WORKSHOP MÓDULO V

AMANHÃ ÀS 13H
05 de Outubro de 2021

#TODENTROAPCS
06 de Outubro

WORKSHOP
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - MÓD V

às 13h00

Autorresponsabilidade, é sua melhor versão. Este é o tema do
Mód V do nosso WKS!
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5,48

Fonte: APCS | CSP

ACONTECEU
Lançamento SEMANA NACIONAL DA CARNE SUÍNA

MERCADO
DE SUÍNOS
APCS/BCSSP informa: Adolfo Arruda Iaras/SP venda de 144 suínos em R$ 145,00/@ =
R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa.

APCS/BCSSP informa: Antônio Carlos da Silva - Bauru/SP venda de 438 suínos em R$
145,00/@ = R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa entrega a partir da próxima segunda-feira.

APCS/BCSSP informa: Paulo Sergio Junqueira - São José do Rio Pardo/SP venda de 135
suínos em R$ 145,00/@ = R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa, entrega amanhã domingo.
Com essa venda o volume total até o momento é de 21.177 suínos.
Fonte: APCS | CSP

MERCADO
EXTERNO
Receita das exportações de carne suína registra alta 37% em
Setembro
Foi enviado ao mercado externo o volume de mais de 101 mil toneladas no período.
De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Governo
Federal as exportações de carne suína fresca, congelada ou resfriada até o final de
setembro fechou com volume e faturamento acima dos registros de agosto deste
ano e de setembro de 2021.
Foi enviado ao mercado externo o volume de mais de 101 mil toneladas no período e
a receita obtida com as exportações de carne suína neste mês, US$ 242.313,039,
superou em 37,7% do montante obtido em todo setembro de 2020, que foi de US$
176.050,534. No caso do volume embarcado, as 101.896,562 toneladas são 34% superiores ao total exportado em setembro do ano passado, total de 76.053,908 toneladas.
Comparado o resultado do encerramento de setembro com os números obtidos em
agosto, o faturamento deste mês de US$ 242.313,039 é 23,5% maior que US$
196.103,198 registrados em agosto. O volume embarcado em setembro, 101.896,562,
aumentou em 25% em relação ao montante de agosto, 81.601,549.
O faturamento por média diária até a quarta semana do mês foi de US$ 11.538,716
quantia 37,64% maior do que setembro de 2020. No comparativo com a semana
anterior, houve queda de 12,6%.
No caso das toneladas por média diária, foram 4.852,217, houve avanço de 33,98% no
comparativo com o mesmo mês de 2020. Quando comparado ao resultado no quesito da semana anterior, observa-se baixa de 12,5%.
Já o preço pago por tonelada, US$ 2378,029 em setembro, é 2,73% superiorao praticado em setembro passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, representa leve recuo de 0,1%.
Fonte: Canal Rural

SANIDADE SUÍNA
EUA têm vacina ‘promissora’ para a Peste Suína Africana
A vacina forneceu imunidade a um terço dos suínos em duas semanas e proteção
total em todos os animais em quatro semanas.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) encontrou uma vacina
para combater a peste suína africana (PSA), uma doença que devastou rebanhos de
suínos na China e foi recentemente detectada na República Dominicana e no Haiti.
A vacina, que as autoridades descreveram como “promissora”, forneceu imunidade
a um terço dos suínos em duas semanas e proteção total em todos os animais em
quatro semanas, de acordo com um estudo.
Ele “poderia desempenhar um papel importante no controle do surto em curso que
ameaça o fornecimento global de carne suína”, disse Douglas Gladue, pesquisador
do USDA que foi coautor do estudo.
Os pesquisadores dos EUA continuarão a determinar a segurança e a eficácia da
vacina em condições de produção comercial e estão trabalhando com um parceiro
comercial, a Navetco National Veterinary Joint Stock Company , localizada no
Vietnã.
A peste suína africana foi detectada pela primeira vez em 2007 na República da Geórgia e causou perdas generalizadas de suínos na Europa Central e Oriental e na
Ásia, às vezes elevando os preços da carne suína em todo o mundo. Os surtos na República Dominicana e no Haiti foram os primeiros detectados nas Américas nos últimos anos. O vírus não infecta humanos. (Bloomberg)
Fonte: Canal Rural

EMPRESAS
Kemin combina experiências técnica e sensorial em evento para
melhorar eficiência em fábricas de ração

A aplicação adequada de produtos e elevado nível de suporte técnico para fábricas
de ração contribuem para melhorar a produtividade, reduzindo o impacto negativo
dos preços elevados de matéria-prima: esse foi o tema do evento promovido pela
empresa para a América do Sul
O atual cenário de preços recordes das matérias primas tem exigido maior eficiência produtiva das fábricas de ração para manter a competitividade de custos. O
impacto dos ingredientes e do processo produtivo no resultado final da produção é
importante e pode representar a manutenção ou não na atividade, defendeu o engenheiro agrônomo da Agropec Consultoria, Antonio Klein, na última semana durante
o evento millSMART eXperience, realizado pela Kemin de forma virtual para fábricas
de ração da América do Sul. “Para começar, a fábrica precisa estabelecer objetivos
claros para definir a melhor estratégia, que pode ser um alto volume de produção ou
melhor qualidade de ração”, pontuou o especialista.
Ele destaca a importância desta indústria, que é responsável pela produção de 70
milhões de toneladas por ano e um faturamento da ordem de R$ 130 bilhões na
região. Para se ter uma ideia, só o Brasil é responsável por 3,5% deste mercado, com
2.450 milhões de toneladas por ano e faturamento de cerca de R$ 5 bilhões. “Em
uma indústria deste tamanho, qualquer ganho de produtividade pode representar
milhões de reais. E as perdas podem ser igualmente importantes”, disse Klein destacando as vantagens da peletização, que tem uma boa relação entre custo e benefício, além de ter um retorno sobre o investimento bastante rápido.
Entretanto, ele salienta que o conhecimento do processo é fundamental para se
fazer pellets de qualidade e melhorar os resultados. E, neste cenário, ele prevê mudanças com maior relevância do sistema de peletização em países como Brasil e
Argentina. “Por ter disponibilidade de matéria-prima, Brasil e Argentina não tinham
tanto foco para a peletização, o que já ocorre em outros países da América do Sul.
Agora, diante da atual cotação dos grãos, precisamos rever o nosso sistema. Um
exemplo é o percentual de finos, que não deve ultrapassar os 3,5% na saída da
matriz. “Se eu passar essa ração na peneira e devolver de 25% a 30% de finos, isso
seria um desastre econômico”. Por isso é importante revisar todas as estratégias
produtivas.
Outro ponto levantado pelo consultor é o condicionamento. “Temos que trabalhar
melhor a pressão de vapor. Este é um ponto muito mal trabalhado. É possível avaliar
se a pressão está adequada com um teste simples, que, na minha opinião, deveria
ser feito uma vez por turno, mas ninguém faz isso. E se a prensa é manual, é possível
mexer na quantidade de vapor”, pontua Klein afirmando que os surfactantes são ferramentas que permitem aumentar a umidade com segurança. “Podemos melhorar
a umidade total mantendo a quantidade de água porque ela vai estar absorvida”,
destacou.
Eficiência nas fábricas de rações
Processo, produtividade, qualidade de pellet e lucratividade. Estes são os quatros
fatores de impacto em uma fábrica de ração, afirmou a zootecnista e gerente de
Serviços Técnicos da Kemin na América do Sul, Natália Vicentini. “A produção precisa ser eficiente, padronizada e sustentável. Para isso, precisamos avaliar o peso, que
tem relação com a umidade no alimento e também o volume produzido por hora e o
consumo de energia da fábrica. Também é importante ter qualidade e segurança de
pellet, além de ser uma planta economicamente viável. O custo de tratamento tem
que neutralizar parte dos investimentos e deixar receita para a fábrica”, salientou a
especialista.
Vicentini apresentou a linha de produtos da família millSMART, que inclui os produtos KemWet, MycoCURB Mill, SalCURB K2 e SalCURB RM Mill. “Todos estes produtos se conectam pela tecnologia surfactante. E por que surfactantes? Porque eles
reduzem a tensão superficial da solução água/produto, possibilitando maior penetração de umdiade na massa. E, para concluir, vale ressaltar que nós, da Kemin,
temos uma solução customizada para cada desafio de qualquer fábrica”, afirmou.
Customização e otimização na aplicação
Na sequência, o engenheiro gerente da Kemin Application Solutions (KAS), Anderson Oliveira, apresentou a palestra “Entre customização e otimização na aplicação...
escolha os dois”, na qual defendeu a importância da aplicação. “Produtos de nutrição e saúde animal são mais eficazes se aplicados de maneira adequada. E isso é
especialmente importante na indústria de ração, uma vez que a produção e o armazenamento eficazes requerem qualidade, segurança e produtividade ideais”.
Oliveira pontuou a importância da hidratação e da gelatinização do amido no processo de peletização e reforçou a experiência millSMART. “É uma combinação inovadora de serviços customizados e produtos desenvolvidos para proporcionar soluções únicas para as necessidades únicas de nossos clientes. Temos mais de 30
anos de experiência em aplicações e soluções e nossa equipe de engenharia e
suporte técnico está sempre à disposição para extrair o melhor desempenho de
cada fábrica”.
O millSMART experience foi todo desenvolvido para proporcionar aos participantes
uma experiência técnica e sensorial com degustações. Para isso, teve apresentações como “A relação entre café e millSMART desmistificada”, com o diretor global
da plataforma de líquidos da Kemin, Tom Verleyen, logo na abertura. No encerramento houve uma apresentação do mestre cervejeiro Pérsio Volpini, com o tema
“Mestre cervejeiro: processo produtivo da cerveja”.
O objetivo foi lembrar que qualidade e eficiência produtiva são fundamentais em
uma fábrica, seja ela de ração, de cerveja, de café ou qualquer outro produto, defendeu a zootecnista e coordenadora de Produtos para Monogástricos da Kemin na
América do Sul, Gisele Neri. “Nosso balanço é muito positivo porque conseguimos
levar conhecimento agregando uma experiência sensorial e momentos de descontração com os participantes”, encerrou.
Sobre a Kemin Industries
A Kemin Industries é uma fabricante global de ingredientes, que se empenha diariamente em transformar de maneira sustentável a qualidade de vida de 80% da população mundial com seus produtos e serviços. A empresa possui mais de 550 ingredientes patenteados para saúde e nutrição humana e animal, alimentos para animais de estimação, aquicultura, nutracêuticos, tecnologias alimentares, tecnologias agrícolas e indústrias têxteis.
Por mais de meio século, a Kemin se dedica ao uso da ciência aplicada para enfrentar os desafios do setor e oferecer soluções de produtos para clientes em mais de
120 países. A Kemin fornece ingredientes para alimentar uma população em crescimento, com seu compromisso com a qualidade, segurança e eficácia de alimentos,
rações e produtos relacionados à saúde.

ACONTECE
Eventos

MACROECONOMIA: O QUE ESPERAR DE 2022?
20 de Outubro de 2021 - às 15h30

PORK NUTRITION - CONGRESS & NETWORKING
22 de Outubro de 2021

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR
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Fonte: APCS | CSP

Ferramentas da Qualidade – Final
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 verificação.
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 gráfica 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:

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.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Exemplo:

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.

Exemplo:

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.

AGRO FAZ BEM!

EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim
Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis.
Telefone: 55 [19] 3651-1233
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!
Presidente: Valdomiro Ferreira
Júnior - fj@apcs.com.br
Também estamos no Instagram! @agrofazbem_
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por
perto, não deixe
de mostrar
a elas!
Assistente Administrativa: Larissa
Lopes
- assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br Fonte: Agro Faz Bem
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