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04 de Novembro de 2021

BOLSA ESTANCA
QUEDA NOS PREÇOS

CONVOCAÇÃO

Nesta última quinta-feira (28), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), publicou um comercial de conscientização sobre a Peste Suína Africana 
(PSA), direcionado a turistas, para que não tragam produtos cárneos de fora do país.

Confira os presentes:

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 04/11/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 103,00

R$/Kg 5,49

180,00

9,60

145,00

7,73

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 8,207,90 13,90

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

13,80 -

- -

BOI R$/@ 169,55 276,96 314,20 292,25 256,65

MILHO R$/Saca 41,55 80,77 99,84 91,76 87,16

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,58

-
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10,00
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EMPRESAS

MERCADO
DE SUÍNOS

11,00 11,40

Apesar de altas pontuais, preço pago pelo animal ainda não "fecha a conta" com os 
custos de produção.

Os preços no mercado insependente de suínos registraram altas e quedas nesta 
semana. Apesar dos aumentos pontuais, entretanto, lideranças da área explicam 
que os custos de produção ainda pressionam os suinocultores. 

Em São Paulo, nesta quinta-feira (4) o valor passou de R$ 6,40/kg vivo para R$ 
6,56/kg vivo, segundo informações da Associação Paulista de Criadores de Suínos 
(APCS). O informativo da entidade pontua ainda que "os produtores e frigoríficos 
presentes (na realização da Bolsa) são unânimes em afirmar que está estancando a 
queda de preços".

"Por outro lado, existe a necessidade de reajustes para diminuir os impactos negati-
vos entre preço e custo de produção", informou a APCS.

O preço no mercado mineiro passou de R$ 6,50/kg vivo para R$ 7,00/kg, de acordo 
com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(Asemg), sem acordo entre frigoríficos e produtores. 

Segundo o consultor de mercado da entidade, Alvimar Jalles, há duas variáveis 
chave para um início de mês de novembro: a menor idade possível dos animais nas 
granjas e o menor estoque de animais disponíveis para essa mesma data. "Assim 
sendo, com o aquecimento natural de demanda do final do ano, a escassez de 
suínos vivos irá se intensificar", disse.

Houve queda no valor do animal vivo em Santa Catarina nesta quinta-feira, segundo 
o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio 
de Lorenzi., saindo de R$ 6,51/kg vivo para R$ 6,34/kg.

"Houve mais uma queda nesta semana, está desesperador o cenário. Estamos 
batendo na tecla de pedir ao Governo Federal refinanciamento de dívidas e auxílio 
para reter matrizes. Os produtores independentes não sabem mais o que fazer para 
se manter na atividade", disse Lorenzi.

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 28/10/2021 a 
03/11/2021), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômi-
cas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve alta 
de 5,27%, fechando a semana em R$ 6,71.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo 
ser cotado a R$ 6,47", informou o reporte do Lapesui.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: preços têm comportamentos distintos
entre as regiões

Voltada a inovação tecnológica, a unidade será responsável pela realização de 
experimentos e validações, em escala comercial e condições brasileiras de produ-
ção, em diferentes áreas da produção de suínos.

Reconhecida como uma das cooperativas mais arrojadas do agronegócio brasileiro, 
a Cooperativa A1 acaba de construir, em parceria com a Agroceres PIC, um Centro 
de Pesquisa e Inovação. Instalada no município de Iporã do Oeste (SC), a 57 km de 
Palmitos, sede da cooperativa, a unidade foi inaugurada ontem (03/11) e será usada 
como base para a realização de experimentos e validações nas áreas de genética, 
nutrição, manejo e equipamentos, na fase de crescimento dos suínos.

Um dos grandes diferenciais do centro experimental está na dimensão de suas ins-
talações. São ao todo três galpões com capacidade para alojar 1.800 suínos. Cons-
truída a partir de rigorosos padrões ambientais, de segurança sanitária e bem-estar 
animal, a unidade conta com sistema automatizado de alimentação dos animais e 
equipamentos de última geração. Robusta, essa infraestrutura vai permitir a realiza-
ção de análises, experimentos e validações em escala comercial, o que confere 
grande precisão às informações, e o mais importante, em condições brasileiras de 
produção.

“A Cooper A1 sempre foi uma cooperativa associada à inovação. A construção desta 
unidade experimental não só confirma essa percepção, como ressalta a importân-
cia que o desenvolvimento e adoção de novas tecnologias têm para a cooperativa”, 
afirma Paulo Costacurta, diretor de Pecuária da Cooper A1.“A partir de agora, o 
centro será um dos pilares da inovação em nossa área de suínos e vai nos permitir 
oferecer aos produtores associados tecnologias, produtos e manejos devidamente 
testados e validados, aptos a gerar benefícios zootécnicos e econômicos”.  

Centro experimental de referência 
Segundo Amanda Pimenta Siqueira, gerente de Serviços Técnicos da Agroceres PIC, 
o Centro de Pesquisa e Inovação Cooper A1 foi planejado para ser uma referência na 
investigação e validação de tecnologias, manejos e produtos na fase de crescimen-
to de suínos. 

Voltada a inovação tecnológica, a unidade será responsável, por exemplo, por ava-
liar a eficiência de dietas com distintos níveis nutricionais, a efetividade de diferen-
tes tipos de comedouros e bebedouros, analisar a performance de animais com 
diferentes índices genéticos, além, é claro, de testar e validar tecnologias e novas 
formas de manejo, sempre com vistas a assegurar ganhos produtivos e econômicos 
para todo sistema suinícola da cooperativa, fortalecendo os ganhos e a competitivi-
dade de seus integrados.

“O Centro de Pesquisa e Inovação Cooper A1 será uma referência dentro e fora da 
cooperativa. Na unidade experimental será possível realizar um amplo leque de 
avaliações, em diferentes áreas, com rigor científico, em escala comercial e condi-
ções brasileiras de produção. Essa estrutura nos permitirá gerar um grande volume 
de informações, de alta precisão e confiabilidade, o que nos ajudará não apenas a 
potencializar o desempenho zootécnico e econômico dos animais no campo, mas 
também a estabelecer recomendações técnicas aplicáveis a toda a suinocultura 
brasileira”, completa Amanda. 

O centro experimental da Cooperativa A1 vai contar com o apoio de uma equipe de 
quatro profissionais exclusivamente dedicados. Todos os experimentos e valida-
ções serão coordenados pela equipe de Serviços Técnicos da Agroceres PIC. 

Estreitando a parceria
Para Sandro Cardoso de Moura, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Agro-
ceres PIC, a construção da unidade experimental fortalece ainda mais a parceria 
com a Cooperativa A1 e reafirma o pensamento arrojado e o caráter inovador das 
duas empresas. 

“A Cooper A1 é uma cooperativa muito dinâmica e inovadora. Eles têm uma clareza 
muito grande sobre o que querem e estão constantemente investindo, buscando 
algo diferente, novas formas de fazer mais e melhor, sempre”, observa Cardoso. 
“Essa cooperação técnica reflete muito esse apreço pela inovação tecnológica. A 
Cooper A1 é uma cooperativa que trabalha forte para potencializar os resultados 
zootécnicos e econômicos de seu sistema produtivo e, principalmente para gerar 
oportunidades para seus integrados. Estamos muito satisfeitos por mais essa par-
ceria”, afirma o gerente da Agroceres PIC.

Cooperativa A1 e Agroceres PIC investem em Centro de Pesquisa
e Inovação

ACRISMAT - 04/11/2021
Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos
 
Vendas DENTRO do Estado
Média Kg Suíno Vivo: R$ 5,52
(Houve relato de negócios até 6,00 prazo de pgto: 15 dias)
Número de Animais: 29.099
  
Vendas para FORA de MT
Média Kg Suíno Vivo: R$ 5,63 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 5,85, prazo de pgto: 21 dias)
Número de Animais: 936

Bolsa de Suínos do Mato Grosso

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 20.183 animais, com peso médio de 114 kg, num 
preço médio de R$ 6,34 com prazo estimado de 22 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

https://www.youtube.com/watch?v=fsRmB8F8ZhQ
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

