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De acordo com lideranças, situação é preocupante, e não há horizonte para melho-
ra, uma vez que as datas comemorativas de final de ano já estão muito próximas

Apesar de o mês de dezembro ser considerado pela suinocultura como um excelen-
te período para vendas e bons preços, os valores do suíno vivo recuaram, segundo 
lideranças do setor, devido ao excesso de oferta. 

Em São Paulo, nesta quinta-feira (9), a Bolsa de Suínos resultou em preços mais 
baixos, saindo de R$ 8,00/kg vivo para R$ 7,20/kg vivo, conforme informações da As-
sociação Paulista de Criadores de Suínos (APCS).

O presidente da entidade, Valdomiro Ferreira, explica que a queda foi motivada pela 
oferta maior de produto no mercado, e que a próxima semana, que seria a melhor em 
termos de venda, e isso deve escoar um pouco a oferta, mas vai depender da posi-
ção do consumidor.

"Em função da proximidade do Natal, não deve haver tempo para dar maiores rea-
justes aos preços dos animais. Nos últimos 30 anos na suinocultura paulista nunca 
aconteceu de termos prejuízo nos 12 meses do ano", disse Ferreira.

No mercado mineiro, o preço caiu de R$ 7,50/kg para R$ 6,80/kg vivo, de acordo com 
informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg).

Segundo o consultor de mercado da entidade, Alvimar Jalles, a pergunta chave é "o 
que está acontecendo com o mês de dezembro que historicamente temos ótima 
demanda e aumento de preços?!". A resposta, de acordo com ele, é que a ótima 
demanda estará presente mas nesse momento a oferta a nível Brasil está maior.

Santa Catarina, que também negocia os animais no mercado independente às quin-
tas-feiras, também registrou retração, saindo de $ 7,10/kg para R$ 6,57/kg. O presi-
dente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio de 
Lorenzi, pontua que "há muita oferta das grandes indústrias que estão jogando até 
no mercado independente suínos à revelia, e também jogando carcaça em frigorífi-
cos menores, que ao invés de comprarem o suíno vivo do independente, compram a 
carcaça".

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 02/12/2021 a 
08/12/2021), 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 5,63%, fechando a semana em R$ 6,54.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente alta, podendo 
ser cotado a R$ 6,56", informou o reporte do Lapesui.

O mercado gaúcho, que negocia os animais no mercado independente às sextas-
-feiras, registrou estabilidade em R$ 6,84/kg vivo na última sexta-feira (3). O presi-
dente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Valdeci 
Folador, afirma que o volume de vendas está dentro da normalidade, mas os preços 
não mudam, e o produtor acaba ficando no prejuízo devido aos altos custos de pro-
dução. 

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

De Heus adquire empresa de rações Masan e fortalece sua posição no Vietnã
Em acordo estratégico, empresa holandesa obtém controle de 100% do negócio 
relacionado à nutrição animal da MNS Feed (100% ANCO e 75,2% Proconco) 
 
A De Heus Vietnã anunciou recentemente a assinatura de um acordo estratégico 
com a Masan. A negociação compreende a aquisição da MNS Feed, incluindo treze 
fábricas de rações e uma fábrica de premix, com capacidade total de produção de 
quase 4 milhões de toneladas - o que fortalece a posição da companhia holandesa 
no maior mercado de ração animal do Sudeste Asiático. Como parte da transação, 
contratos de fornecimento estratégico de longo prazo de ração de suínos da De 
Heus para a Masan foram firmados, permitindo que ambas as empresas otimizem e 
impulsionem a produtividade da cadeia de valor de proteína animal 3F (Feed-Farm-
-Food) do Vietnã, aproveitando a força e a capacidade de cada uma das partes.

Parceria de sucesso
Como empresa familiar e em franco crescimento na área de nutrição animal, a De 
Heus está fortemente comprometida em apoiar e contribuir para a produção sus-
tentável de alimentos saudáveis e seguros. Uma de suas principais ambições é ser 
uma forte parceira na cadeia de valor agrícola, permitindo que produtores e comer-
ciantes cresçam de forma sustentável. A aquisição da MNS Feed apoia o foco e a 
ambição da De Heus em oferecer nutrição e soluções de gestão agrícola de alta 
qualidade para o mercado vietnamita.
A De Heus se esforça para oferecer aos seus clientes um mercado seguro de venda 
de nutrição e a possibilidade de participar de uma cadeia de valor coordenada pro-
fissionalmente. Por este motivo, além de firmarem acordos de fornecimento estra-
tégico, De Heus e Masan MEATLife ("MML"), fizeram questão de incluir no contrato, o 
fornecimento de suínos plurianual, permitindo que a De Heus forneça à MML um 
fluxo constante de suínos de qualidade provenientes de seus clientes de ração, ala-
vancando a parceria estratégica com a Topigs Norsvin - uma das empresas líderes 
mundiais em genética suína. Esta cooperação valida ainda mais o compromisso 
conjunto das partes em profissionalizar o setor agrícola e impulsionar a produtivi-
dade em toda a cadeia de valor da proteína animal.

Conectando patrimônio
A expectativa é de um futuro promissor para a combinação das organizações De 
Heus e MNS Feed, que se tornará a maior empresa de nutrição animal ativa no mer-
cado de rações independente vietnamita. Ela reunirá a rica história, conhecimento e 
experiência de ambas as organizações: os mais de 100 anos de experiência nutricio-
nal da De Heus e o pioneirismo da MNS Feed em nutrição animal com marcas herda-
das de sucesso - isto, somado a mais de uma década de crescimento dinâmico no 
Vietnã.
O CEO da De Heus na Ásia, Gabor Fluit, destacou: “Estamos muito satisfeitos com 
esta aquisição marcante para a De Heus. Damos as boas-vindas aos clientes e fun-
cionários da MNS Feed para a família De Heus e estamos convencidos de que a 
combinação do negócio altamente respeitado da MNS Feed junto à organização De 
Heus trará benefícios para todos. Ambas as empresas têm forte reputação no mer-
cado e se orgulham de entregar produtos de alta qualidade aos clientes e de ofere-
cer-lhes o melhor serviço disponível. Continuaremos a fazer isso ao mesmo tempo 
em que obtemos o melhor dos “dois mundos”, criando uma empresa ímpar de nutri-
ção animal e de alto nível, que estará pronta para um futuro brilhante no crescente 
mercado de ração vietnamita”.

O futuro
O Diretor Geral da De Heus no Vietnã e Camboja, Johan van den Ban, salientou que a 
De Heus continuará a desenvolver novas iniciativas para a cadeia de valor, com foco 
na proteção da qualidade do produto e na melhoria da posição dos produtores e 
vendedores de pecuária e aquicultura. E destacou: “Esta transação acelerará a 
implementação do nosso compromisso de elevar a cadeia de valor da proteína 
animal no Vietnã em termos de segurança alimentar, produtividade e sustentabili-
dade. Junto aos pecuaristas empreendedores, nossos distribuidores de rações, fun-
cionários e parceiros estratégicos, estamos prontos para ainda mais crescimento e 
sucesso”. A transação entrará em vigor após o recebimento da aprovação regula-
mentar habitual (esperada ainda para 2021).

Suinocultura independente: com excesso de oferta, preços não
se sustentam, mesmo com demanda tradicional de dezembro

Confira os presentes na reunião da bolsa:

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 24.028 animais, com peso médio de 116 kg, num 
preço médio de R$ 6,57 com prazo estimado de 25 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

De Heus adquire empresa de rações Masan e fortalece sua
posição no Vietnã
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SUCESSÃO FAMILIAR NO CAMPO: UM 
ASSUNTO QUE NÃO PODE SER ADIADO
Um dos grandes equívocos de quem tem uma propriedade rural, independentemente do segmento,
é acreditar que não é preciso preparar um sucessor para o seu negócio e que, na hora certa,
“as coisas se ajeitarão”

Por_Marcelo Rio, especial para Suinocultura Industrial

lanejar a sucessão familiar no campo deixou de ser 

uma prática de apenas algumas grandes empresas 

rurais e vem se tornando cada vez mais comum en-

tre os que possuem pequenos e médios negócios. 

Entretanto, ainda há quem opte por postergar por tempo indefini-

do esse processo, o que não raramente gera grandes problemas. 

Para que tudo saia a contento, uma série de ações deve ser toma-

da com antecedência e, em muitos casos, a ajuda de profissionais 

especializados ou a realização de um curso são de grande valia.

A expressão sucessão familiar no campo significa transferir a pro-

priedade rural e todos os negócios envolvidos do atual respon-

sável para o seu sucessor, na maioria das vezes, um(a) filho(a). 

Porém, engana-se quem acha que o processo é simples, pois há 

vários pontos que devem ser observados, visando não colocar em 

risco o patrimônio adquirido ou gerar longas e dispendiosas dis-

putas judiciais.

Um dos grandes equívocos de quem tem uma propriedade rural, 

independentemente do segmento, é acreditar que não é preciso 

preparar um sucessor para o seu negócio e que, na hora certa, 

“as coisas se ajeitarão”. O economista e gestor de Projetos do 

Pecege (importante instituto dedicado a soluções educacionais 

e projetos de pesquisa), Haroldo José Torres da Silva, comenta 

sobre o tema. “Quando a sucessão familiar não é feita, o principal 

problema é o aumento da probabilidade de que um herdeiro to-

talmente inabilitado ou desinteressado em relação aos negócios 

assuma uma posição estratégica na empresa; isso pode trazer 

uma série de prejuízos não só para a imagem como para a situa-

ção econômica e financeira dessa empresa. Também pode ocor-

rer uma fragmentação interna, vulgo brigas e desentendimentos 

dentro da família, o que acaba gerando uma insegurança sobre 

o que vai acontecer com a empresa e com a própria família, e 

quando ocorre isso, o negócio é duramente prejudicado, vindo a 

ser fechado ou dividido”.

PLANEJAR A SUCESSÃO COM ANTECEDÊNCIA
Excetuando uma fatalidade ou doença, que pode ocorrer com al-

guém ainda jovem à frente de um negócio, nos demais casos, o 

ideal é se planejar para fazer a sucessão enquanto o proprietário 

P
ainda é vivo e saudável. “Preferencialmente, é melhor contar com 

a presença do fundador para fazer a sucessão, pois ele é quem 

tem um conhecimento profundo sobre a empresa que construiu, 

portanto, é o mais apto a indicar o seu sucessor e treiná-lo, e 

quanto antes melhor”, explica Silva.

Passo a passo

O economista e gestor de Projetos do Pecege destaca a importân-

cia de se seguir alguns passos para que a sucessão familiar no 

campo ocorra de maneira perfeita. Confira:

1º) Ter uma política de participação e de interesse dos familiares 

pela propriedade rural. Para isso, é necessário que o funda-

dor chame os membros para uma conversa transparente so-

bre a necessidade de transferir o comando para outra pessoa.

2º) Deixar claro para os herdeiros qual é o espírito da empre-

sa, sua missão, seus valores, porque é o fundador quem tem 

isso arraigado e os sucessores precisam estar alinhados com 

essa cultura.

3º) Montar um plano de negócio para a sucessão familiar que en-

volverá dois pontos: reorganizar a empresa para ter uma nova 

estrutura administrativa e definir quem pode ser o sucessor.

4º) Formar um conselho consultivo, que é indispensável para con-

duzir e orientar para que tudo ocorra de forma transparente e 

participativa, trazer consultores do mercado, outros colabora-

dores que trabalham na empresa, profissionais e consultorias 

da área de sucesso para apoiar esse processo.

5º) Definir o sucessor, essa fase é muito relevante, pois depois 

disso é que começa a transição e a preparação da pessoa.

6º) Analisar todas as questões tributárias e societárias da suces-

são, esse é um ponto crucial e será necessário contar com 

especialistas da área jurídica e tributária para auxiliar.

Problemas Familiares

Se os dois primeiros itens citados no passo a passo não forem feitos 

com transparência, comunicação e alinhamento, são grandes as 

chances de surgirem sérios problemas, podendo ocorrer inclusive 

a anulação do processo sucessório. “Isso acontece quando temos 

doações irregulares, ou seja, às vezes, o fundador doa a mais ou a 

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/destaque_0912.pdf
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