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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 09/11/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 103,00

R$/Kg 5,49

180,00

9,60

145,00

7,73

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 8,207,90 13,90

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

13,80 9,00

- -

BOI R$/@ 169,55 276,96 309,35 292,25 267,85

MILHO R$/Saca 41,55 80,77 102,72 91,76 85,69

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,48

100,00

5,33 6,66

125,00

9,50

10,50

10,00

11,5011,00 11,40

JA Agropecuária é recertificada pelo Selo Suíno Paulista

A campanha alcançou resultados expressivos por todo o país, com aumentos de 
vendas que chegam até a 42%.

Em apenas 17 dias de campanha no varejo brasileiro, a Semana Nacional da Carne 
Suína (SNCS) foi capaz de alcançar resultados surpreendentes que impactam toda 
a cadeia produtiva, gerando 13 milhões de reais em vendas para as 10 redes partici-
pantes e suas 22 bandeiras, como o  Extra, Pão de Açúcar, Oba Hortifruti, Hortifruti, 
Natural da Terra, Lopes Supermercados, Carrefour, Grupo Big, Dia Supermercados e 
a Companhia Sulamericana de Distribuição, mostrando mais uma vez o potencial da 
carne suína no mercado brasileiro. Esses 13 milhões de reais equivalem a 400 mil 
suínos processados, criando oportunidades para os produtores, frigoríficos e todos 
os agentes do setor.

Através dessa metodologia de educação e engajamento, as maiores e melhores 
redes de varejo do país puderam elevar a venda de carne suína em todas as regiões 
do Brasil, com destaque para a região Norte, que foi a regional de maior destaque 
entre as redes de varejo com capilaridade nacional, atingindo crescimento de até 
89% de crescimento em vendas. O Centro-Oeste também se destacou nas capitais 
Brasília e Goiânia, com lojas que cresceram mais de 90% nas vendas de carne suína 
durante a SNCS 2021.

As vendas em algumas lojas na região Nordeste registraram crescimento acima de 
100%, assim como o incremento consecutivo nas vendas no Sudeste, onde fica o 
maior polo de consumo do país com São Paulo e Rio de Janeiro, que neste ano regis-
traram crescimento acima de 100% também nas lojas de algumas bandeiras. Nú-
meros que reforçam a importância das ações estratégicas de marketing promovi-
das pela SNCS como alicerce do crescimento significativo das vendas e da expan-
são do consumo da carne suína pelos brasileiros, atestando que não há limites para 
o alcance da proteína suína.

Crescimento nacional 
Durante o período de campanha, as três maiores redes de varejo do país alcançaram 
crescimentos entre 20% e 25% nas vendas de carne suína quando comparado ao 
mesmo período do ano anterior. Juntos, o Extra e o Pão de Açúcar, do GPA, aumenta-
ram as vendas de carne suína em 25%, ao lado do Carrefour e do Grupo Big, que 
cresceram respectivamente 20% cada um, comprovando a efetividade da campa-
nha ano a ano.

Já o Oba Hortifruti conseguiu aumentar as vendas de carne suína em 18%, e juntos o 
Hortifruti e o Natural da Terra apresentaram crescimento de 32%, ambos em rela-
ção ao crescimento alcançado durante o mesmo período do ano passado. O Lopes 
Supermercado, que este ano entrou com a nova bandeira Raiz Superatacado, mos-
trou um crescimento de 9,5% nas vendas em comparação ao período em 2020.

As redes estreantes na SNCS também registraram crescimento e venderam entre 
32% e 42% a mais de carne suína. A Companhia Sulamericana de Distribuição foi 
responsável por 32% de aumento, somando as redes Cidade Canção, São Francisco 
e Amigão, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Já o Dia Supermer-
cado, que introduziu açougues e autosserviço em mais de 630 lojas este ano, regis-
trou crescimento de 42% de vendas quando comparado ao mês de setembro de 
2021. E para fechar os resultados, no e-commerce uma das redes participantes 
obteve crescimento de 40% nas vendas, um marco na história da venda de perecí-
veis. 

De Norte a Sul do Brasil a SNCS promoveu qualidade, saúde e sabor para mais de 75 
milhões de consumidores que tiveram a oportunidade de levar pra casa uma proteí-
na prática, saudável e de ótimo custo-benefício, sendo um bom negócio para a eco-
nomia doméstica. A carne suína in natura também tem ganhado os consumidores a 
cada ano, seja resfriada ou congelada. Com cortes variados e maior disponibilidade 
nas gôndolas, as redes de varejo confirmaram o avanço nas vendas da proteína, 
chegando a crescer 27% nas vendas, apenas no período da campanha.

Para o varejo, segundo os gerentes comerciais das redes participantes, a categoria 
tem aumentado sua participação dentro do setor de carnes e há ainda muitas opor-
tunidades para dar mais visibilidade à carne suína, aprimorando as vendas e desen-
volvendo diferentes estratégias para o setor. O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, 
pontua que: “Há 9 anos todas as redes participantes apresentam crescimento sobre 
crescimento, de forma contínua e consolidada, que permanece em resultados cres-
centes nos meses seguintes após o encerramento da campanha, mostrando a 
estratégia acertada da SNCS, que se renova a cada ano e promove a transformação 
real e a inserção da carne suína na cultura brasileira. Entregamos resultados a todos 
os elos da cadeia e trabalhamos uma continua mudança de cultura.”

Durante o período de 1 a 17 de outubro de 2021, a SNCS trouxe o tema churrasco com 
carne suína para se conectar com os consumidores brasileiros, atuando presencial-
mente em loja com mais de 8 mil peças de PDV, e também no digital, através das 
redes sociais, Pinterest, influenciadores digitais, e-commerce e presente em todos 
os aplicativos de delivery, levando receitas, dicas, cortes para churrasco, informa-
ção, inspiração e sabor.

Metodologia 
Os resultados deste ano foram fornecidos pelas redes de varejo participantes, com 
base na campanha anterior realizada em outubro de 2020 para aquelas que já parti-
cipavam da iniciativa e para a CSD. Já no caso da rede Dia, que aderiu à campanha 
pela primeira vez e iniciou este ano as atividades no açougue, os resultados foram 
comparados com os números de venda obtidos no mês anterior (setembro de 2021), 
para equilibrar a mensuração em relação às condições de mercado e de preço. 

Fonte: ABCS

"O Selo Suíno Paulista é uma certificação muito importante para nós, faz com que 
nossos protocolos e processos sejam executados todo ano e com isso temos uma 
melhor organização, menos desperdício e consequentemente uma melhor produ-
ção! Sou grata a todos os colaboradores da JA Agropecuária pelo empenho e grata 
aos diretores pela confiança em meu trabalho." - Érica Chrispim

SNCS gera aumento de 13 milhões de reais em vendas de carne suína
no varejo brasileiro em prol da cadeia de valor da suinocultura

A SNCS

O Consórcio Suíno Paulista, realizou no dia de ontem (08) sua Assembleia Geral 
Ordinária, para apresentar os números de compras dos anos de 2.020 e 2.021 e elei-
ção da diretoria para o biênio 2.022/2.024.
O Consórcio no período de janeiro a setembro de 2.021, adquiriu em suas compras o 
valor de 197 milhões de reais, distribuídos em 125 fornecedores. 
Os números e o balanço financeiro da instituição, foram aprovados por unanimidade 
de votos pelos presentes na assembleia e foi mantido a atual diretoria, ficando 
constituída da seguinte forma:
Presidente:  Valdomiro Ferreira Júnior
Diretor Financeiro: Matheus Bressiani
Diretor Administrativo: Demétrius Napoleão Nápoles
Secretaria Executiva: Priscila Simão Biazoto Romão

Na oportunidade os presentes parabenizaram a equipe do Consórcio pelo brilhante 
trabalho desenvolvido.

Equipe executiva do CSP: Stella Souza, Priscila Romão e Larissa Lopes 

Consórcio realiza sua Assembleia Ordinária

Alberto Van Den Broek, Érica Chrispim, Auditora Márcia, Raquel Barbosa, Roseane Chiste,
Vânia Grilo, Sérgio Maeda e João Gilberto Van Den Broek.

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/alberto_0911.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

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/

