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Suinocultura independente: preços vão em diferentes direções nas 
principais praças produtoras nesta quinta-feira (5)
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Como Fazer Costelinha Defumada
| Churrasqueadas

Fonte: YouTube

Atenção as datas! 
Clique no banner para abrir o calendário

DESTAQUE

A semana em que é comemorado o Dia das Mães costuma ser uma das melhores em 
vendas para a proteína, mas desempenho nas comercializações ficou abaixo do espe-
rado

Esta quinta-feira (5), quando são realizadas as comercializações de suínos no merca-
do independente nas principais praças produtoras ficou marcada com movimenta-
ções distintas de preço. Seria, em tese, uma semana de boas vendas, segundo lideran-
ças do setor, uma vez que, além de ser início de mês, o clima mais frio e há a celebra-
ção de Dia das Mães, que costuma ser uma das melhores datas comemorativas e que 
fomentam as vendas para o setor. 

Em São Paulo, segundo informações da Associação Paulista de Criadores de Suínos 
(APCS), a rodada de negociações desta quinta-feira terminou sem referência de 
preços. O valor praticado na semana anterior era de R$ 7,36/kg vivo.

No mercado mineiro, o valor ficou estável em R$ 7,00/kg, com acordo entre suinocul-
tores e frigoríficos, conforme com informações da Associação dos Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais (Asemg).

"Em Minas os pesos dos animais vivos continuam em queda e as vendas se mantem 
dinâmicas. Já estamos na terceira semana de ausência de sobra de animais das 4 últi-
mas. Como dito anteriormente, na plataforma de dados, com mais de 90 mil matrizes, 
nunca houve um mês de abril com os pesos abaixo de dezembro e janeiro. Com ainda 
estamos nos limites da zona de prejuízo o mês de maior já se iniciou com peso ainda 
menor que abril. O desafio maior ainda é a conciliação do bom mercado mineiro com 
as ofertas de fora do estado.", disse Alvimar Jalles, consultor de mercado da entidade.

Já o mercado de Santa Catarina registrou queda, saindo de R$ 6,24/kg vivo para R$ 6,18. 
O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio de 
Lorenzi, "o mercado no Brasil está complicado, quando seria uma semana de boas 
vendas por ser uma época de rio e Dia das Mães, o preço cai". 

Entretanto ele pondera que parte da população ainda não recebeu os salários, e cita 
também carcaças suínas e animais vivos de menor qualidade e que são vendidos mais 
barato como uma concorrência que atrapalha a venda dos demais suinocultores.

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 28/04/2022 a 
04/05/2022), 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 
1,88%, fechando a semana em R$ 6,06.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente estabilidade, 
podendo ser cotado a R$ 6,06", informou o reporte do Lapesui.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Fonte: YouTube

2022RELATÓRIO ANUAL

- 1 -

BOLETIM INFORMATIVO
DO SETOR MAIO/2022

minais portuários ociosos, e sobretudo, escassez 
de conteineres que levaram o preço do frete aos 
patamares proibitivos, já que o controle do setor 
de transporte marítimo global está concentrado em 
poucos Armadores que cooperam, entre si, tanto 
no compartilhamento dos navios como nas rotas.

A título de ilustração, ainda no segundo 
semestre do ano passado, a importação de aditivos 
para alimentação animal originários da China, 
pagou pelo frete de um conteiner de 20 pés, até 
seis vezes mais em dólares do que tradicional-
mente, e no caso das mercadorias de menor valor 
agregado, a despesa representou mais da metade 
do valor delas. Apesar do esforço para desembolso 
do montante abusivo, muitos importadores e em-
barcadores não conseguiam concluir as transações 
e abastecer os respectivos clientes, por causa da 

volatilidade dos preços que afligiu as 
cadeias produtivas durante todo o 
ano passado, fomentada pelo efeito 
da inflação global, pela escassez na 

disponibilidade e trânsito dos insumos por 
causa dos gargalos logísticos, e pela exagerada 
desvalorização cambial (sobretudo no Brasil) 
deve continuar a pressionar nossa indústria de 
alimentação animal ao longo do ano corrente. 

Os empreendedores reconhecem o sucesso do 
sistema prevalente de troca de mercadorias, sus-
tentado na globalização, com produção de um lado 
do planeta e consumo noutro extemo. No entanto, 
é flagrante observar razoável debilidade e limitada 
flexibilidade desse modelo frente às variantes persis-
tentes do coronavírus, justificadas pela ociosidade das 
fábricas e até interrupção das linhas de fabricação.  

Até pouco tempo, o ambiente global parecia 
relativamente pouco afetado pelas adversidades 
de toda natureza, circunstância que permitiu 
otimizar a capacidade fabril, que impulsionada pelo 
fenômeno das cadeias globais de valor, resultou 
na adoção generalizada da gestão nos estoques 
para abastecimento “just in time”, e dependente 
de uma debilitada rede de navios projetada para 
permanecer sincronizada à capacidade dos modais, 
marítimos/fluviais, ferroviários e rodoviários. 

Contudo, o consagrado modelo mencionado, 
parece ter falhado frente às intercorrências deter-
minadas pela pandemia da Covid-19 (lockdowns, 
isolamento social, etc.) e pelas adversidades 
desse cenário contemporâneo, caracterizado pela 
demanda imprevisível, bloqueios intermitentes 
na produção e no trânsito de mercadorias, ter-
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CUSTO DE PRODUÇÃO COMPROMETEU 
A RENTABILIDADE DA CADEIA 
PRODUTIVA DE PROTEÍNA ANIMAL
PERSISTÊNCIA DOS ELEVADOS PREÇOS DO MILHO E FARELO 
DE SOJA SE SOMOU À CRISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvkOr5jIQ4&ab_channel=Churrasqueadas
https://www.youtube.com/watch?v=TpvohFkOeiA&ab_channel=TVAPCS
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/abpa_0605.pdf
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/economia_0605.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oaJBFROhIdOjCOn67Vx6NNd3f0e9-Scg/view
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PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

LANÇAMENTO - SABOR? $? SUÍNO NA CERTA!
01 de Junho de 2022
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INSCREVER-SE
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Lançamento da maior vitrine da carne suína no varejo brasileiro

8 257 016 visualizações 8 257 3 503 SHARE SAVE 

ABCS Agro
300 mil inscritos

LANÇAMENTO
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INSCREVA-SE

A Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) é uma grande aliada da 
cadeia de valor da suinocultura e dos varejistas brasileiros, tanto do 
ponto de vista econômico quanto cultural, ao quebrar mitos e inserir 
a carne suína na cesta dos brasileiros. 
 
Este ano será a décima edição dessa estratégia que reúne 27 
bandeiras participantes e integra produtores, frigoríficos, varejos e 
parceiros institucionais, e traz consigo o peso de seu histórico de 
sucesso, a longevidade desse projeto e sua presença já difundida 
na cabeça dos brasileiros.
 
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), junto às suas 
entidades filiadas estaduais e regionais, convida você a participar 
do lançamento da edição deste ano, e da celebração dos 10 anos 
da maior vitrine da carne suína no varejo brasileiro. Conheça as 
campanhas que tomarão conta das lojas, e-commerce e redes 
sociais conectando a carne suína a quase 90 milhões de 
consumidores.
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JUNHO
Quarta-feira

CASA BISUTTI
R. Casa do Ator, 577
Vila Olímpia, São Paulo - SP

Confirme sua presença em 
secretaria@abcsagro.com.br ou
 (61) 3030-3200 (ligação/Whatsapp)

COMEMORAÇÃO DOS 
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OFICIAL DA SNCS 2022

Marcelo Lopes
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BOAS-VINDAS
Marcelo Lopes
Presidente da ABCS 

Redes Participantes

Realização: Apoio:

BOAS-VINDAS DO MINISTRO 
DA AGRICULTURA, MARCOS 
MONTES
A importância do apoio do MAPA 
para a ABCS na comunicação com o 
consumidor brasileiro

CASA BISUTTI
R. Casa do Ator, 577
Vila Olímpia, São Paulo - SP

LANÇAMENTO SNCS 2022 

R. Iguatemi, 150 - Itaim Bibi, 
São Paulo - SP

Hotel Innside by Meliá 
São Paulo Iguatemi12h00
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ALMOÇO DE RECEPÇÃO
DO SISTEMA ABCS

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ABCS

15h30 ENCERRAMENTO DA  ASSEMBLEIA 

16h00 SAÍDA PARA O LANÇAMENTO 2022

PROGRAMAÇÃO

SALA MALLORCA 

one.alltech.com
https://www.youtube.com/watch?v=pkrHZmlFdDU&ab_channel=ABCSAgro
www.ipvs2022.com


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br

APCS 2022 | Todos os direitos Reservados

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
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