 no mês passado. 
As exportações de fevereiro de frango também superaram as de dezembro. Somaram 18 mil por dia 
útil --foram 18 dias úteis no mês. 
Os dados da Secex indicam que as vendas externas de carne de frango, em fevereiro, superaram em 
31% as de janeiro. Também aquecidas, as carnes suína e bovina tiveram evolução de 19% e 15%, res-
pectivamente, no mesmo período. 
Quanto à soja, saíram 5,1 milhões de toneladas no mês passado pelos portos brasileiros, um volume 
que esteve perto do recorde para os meses de fevereiro, que foi registrado no ano passado. Para este 
mês, estão previstas exportações de 10,6 milhões de toneladas. 
O milho teve caminho inverso ao da soja. As exportações de fevereiro recuaram 33% em relação às de 
janeiro. Foi o pior desempenho nos meses de fevereiro desde 2012. 
O Brasil não repetirá o volume recorde de milho colocado no mercado externo em 2019, quando as 
exportações somaram 43 milhões de toneladas. 

Já as vendas de soja deverão se concentrar no primeiro semestre. No segundo, a China, principal im-
portador mundial, se voltará para os Estados Unidos para cumprir o acordo fase 1, assinado entre os 
dois países, para amenizar a guerra comercial. 
O algodão teve um dos piores desempenhos do setor. As exportações médias diárias recuaram 33%, 
em quantidade, mas ainda são 102% superiores às de fevereiro de 2019. 
As vendas de açúcar superaram as de dezembro e mantiveram o patamar de janeiro. No mês passado, 
foram 73 mil toneladas por dia útil. Destas, 9.000 foram de açúcar refinado. 
Vaivém das Commodities 
A coluna é assinada pelo jornalista Mauro Zafalon, formado em jornalismo e ciências sociais, com MBA 
em derivativos na USP. 
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11h, no Hotel Premium, em Campinas

Produtores e Frigoríficos, compareçam!

AMANHÃ TEM!

https://www.youtube.com/watch?v=VtvL0eMyACo&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/radioaccs/analise-de-mercado-04-03-2020
https://www.youtube.com/watch?v=u6rSfTjlGZ0&feature=youtu.be


ONE | SIMPÓSIO DE IDEIAS ALLTECH

CURSO DE SANIDADE SUÍNA | FZA - USP

AGRO 5.0 | FPA

17 A 19 DE MAIO, 2020 | LEXINGTON, KY, EUA

12 A 13 DE MAIO, 2020 | PIRASSUNUNGA, SP

23 DE MARÇO, 2020 | SÃO PAULO, SP
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 ACONTECE

 COMUNICADOS CSP

TP de Injetáveis, Vacinas, Descartáveis e Materiais de I.A. 
e Antibióticos

Prezados Senhores Fornecedores,

Está aberta a 102ª Tomada de Preços de medicamentos Injetáveis, Vacina, Descartáveis e Material de I. A. 
O prazo para alimentação do sistema encerra-se as 12h da próxima quinta-feira (5).

A 1003“ TP de Antibióticos Px está aberta para preenchimento até sexta-feira (6), às 23:59h.

Att,
Equipe APCS | CSP
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https://one.alltech.com/
http://consuitec.com.br/
https://fpagropecuaria.org.br/
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