
07 de Outubro de 2021

MERCADO DE SUÍNOS
SINALIZA INCERTEZAS

De acordo com lideranças, mesmo com a proximidade das festividades de fim de 
ano, quando as vendas costumam ser melhores, não se sabe se os preços vão 
reagir.

Nesta quinta-feira (7), quando são realizadas as principais bolsas de suínos no mer-
cado independente, o que se viu foram preços estáveis em algumas praças e queda 
em outras. As lideranças do setor pontuam que, mesmo no último trimestre, quan-
doa s vendas deveriam ser melhores de olho nas festas de final de ano, o setor ainda 
mostra incerteza.

Em São Paulo, pela terceira semana consecutiva, o preço se manteve em R$ 7,73/kg, 
segundo informações da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS). O pre-
sidente da entidade, Valdomiro Ferreira, explica que o mercado está pressionado, e 
prova disso é que o volume comercializado foi abaixo da média.

O mercado mineiro também se manteve estável pela quarta consecutiva em R$ 
7,50/kg. Segundo o consultor de mercado da Associação dos Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais (Asemg), Alvimar Jalles, o cenário em Minas Gerais não se 
alterou, o estoque de animais e idades nas granjas estão literalmente abaixo dos 
níveis do final de ano. "Não há problemas de vendas nem de consumo", disse.

De acordo com dados da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), o 
preço caiu nesta quinta-feira (7) de R$ 7,31/kg vivo para R$ 7,13/kg.

Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o presidente da Associação, Losivanio de 
Lorenzi, afirmou que "mesmo que o preço do suíno independente de hoje (R$ 7,31/kg) 
dobre e fique assima té o final do ano, não vai se possível cobrir o prejuízo que o sui-
nocultor acumula desde o início do ano", explica o presidente da Associação Catari-
nense de Criasores de Suínos (ACCS), Losivanio de Lorenzi. 

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 30/09/2021 a 
06/10/2021), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econô-
micas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve 
queda de 1,75%, fechando a semana em R$ 6,90.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente alta, podendo 
ser cotado a R$ 7,07", informou o reporte do Lapesui.

O mercado independente gaúcho ficou estável em R$ 6,93/kg na última sexta-feira 
(1), e segundo o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do 
Sul (Acsurs), Valdeci Folador, a expectativa é de manutenção de preços ou pequena 
alta para a próxima semana, tendo em vista a entrada da massa salarial.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: setor segue com incertezas no caminho,
mostrando preços estáveis ou em queda
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INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 07/10/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 94,00

R$/Kg 5,01

150,00

8,00

115,00

6,13

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 7,707,10 12,00

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

11,50 8,70

- -

BOI R$/@ 160,70 256,00 317,45 305,10 280,90

MILHO R$/Saca 38,88 63,28 94,04 92,26 91,98

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,51

110,00

5,87 7,73

145,00

10,20

10,60

10,50

11,00

MERCADO
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9,50 9,80

AGS – GOIÁS - Em 07/10/2021
Suíno Vivo: Preço de Bolsa de Minas Gerais realizada no dia (30/09) fechada 
em R$7,50kg do Suíno Vivo.
Goiás o preço praticado esta semana do kilo do suíno vivo em R$7,10.  O 
preço tem validade entre os dias 01/10 e 07/10, quando haverá uma nova 
referencia.

Bolsa de Suínos em Goiás

ACRISMAT - 07/10/2021
Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos
 
Vendas DENTRO do Estado
Média Kg Suíno Vivo: R$ 5,93
(Houve relato de negócios até 6,20 prazo de pgto: 15 dias)
Número de Animais: 29.217
  
Vendas para FORA de MT
Média Kg Suíno Vivo: R$ 6,05 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 6,50, prazo de pgto: 21 dias)
Número de Animais: 1.436

Bolsa de Suínos do Mato Grosso

Bolsa de Suínos em Minas Gerais



PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

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

RODADA DE NEGÓCIOS
15 de Outubro de 2021 - às 14h00

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

PORK NUTRITION - CONGRESS & NETWORKING
22 de Outubro de 2021

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://www.youtube.com/watch?v=SpDCEo_Nnus
www.ipvs2022.com
www.animalnutrition.com.br/porknutrition
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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
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APCS 2021 | Todos os direitos Reservados

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/

