
Espírito Santo do Pinhal, SP - 06 de Junho de 2019

siga nas redes sociasINFOR
MATIVO
SUÍNO 
PAULISTA

MERCADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

Fonte: APCS/CSP

PRODUTO

R$/@

R$/@

R$/saca

R$

131,33

3,28

71,0069,00

3,793,68

6,30 6,70

3,85

137,35

43,68

73,00 75,00

4,05 4,16

148,80

37,46

3,88

154,65

33,21

3,96

7,20

145,50

37,79

3,87

7,80

R$/kg

Varejo R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

Carcaça
suína

Boi

Milho

Dólar

75,0073,00

4,003,89

5,80 6,20

35,01

96,00 98,00

5,12 5,22

85,00

4,53

6,50 7,006,50 6,80

06/06/2019

EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

EXPEDIENTE

Telefone 55 19 3651 - 1233

Informativo oficial da Associação Paulista de Criadores de Suínos e 
Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibor di, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000

Presidente: V aldomir o Ferreira Júnior -  fj@apcs.com.br
Secretária Ex ecutiva: Priscila S. B . Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administr
Assistente Administrativa: Thaís Bugliani - assistente 2@apcs.com.br 

ativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br

Web Design e Comunicação: Júlia Turganti - assistente3@apcs.com.br

TechnoFeed™

APCS © 2019 - Todos direitos reservados

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

&

BATE PAPO

WORKSHOP

28 de Junho

Programação:

Clique aqui e 
preencha o formulário

INSCREVA-SE!

Tema geral:
As fases na terminação suína

Público alvo:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS e ao CSP

Hotel Premium,
Campinas-SP

10:00h

8:00h Recepção

9:15h

9:45h Cafézinho Paulista

8:30h

Don Malcoln | Choice Genetics 
“Atingir o máximo potencial genético
em terminações em condições tropicais” 

George Löwen | Choice Genetics
“Lançamento do Reprodutor Macho
Terminado P81 – Primeiros resultados no Brasil”

Lucas Fernando dos Santos | Microvet
“Terminação: Doenças que impactam
diretamente no resultado na granja e indústria”

10:45h

12:00h Almoço com carne suína

13:00h Bate Papo exclusivo com gerentes
de granjas

15:30h

Apoio:

Encerramento

Debate entre os presentes

MERCADO EXTERNO
China vai incentivar reabastecimento de reba-
nho de suínos após peste suína 
Para compensar demanda pela proteína, governo chinês também prometeu 
estimular a produção das carnes de frango, bovina e de carneiro.

Rebanho de suínos para reprodução na China caiu 22% em abril, na comparação com o 
ano passado — Foto: Reprodução/Globo Rural

A China informou nesta quarta-feira (5) que vai incentivar a reposição do rebanhos de 
porcos e fortalecer a produção de outras carnes no país, após um surto de peste suína 
africana dizimar criações no país. Centenas de milhares de animais já morreram.

No início da semana, o governo chinês pediu para as autoridades das províncias do 
país darem apoio financeiro às fazendas, para ajudar a estabilizar a produção da prote-
ína. O rebanho de suínos para reprodução da China caiu 22% em abril em relação ao 
ano passado, a maior queda já registrada

Para diminuir a preocupação da população quanto à escassez de uma de suas proteí-
nas preferidas, o governo também irá estimular a produção das carnes de frango, 
bovina e de carneiro.

Os chineses, que são os maiores produtores mundiais de carne suína, com 54 milhões 
de toneladas por ano, registrou mais de 120 surtos da doença em todas as suas pro-
víncias e regiões continentais desde que ela foi detectada pela primeira vez em 2018.

A doença pode reduzir a produção da proteína no país em 30% neste ano, segundo o 
Rabobank, o que pode alavancar as importações de outras carnes e reduzir a deman-
da por rações animais produzidas com commodities como a soja, que é um dos produ-
tos que os chineses mais compram do Brasil.

Carne de frango brasileira se beneficia
Em abril deste ano, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
Francisco Turra, explicou ao Globo Rural que, como o porco demora 8 meses para 
chegar ao ponto de abate, o Brasil não conseguiria imediatamente aumentar a oferta 
de carne suína para a exportação. Mas o país já se beneficiou com o crescimento da 
demanda chinesa por outros tipos de carne.

"A China nesses 3 meses [janeiro a março] já se tornou a maior importadora de carnes 
e suínos, para a nossa surpresa, de aves, suplantando a própria Arábia Saudita, que foi, 
durante 20 anos, o maior importador. Eles perderam espaço porque a China está pre-
cisando de proteína animal",

A peste suína não é detectada no Brasil há décadas, mas há alguns casos de peste 
suína clássica. Eles foram registrados em algumas regiões do Nordeste, longe dos gran-
des estados produtores.

     Fonte: G1

Carne suína/China: produção pode cair entre 
10 mi e 13 mi de t em 2019, estima Société Gé-
nérale
Hong Kong, 05/06/2019 - A produção de carne suína da China deve recuar entre 10 
milhões e 13 milhões de toneladas neste ano, em comparação com o volume proces-
sado no ano passado, estima o banco de investimentos Société Générale. O banco, 
entretanto, não informou o total que pode ser produzido em 2019, atribuindo o possí-
vel recuo ao declínio de 22% no plantel de suínos do país asiático, em virtude do 
avanço da peste suína africana (ASF, na sigla em inglês).

O Société Générale considera que "será difícil para o país reabastecer em breve a 
oferta" de carne suína. "Esperamos que a China recorra até à compra de carne suína 
dos Estados Unidos, apesar do acirramento da disputa comercial", acrescenta o banco 
de investimentos. A instituição financeira estima que os futuros do produto na Bolsa 
Mercantil de Chicago (CME, na sigla em inglês) sejam negociados entre US$ 0,85 e US$ 
0,95 por libra-peso nos próximos seis meses. Ontem, os contratos encerram em US$ 
0,82 por libra-peso.  (Fonte: Dow Jones Newswires)

   Fonte: Broadcast Agro

Receita com exportação da carne sobe 70% 
em um ano e é a maior em 17 anos
Com a queda na produção de suínos na China, devido aos casos de Peste Suína Africa-
na (PSA), o país vem aumentando o volume importado das proteínas brasileiras. Consi-
derando-se especificamente a carne suína in natura, em maio, a receita em Reais aufe-
rida pelos exportadores foi a maior da série histórica da Secex, iniciada em outubro de 
2002. Três fatores contribuíram para o resultado recorde em maio: maior volume em-
barcado, valorização da proteína e alta do dólar.
Segundo a Secex, o Brasil exportou 58,1 mil toneladas de carne suína in natura em 
maio – o maior volume desde agosto/17, quando as vendas totalizaram 58,9 mil t. O 
resultado de maio também representa avanços de 14% frente ao de abril e de 41% em 
relação ao de maio/18.
O volume alcançado no mês esteve atrelado ao bom ritmo diário de embarques: 
enquanto nos 21 dias úteis de abril a média foi de 5,3 mil t, nos 22 dias úteis de maio 
foi de 6 mil t, altas de 14% frente ao mês anterior e de 50% na comparação com 
maio/18.
Em relação ao preço pago pela proteína brasileira, houve alta de 5% de abril para maio, 
a US$ 2,27/kg no último mês. Em relação a maio/18, a carne exportada está 11% mais 
cara atualmente, em termos nominais. Em moeda nacional, o valor corresponde a R$ 
9,06/kg – no mercado doméstico (atacado da Grande São Paulo), a carcaça especial 
suína, que tem padrão para exportação, foi vendida a R$ 6,78/kg no mês. Vale lembrar 
que o preço mais elevado da carne que é exportada aumenta a atratividade para que a 
produção brasileira seja destinada ao mercado internacional.
O montante gerado com as exportações de carne suína in natura em maio, por sua 
vez, foi de US$ 131,6 milhões, superando em 19% aquele alcançado em abril e em 58% 
o de maio/18, também segundo a Secex. Considerando-se a receita em Reais, o incre-
mento nos ganhos foi ainda mais significativo, de 22% no comparativo mensal e de
73% no anual.
Em maio, a receita em moeda nacional foi recorde de R$ 526,32 milhões. Quanto ao
dólar, teve média de R$ 4,00 em maio, contra R$ 3,90 em abril.

CARNES – Entre 28 de maio e 4 de junho, a carcaça especial suína negociada no ataca-
do da Grande São Paulo teve valorização de 2,4%, a R$ 7,27/kg, na terça-feira, 4. O 
preço da carcaça comum, por sua vez, foi de R$ 6,95/kg, avanço de 2,1% na semana.
De acordo com colaboradores do Cepea, as valorizações da carne suína, que é utiliza-
da como insumo na preparação de embutidos, não têm sido repassadas na mesma 
intensidade aos subprodutos, uma vez que eles têm maior valor agregado e preços 
ainda maiores não são facilmente absorvidos pelos consumidores.

PR jamais exportou tanta carne suína quando 
agora
O Paraná exportou 11,1 mil toneladas de suínos para o mundo em abril, com valor de 
US$ 23 milhões. Esse volume representa crescimento de 73,3% em peso acumulado, 
em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o Deral (Departamento de Eco-
nomia Rural), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

O Estado é o segundo maior produtor e o terceiro maior exportador de suínos do 
Brasil. Esse salto no mercado internacional em abril ajudou a engordar também os 
índices nacionais. Em abril de 2019, o Brasil exportou 57,2 mil toneladas e US$ 118,7 
milhões, crescimento de 44,8% e 47,8%, respectivamente, em relação ao mesmo perío-
do de 2018.

O saldo acumulado das exportações do ano (janeiro a abril) no Estado também é supe-
rior em relação ao primeiro quadrimestre de 2018, com crescimento de 10,7%, salto 
de cerca de 3,4 milhões de toneladas. Os maiores compradores do ano foram Hong 
Kong, Uruguai, Cingapura, Argentina e África do Sul. Os países asiáticos consomem 
mais de 50% da cadeia produtiva da suinocultura paranaense.

MOMENTO POSITIVO
O técnico do Deral, Edmar Wardensk Gervásio, diz que os números apontam para um 
momento positivo depois de um primeiro trimestre apenas regular."O mercado se 
abriu um pouco mais com a crise da peste suína em países asiáticos, e o Paraná, com o 
crescimento acumulado do quadrimestre, mostra que pode crescer ainda mais na 
segunda metade do ano?, afirmou.

Esse momento positivo leva em conta também os números nacionais já divulgados. O 
Brasil embarcou 58,1 mil toneladas de suínos em maio, aumento de 35% comparativa-
mente a 2018, o que deve se refletir em novo crescimento do Paraná - o balanço oficial 
regional só será apresentado na segunda quinzena deste mês.

INDÚSTRIA
O secretário de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, ressalta que há um 
esforço da indústria paranaense em aumentar a produção de frangos e suínos nos 
próximos meses. Ele disse que esse movimento de curto prazo tem a ver fundamental-
mente com a questão sanitária da China.

Com o problema sanitário da China, o setor de frango pode crescer em torno de 10% 
no Paraná e o setor de suínos em torno de 20% neste ano. Temos frigoríficos com 
capacidade para triplicar a produção?, destacou."O mercado de suínos teve um 2018 
fraco, com preços ruins, e agora houve uma inversão positiva. Estamos aproveitando 
essa oportunidade porque temos qualidade e capacidade de produzir".

ABATE NA CHINA
Para Luiz Eliezer Ferreira, economista do Departamento Técnico e Econômico da Faep 
(Federação da Agricultura do Estado do Paraná), as estimativas internacionais apontam 
para o abate de 30% do rebanho chinês em função da peste suína. O país é o principal 
mercado consumidor de suínos do mundo.

?Os resultados dos meses anteriores não foram melhores do que o ano passado, mas 
houve um boom em abril em função da peste. Isso gerou uma janela de oportunidade 
para outros grandes países produtores como o Brasil, então há mesmo uma perspecti-
va de aumento nas exportações para os próximos meses?, reforçou.

NOVO CICLO
Norberto Ortigara disse que o Paraná tem a pretensão de ampliar muito a sua produ-
ção e presença no mundo a partir do selo de área livre de febre aftosa."Não à toa que 
o Estado e o setor privado fazem esse movimento para encerrar a vacinação contra
febre aftosa nos bovinos e búfalos. A vacinação do rebanho bovino ainda inibe a pre-
sença dos suínos paranaenses no mundo. Estamos fora de 65% do mercado mundial
de carne suína?, afirmou.

O secretário vislumbra a possibilidade de incremento de 80% da produção suína nos 
próximos cinco a sete anos com o fim da vacinação, com ganho de preço e volume. O 
reconhecimento junto à Organização Mundial de Saúde Animal deve acontecer em 
2021. (Foto: Jonas Oliveira)

     Fonte: Alerta Paraná
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Preços médios das carcaças e dos cortes de suíno no Ata-
cado de São Paulo (R$/kg - à vista) 

Preço médio regional pago ao produtor pelo suíno vivo — 
posto frigorífico (R$/kg vivo - à vista)  

Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ (R$/kg vivo- à 
vista)  

Fonte: Cepea/Esalq 

Fonte: Cepea/Esalq 

Fonte: Cepea/Esalq 
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Relação Suíno Vivo (Indicador SP) x Carcaça Comum e 
Especial (Atacado SP) - R$/kg 

Cortes de Carne Suína no Atacado (Estado de São Paulo) - 
R$/kg 

Relação de Troca Suíno/Milho e Farelo de Soja - kg 

Carnes Concorrentes (c. casada de boi, c. especial suína e 
frango resfriado) no Atacado SP - R$/kg 

Fonte: Cepea/Esalq 
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29/mai 30/mai 31/mai 03/jun 04/jun
MG (Posto) 4,94 4,94 4,95 4,95 4,95
SP (Posto) 4,73 4,73 4,75 4,80 4,86
PR (Retirar) 4,44 4,45 4,50 4,55 4,58
SC (Retirar) 4,03 4,04 4,07 4,11 4,12
RS (Retirar) 3,99 3,98 4,01 4,03 4,06

Preço Médio (R$/kg)

Fechamento do dia Preço 
Médio

Variação 
Semanal

Preço 
Mínimo

Preço 
Máximo

Carcaça Comum 6,95 2,1% 6,78 7,22
Carcaça Especial 7,27 2,4% 7,05 7,54
Lombo 10,49 -1,3% 10,28 10,78
Pernil 7,76 1,5% 7,44 7,95
Costela 11,57 -0,3% 10,77 12,13
Carré 8,02 0,4% 7,59 8,25
Paleta 7,78 2,9% 7,64 7,83
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Fechamento do dia

Avaré/Fartura SP 4,89 3,0% 4,87 4,91
São Paulo - 5 SP 4,90 3,5% 4,73 5,05
São José do Rio Preto SP 4,75 2,5% 4,65 4,90
Belo Horizonte MG 4,95 3,4% 4,89 5,00
Patos de Minas MG 4,94 2,0% 4,89 4,98
Ponte Nova MG 4,97 0,5% 4,95 5,00
Sul de MG MG 4,96 3,2% 4,93 5,00
Arapoti PR 4,65 3,3% 4,65 4,65
Sudoeste Paranaense PR 4,66 5,1% 4,48 4,90
Braço do Norte SC 4,38 4,1% 4,31 4,45
Oeste Catarinense SC 4,51 4,0% 4,47 4,55
Erechim RS 4,40 3,7% 4,21 4,55
Santa Rosa RS 4,55 7,6% 4,55 4,55
Serra Gaúcha RS 4,42 2,6% 4,16 4,57
Vale do Taquari RS 4,68 8,1% 4,68 4,68
Sorriso MT 3,84 6,7% 3,73 3,95
Goiânia GO 4,92 2,0% 4,89 4,95
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Fonte: CEPEA

A Jane Cristina da Vet Line Feed, já fez sua inscrição para 
o Workshop & Bate Papo do dia 28/06.
Veja o vídeo abaixo que ela nos enviou sobre o evento.

Faça também a sua inscrição: 
www.apcs.com.br

28/06/2019
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