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Suínos: exportações brasileiras aumentaram 
12% no mês de setembro em relação a 2018
De acordo com relatório da Rabobank divulgado este mês, as exportações de suínos 
do Brasil aumentaram 12% em setembro de 2019, em comparação com o mesmo mês 
no ano passado. A China superou Hong Kong em matéria de importações feitas com o 
Brasil, que continua sendo um importante produtor de suínos, principalmente no atual 
momento de crise, em que a China enfrenta a peste suína africana. Os embarques 
também foram significantemente maiores para países como Chile, Uruguai e Rússia.

Segundo o documento, o valor de exportação de suínos subiu 9% em relação ao ano 
passado. A expectativa da Rabobank é de que as exportações brasileiras ainda aumen-
tem em 17%, devido a aprovação pela China de mais plantas brasileiras para a exporta-
ção de derivados de suínos.

Para os meses que virão, a demanda internacional deve continuar a impulsionar os 
preços dos suínos criados no Brasil, e segundo o relatório, até pelo menos o primeiro 
trimestre de 2020 a China deve continuar dependente do mercado externo em maté-
ria de carne suína. Os principais fornecedores são Espanha, Alemanha, Canadá, Brasil e 
Estados Unidos.

De acordo com a analista de mercado da área de suínos e aves do Cepea, Juliana Rodri-
gues Ferraz, apesar do cenário positivo, os produtores brasileiros seguem cautelosos 
em relação ao investimento em infraestrutura para aumentar a produtividade. A opção 
é trabalhar com a estrutura já existente, mas em capacidade máxima. "Os produtores 
seguem com o pé no chão, porque o ano passado foi difícil, alguns se recuperam de 
dívidas e o futuro de como o cenário do mercado de exportações vai se desenhar 
ainda é incerto. Ainda que tudo indique que deva ser promissor, o Brasil não ser o 
único exportador de suínos para a China", explica.

Na China, a crise na criação de suínos fez com que os preços disparassem em relação 
aos valores praticados em 2018: altas de 130% no atacado, 110% para o porco vivo e 
100% para leitões. O recorde anterior no aumento de preços no mercado chinês foi 
em 2016, quando a produção de suínos caiu 5% devido a questões ambientais.

O governo da China tem feito esforços para reverter o cenário, como liberar estoques 
da carne suína congelada e dando subsídios à população de baixa renda para aumen-
tar o poder de compra. Além disso, há programas para subsidiar a aquisição de equi-
pamentos por parte dos produtores e financiamentos para que as grandes fazendas 
aumentem a produção. Entretanto, os preços da carne suína continuam a subir no 
país.

Mercado nacional

A força das vendas no mercado externo, somada ao aumento da demanda interna, 
ajudaram a alavancar os preços do mercado brasileiro. O último relatório divulgado 
pela Associação Brasileira de supermercados (Abras), que mede o consumo interno, 
mostrou que nos primeiros sete meses de 2019 houve um aumento de 3,4%, o maior 
nos últimos cinco anos, e a indústria vê os dados com otimismo devido à melhora no 
poder de compra da população.

Para Juliana Ferraz, há certa dicotomia no mercado de suínos, porque enquanto as 
exportações estão aquecidas, o consumo doméstico segue estável. "Algumas agroin-
dústrias mais arrojadas estão investindo em infraestrutura e aproveitando a oportuni-
dade de exportações, mas para aquelas que só atendem o mercado doméstico, o 
cenário não está tão favorável, já que o dólar segue em alta e favorece quem trabalha 
com o mercado externo". Entretanto, o consumo doméstico da carne suína deve me-
lhorar, como de costume, devido às festas de final de ano.

As margens dos produtores brasileiros se fortaleceram, dado ao aumento nos preços e 
à diminuição nos custos de produção, reduzidos em 6% em comparação a 2018. No 
estado de São Paulo, a média do preço do porco vivo no mês de setembro fechou 33% 
maior em relação ao mesmo mês do ano anterior.

 Fonte: Notícias Agrícolas

Governo anuncia que suínos serão exportados 
diretamente para a China
A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento estima que este mercado poderá movimentar no próximo ano 
US$ 2 bilhões na economia brasileira

CN Cristiane Noberto*
postado em 04/11/2019 20:06 / atualizado em 04/11/2019 20:53

Miúdos de suínos brasileiros serão exportados diretamente para a China, sem qual-
quer intermediário. Esta foi a notícia divulgada pela Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, em sua conta oficial do Twitter, neste domingo 
(3/11). Os sete estabelecimentos contemplados são localizados em Santa Catarina. 
Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA), neste primeiro 
momento não haverá um impacto realmente relevante na economia brasileira.

A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA estima que este mercado 
poderá movimentar no próximo ano US$ 2 bilhões na economia brasileira e, segundo a 
ministra Cristina, “as exportações já podem ter início imediato”.

Entretanto, na avaliação da assessora técnica da Comissão Nacional de Aves e Suínos, 
da CNA, Ana Lígia Aranha Lenat, o retorno não deverá ser tão imediato, pois depende 
da capacidade de produção dos miúdos. “Atualmente, o quilo de miúdo no mercado 
exterior para Hong Kong é, em média, U$$ 1,35, sendo mais barato mesmo. O que 
acontece é que ainda são poucos frigoríficos [habilitados] e sabemos que a produção 
de miúdos é pequena, por conta do volume. O rendimento de miúdos é mais baixo do 
que de carne, principalmente pelo tamanho. Em termos de volume e receita acaba 
sendo não impactante imediatamente,” afirmou.

Sete estabelecimentos de Santa Catarina foram habilitados a vender miúdos suínos 
para a China. A abertura desse mercado pode movimentar no próximo ano US$ 2 
bilhões.

Ao todo, serão quatro empresas habilitadas com sete frigoríficos no estado, que já 
eram responsáveis pela exportação de outros produtos suínos. Segundo a CNA, o fato 
de já serem habilitadas, e as únicas brasileiras a exportarem para o país asiático, 
influenciou na escolha. Além de que, Santa Catarina foi um dos estados pioneiros a 
erradicar a febre aftosa (peste suína), e tem um estado sanitário diferenciado.

Os subprodutos a serem exportados serão: pés, língua, focinho, máscara, orelha e 
rabo. Segundo Lenat, os miúdos que não vão para consumo humano tem um trata-
mento diferente e são, inclusive, exportados para países Asiáticos e Africanos.

Para Lenat, o principal benefício deste acordo é não ter um intermediador, pois hoje o 
produto passa por Hong kong antes de ir para a China. A especialista ainda afirmou 
que esta pode ser as portas para que outras regiões também possam ser habilitadas.

“Vale destacar que esse foi um trabalho de meses, pois é uma demanda antiga, e o 
Mapa trabalhou de muito perto para conseguir. E trabalho que a ministra Tereza tem 
feito para promover e destacar a carne brasileira no mundo não é recente e vem sido 
construído,” afirmou Lenat - a ministra esteve no meio de outubro na China, fazendo 
tratativas com o governo de lá. O presidente Jair Bolsonaro também esteve no país 
asiático, a quem Tereza Cristina também atribuiu parte do crédito em seu perfil no 
Twitter.

Comércio de suínos do exterior

Um boletim divulgado no final do mês, pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Cepa), do governo catarinense, apontou que Santa Catarina é responsável por 
56,02% das receitas e quase 60% de toda a carne suína exportada pelo Brasil, o que 
reforçou o estado como principal exportador do segmento no país.

Os países com maiores destinos dos produtos catarinenses foram foram responsáveis 
por 76,56% das receitas e 73,84% da quantidade embarcada. A China comprou U$$ 
263.318.482,00, correspondendo a 122.645 toneladas e Hong Kong comprou U$$ 
78.840.701,00, cerca de 45.807 toneladas de carne suína.

O boletim também indica que a principal fonte de compras de suínos brasileiros está 
associada ao fato de os países asiáticos estarem enfrentando uma severa infestação de 
peste suína africana, que faz com que mais de 70% dos animais devam ser sacrificados. 
Em 14 de outubro, o governo chinês declarou que o rebanho suíno foi reduzido em 
41%, comparado a 2018. Assim, os preços da carne suína, no varejo, subiram 84% em 
setembro, comparado com o mesmo período de 2018.
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HOTEL PREMIUM

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP

CAMPUS USP

07.11.2019 | 6º PORK DAY
PIRASSUNUNGA, SP

LAGO MUNICIPAL

08 a 10.11.2019 | FESTIVAL GASTRONÔMICO
DE CARNE SUÍNA
LEME, SP

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

COMUNICADOS CSP

ATENÇÃO!
Prezados Senhores Consorciados e Representantes das Granjas

Fiquem atentos ao prazo de alimentação do sistema da 304ª Tomada de 
Preços de Micros e Premix que encerra-se amanhã (06/11) as 12h00 imprete-
rivelmente.

Até o momento somente 01 granja alimentou o sistema;

Att,

Priscila S. B. Romão
APCS | CSP

http://www.apcs.com.br/
http://facebook.com.br/suinopaulista
http://twitter.com/suinopaulista
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
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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.

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

CLUB MED LIKE PARADISE

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

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

HOTEL MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.09.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

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/
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
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/
http://www.porknutrition.com.br/

