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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 08/12/2021
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As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in 
natura e processados) acumularam entre janeiro e novembro deste ano 1,047 milhão 
de toneladas, e já superam as exportações totais realizadas nos doze meses de 
2020, com 1,024 milhão de toneladas. O levantamento é da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), que aponta alta de 11,29% em relação ao mesmo período do 
ano passado, quando foram exportadas 940,9 mil toneladas.

Em receita, as vendas do setor totalizaram US$ 2,449 bilhões, saldo 17,8% maior que 
o registrado entre janeiro e novembro de 2020, com US$ 2,079  bilhões.

Considerando apenas o mês de novembro, os embarques de carne suína totaliza-
ram 79,3 mil toneladas, volume 9,4% menor que o exportado no mesmo período de 
2020, com 87,5 mil toneladas.  

A receita dos embarques de novembro chegou a US$ 170,6 milhões, saldo 15,9% 
menor que o registrado no décimo primeiro  mês de 2020, com US$ 202,7 milhões.

De acordo com o presidente da ABPA, Ricardo Santin, as médias mensais das expor-
tações registradas entre janeiro e novembro de 2021 - de 95,2 mil toneladas e US$ 
222,7 milhões - reforçam as expectativas de um ano positivo para o setor. 

“Em onze meses, as exportações de carne suína já embarcaram volume que é recor-
de setorial para um ano inteiro. As médias mensais deste ano são cerca de 10 mil 
toneladas superiores ao que realizamos em 2020, até aqui, o melhor ano no histórico 
das exportações de carne suína. São números que dão um indicativo do expressivo 
desempenho da presença internacional brasileira neste ano de adversidades”, 
avalia Santin.

Principal destino das exportações em 2021, as vendas de carne suína para a China 
totalizaram 503,8 mil toneladas entre janeiro e novembro, volume 7,5% maior que 
realizado no mesmo período do ano passado.  Outros destaques foram Chile, com 
57,6 mil toneladas (+49%). Vietnã, com 40,2 mil toneladas (+2,6%), Uruguai, com 38,7 
mil toneladas (+5,9%) e Argentina, com 32,4 mil toneladas (+89,9%).

“O crescimento das exportações para mercados relevantes e de maior valor agre-
gado foi uma das tônicas do setor ao longo de 2021. Aumentamos volumes para o 
Japão - o segundo maior importador mundial de carne suína - e para os países da 
América do Sul. A perspectiva de incremento já no início de 2022 para a Rússia, par-
ceira histórica, promete um ano de bom fluxo das exportações brasileiras de carne 
suína”, analisa o Diretor de Mercados, Luis Rua. 

Fonte: Notícias Agrícolas

Exportações de carne suína mantêm alta de 11,29%

Ouça o que diz José Arnaldo, suinocultor de MG sobre a perspectiva
de mercado:

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/jose_0812.mp3
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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
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ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!
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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/

