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Nem Hong Kong nem guerra comercial: o que 
tira o sono da China é a carne suína

"O desafio político mais urgente enfrentado pela China pode não ser a onda de protes-
tos em Hong Kong, nem o impasse na guerra comercial com os Estados Unidos. É a 
falta de carne suína, justamente no Ano do Porco do calendário zodíaco, que se tornou 
uma questão tão premente que os dirigentes do Partido Comunista já declararam que 
estabilizar a oferta e o preço está no topo da agenda política.

Os chineses adoram carne suína. Bisteca frita, costelinha com molho agridoce, stinco 
de barriga, lombo grelhado, pasteizinhos de porco. Cada chinês consome, em média, 
54 kg de carne suína por ano. Metade de todo o consumo mundial.

Mas com uma série de feriados pela frente – começando com o festival de outono da 
próxima sexta-feira, quando as famílias se reúnem para festejar – as autoridades chi-
nesas estão cada vez mais preocupadas de que o descontentamento da população 
fale mais alto do que as celebrações. A escassez da carne suína pode arruinar a 
“atmosfera alegre e pacífica” esperada para a comemoração do 70º aniversário da 
fundação da República Popular da China, mês que vem, que será o maior evento do 
calendário do Partido Comunista neste ano.

“Precisamos garantir o abastecimento de carne suína custe o que custar”, disse o vice 
primeiro-ministro Hu Chunhua no final de agosto, ao apontar que a escassez do 
alimento alcançará níveis “extremamente severos” no último trimestre deste ano e na 
primeira metade de 2020.

“É preciso nos anteciparmos e descobrir o que fazer para administrar a opinião públi-
ca”, argumentou, segundo relato da mídia estatal chinesa.

O Partido Comunista, conduzido com mão de ferro pelo líder Xi Jinping, reforçou as 
medidas de segurança e sufocou  os críticos às vésperas do aniversário da revolução, 
programado para 1º de outubro, que deverá ser marcado por uma enorme parada 
militar.

Estoques estratégicos
Para fazer frente à escassez, Chunhua disse que o governo deverá liberar parte de 
seus estoques congelados. É isso mesmo. Assim como o governo americano guarda 
suas reservas de petróleo para usar em tempos de crise, os chineses estocam carne 
suína.

“No que toca ao governo, a disponibilidade e a acessibilidade dos alimentos é um pon-
to-chave quando a população se pergunta: estamos melhor hoje do que há 70 anos?”, 
sublinha Andrew Polk, analista da Trivium Consultoria, com sede em Pequim. “Em 
função disso, o Partido Comunista dá importância extra à missão de garantir o bacon 
na cesta básica chinesa”, complementa.

Os problemas da China com a suinocultura começaram há um ano, quando iniciou a 
epidemia da febre africana. Oficialmente, a doença já provocou o sacrifício de 1,2 
milhão de animais, numa tentativa de frear o avanço do vírus, que é altamente conta-
gioso e letal para os porcos, mas não representa ameaça à saúde humana.

Em consequência direta do surto, o plantel de suínos chinês encolheu um terço em 
relação ao ano passado, e a produção de carne, naturalmente, desabou. Mas o vírus 
ainda não está controlado. Três novos casos surgiram no mês passado e a doença já 
apareceu no Vietnã e nas Filipinas.

A China produziu 54 milhões de toneladas de carne suína em 2018, segundo dados 
oficiais. A projeção é de que produza apenas 40 milhões neste ano. E, para 2020, o 
banco holandês Rabobank estima que serão apenas 34 milhões de toneladas.

A adoção generalizada do rifle sanitário (sacrifício para conter a doença) fez os preços 
dispararem. Desde julho, já aumentaram 50%, atingindo valor recorde de quase US$ 
5.00 o quilo, facilmente deixando para trás o recorde anterior, de 2016.

A rede social chinesa TikTok está cheia de memes alusivos ao preço da carne. Num 
deles, um cliente pede um “bife” do tamanho de um polegar. Em outro, um homem 
desce a rua agitando uma carcaça suína, num ato exibicionista comparável ao motoris-
ta orgulhoso de um Lamborghini.

Sai carne suína, entra fruto do mar
No mercado Xinfadi, o maior de carne em Pequim, clientes e vendedores estão igual-
mente desanimados. Yu, uma vendedora que está na praça há 50 anos, disse que em 
agosto os preços subiram como nunca. “Isso tem um impacto enorme nas minhas 
finanças”, relatou, preferindo não dar o sobrenome. Ela estima que o número de clien-
tes caiu em pelo menos um terço, na comparação com o mesmo período do ano pas-
sado. “As pessoas dizem que não podem mais comprar carne suína, que está muito 
caro”.

Shang Jinsheng, aposentada de 68 anos que fazia compras no mercado de Xinfadi, 
disse que ia comprar só metade da carne suína a que estava acostumada, substituindo 
o restante por frutos do mar. “Eu comprava carne de porco toda semana, mas agora já 
faz três semanas que não compro nada. Só passei para ver o preço, estou indo para a 
barraca de camarão”, afirmou.

Com a proximidade dos feriados, os governos central e das províncias estão tomando 
medidas para diminuir a diferença entre oferta e demanda. No fim de semana, a 
cidade de Guangzhou, no sul do país, começou a liberar 1.800 toneladas de reservas 
de carne suína congelada para o mercado local, numa distribuição que deverá seguir 
até as festividades de 1º de outubro.

"Na cidade de Nanning, na fronteira com o Vietnã, os moradores podem comprar 
carne suína com 10% de desconto. Mas o limite é de 900g por pessoa, por dia, e cada 
vendedor só pode vender o peso-quilo equivalente de um animal.

O governo central determinou que as províncias têm de ser autossuficientes em carne 
suína. E os bancos não só têm de manter linhas de crédito para os suinocultores e 
frigoríficos, como precisam assegurar que as taxas estejam favoráveis. Ainda assim, 
não há uma solução mágica que se possa adotar.

“Os porcos não crescem da noite para o dia. Eles precisam de tempo”, diz Sun, criador 
de 45 anos dono de um box no mercado de Xinfadi.

Para enfrentar a escassez, as importações de carne suína da China devem quase tripli-
car neste ano. A maior parte é fornecida por países europeus, mas também pelos 
Estados Unidos e pelo Brasil.

A situação faz da guerra comercial com os EUA um desafio a mais. Pequim impôs uma 
sobretaxa de 10% aos produtores agrícolas americanos em setembro, aumentando a 
tarifação da carne suína para 72%, e cancelou vários pedidos de grandes compras.

Guerra comercial é desdenhada
O governo tem tentado minimizar o impacto da guerra comercial. Uma autoridade de 
Pequim disse, em entrevista à TV estatal, que as importações de carne suína dos EUA 
representam apenas 0,2% do mercado chinês.

Ainda assim, a quantidade de carne suína importada pela China dos EUA caiu mais de 
metade nos últimos dois anos, justamente no momento em que é mais necessária.

Enquanto isso, as autoridades tentam convencer os consumidores a experimentar 
outros tipos de carnes. O jornal Life Times, afiliado ao Partido Comunista, chegou a 
sugerir em manchete de capa que ingerir muita carne suína não faz bem à saúde. 
“Coma menos porco: sua carteira e seu corpo vão agradecer”, publicou o jornal na 
rede Weibo, versão chinesa do Twitter.

Os internautas chineses não se impressionaram. “Essa é a versão moderna do ‘que 
eles comam brioches’”, disse Jiang Debin, citando a frase atribuída a Maria Antonieta 
quando o povo ficou sem pão, pouco antes da Revolução Francesa. “Eles estão dando 
conselhos espertos como esse para enganar as pessoas, mas não têm coragem de 
simplesmente dizer: não coma carne suína se não tiver dinheiro suficiente no bolso”.

             Fonte: Gazeta do Povo

Itu SP 10/09/19 - Mercado/Preços | Milho
 
O mercado de milho como um todo está em buscas de respostas que apontem um 
direcionamento para próximos 3 meses, isso é muito difícil. O que tem chamado muito 
atenção dos agentes é volume de milho que está sendo exportado, que acaba deixan-
do o vendedor seguro de que ele deve segurar mercadoria a  espera preços melhores 
e de fato não tem muito como contrariar esse movimento que de certa forma acaba 
colocando uma  pressão do lado dos compradores que em pleno cenário econômico 
delicado ainda terá que se se preocupar em elaborar uma estratégia de defesa caso 
haja uma possível alta de preços do grão final de 2019 e início de 2020. 
Se isso vai acontecer ou não , não sabemos, mas os indícios para altas no cereal nesse 
período são bem fundamentados.

Ultimamente percebe-se que o comprador precisa recompor seus estoques e tem 
oferecido preços até R$ 37,00 como indicação de compra na região de Campinas SP, 
preços de ofertas partem neste momento a partir de R$ 38,00 e mercado interno con-
segue pagar mais que os Portos hoje que indicam a R$ 37,00.  Já os preços FOB nas 
Cooperativas estão entre R$ 34,00/R$ 36,00 dependendo do prazo e região e as Cere-
alistas estão achatadas nesse meio, não conseguem comprar o milho FOB, colocar o 
frete mais margem para girar seu negócio porque o comprador ainda faz jogo duro na 
sua indicação de compra. 

No meu ponto de vista talvez o mercado deverá criar uma tendência de alta e mais 
significativa quando o comprador não conseguir originar suas compras das Cooperati-
vas e  Produtores e assim terão que procurar as Cerealistas. Em uma visão contraria e 
mais baixista, o produtor de milho terá que ceder e muito o seu preço de venda e 
ofertar fortemente  o milho no mercado. 
Finalizando, estamos com colheita finalizada, milho nos silos e exportações em alta e o 
produtor não sinaliza vontade de vender, não é ?!  Porque ?

Mercado de soja futuros entre R$ 82,00 a R$ 83,50 e Spot no R$ 85,00/R$ 87,00 ! Dólar 
cotado R$ 4,11 opera com alta de 0,43%. Milho na CBOT US$ 3,58 alta de 1,13% e Soja 
a US$ 8,62 alta de 0,52%.
 
Indicador Esalq
O indicador de milho Esalq caiu ontem R$ 0,11 cotado a 36,73, acredito que deve vir a 
R$ 37,50 no curtíssimo prazo diante da necessidade de negócios por parte do compra-
dor de milho.

Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
03/09/19 – R$ 37,10
04/09/19 – R$ 37,00
05/09/19 – R$ 36,50
06/09/19 – R$ 36,70
09/09/19 – R$ 37,00
10/09/19 – R$ 37,20 – Fechado com alta de R$ 0,20.

                 Fonte: Rodrigo Della Pace
                         Dellagro Corretora

Workshop & Bate Papo de 
Setembro de 2019

Tema: A suinocultura que nós 
queremos! Ou a que o consu-
midor deseja?

RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

Está chegando mais uma edição do Brasil Pork Event. Um dos principais eventos da
suinocultura brasileira. Esse ano contemplará em sua agenda palestras sobre
perspectivas, tendências, mercado e muito mais. 

MERCADO

MERCADO EXTERNO

MERCADO DE GRÃOS

INFORME TÉCNICO

PLANILHA DE COTAÇÕES
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Fonte: APCS | CSP

O Rodrigo Messias (Basf), o Daniel Malagoli (Agroceres Multimix)  e o Daniel Rayel
(Ianni Agropecuária) já fizeram suas inscrições para o Workshop & Bate Papo do dia 27/09.
Veja os depoimentos abaixo que eles nos enviaram sobre o evento.

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

27/09/2019

&

BATE PAPO

WORKSHOP

EU VOU!

Fonte: APCS | CSP

10/09/2019

10/09/2019

Fonte: APCS/CSP
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DE CARNE SUÍNA 
POR
QUE NO BRASIL

CONFIAR NA 
PRODUÇÃO

REALIZAÇÃO: APOIO:

A suinocultura brasileira está posicionada entre as cadeias produtivas 
mais avançadas do mundo. O uso de alta tecnologia nas áreas de 
genética, nutrição, sanidade, instalações e manejo, permitiu a 

produ ção de carne com elevados padrões de qualidade. 

na produção de carne suína no Brasil:

Nas granjas brasileiras o bem-estar 
animal leva em consideração os 
princípios da boa alimentação, do 
bom alojamento, da boa saúde, 
evitando situações de estresse, e 
permitindo ao suíno expressar 
seu comportamento natural. 

NA GRANJA

Auditorias nas granjas asseguram a sanidade 
do rebanho e o transporte de todos os 
animais é acompanhado de atestado (Guia de 
Trânsito Animal - GTA), o que garante a 
procedência de granjas com controle sanitário.

O sistema de inspeção 
do Ministério da Agri -
cultura (MAPA) avalia 
individualmente cada 
carcaça durante o 
processamento. No 
Brasil, os Selos do 
Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), o SIE 
(estadual) e o SIM 
(municipal) asseguram 
a qualidade e sanidade 

O modelo de produção intensivo com fornecimento de 
rações balanceadas, melhoramento genético, acompa -
nhamento veterinário e sistemas de gestão garante a 

QUALIDADE 
GARANTIDA

CONTROLE SANITÁRIO

RASTREABILIDADE 

O crescimento da 
atividade nas últimas 
décadas e as conquis -
tas de novos merca -
dos internacionais 
reforçam a realidade 
de uma produção 

no respeito às ques -
tões sociais, ambien -
tais e econômicas.

PRODUÇÃO COM 
RESPONSABILIDADE As granjas são 

equipadas com 
biodigestores para o 
tratamento de 
dejetos e os resíduos 
do processo produti -
vo são destinados à 
geração de energia e 
à fertilização de 
lavouras e pastagens, 
reduzindo o impacto 
ambiental.

RESPEITO AO
MEIO AMBIENTE

manejo adequado para manter o bem-estar 
dos suínos, e assim acontece o processo de  
de industrialização  que transforma a 
carcaça em cortes.

É SAUDÁVEL

O padrão de qualidade do 
suíno alcançou os mais 
elevados patamares 
e a carne suína brasileira 
chegou a mais de 90 países, 
a mesma qualidade é ofere -
cida aos consumidores nas 
opções encontradas no 
varejo brasileiro.

E EXPORTADOR 
MUNDIAL 

MOVIMENTA 
A ECONOMIA 

O suíno produzido atualmente tem 31% menos gordu -
ra, 14% menos calorias e taxas de colesterol, 10% 
menor do que há 30 anos. Uma proteína de alto valor 
nutricional e saudável.

A suinocultura 
brasileira gera 
mais de um 

milhão de empregos, 
direta e indiretamente
e contribui de forma 

do agronegócio.

www. maiscarnesuina .com.br

GOSTOU DAS INFORMAÇÕES?
TEM OUTRAS DÚVIDAS?

AGORA VOCÊ JÁ CONHECE MAIS SOBRE
 A PRODUÇÃO DE SUÍNOS E TEM MAIS 

MOTIVOS  PARA ESCOLHER 

CARNE SUÍNA!

DELICIOSA
A carne suína 
é macia e 
tem sabor 
agradável!

BENEFÍCIO
os cortes suínos 
são sempre um 

bom negócio 

VERSÁTIL
Possui cortes 
para o dia a 
dia e para 

uma 
culinária 

SAUDÁVEL
Rica em fósforo, 
vitaminas do 
complexo B, 
ferro e potássio!

REALIZAÇÃO: APOIO:

“Boa tarde,
Eu vou no workshop "A suinocultura que 
nós queremos! Ou a que o consumidor 
deseja?".
Acredito que o tema é de extrema impor-
tância e que a discussão será muito inte-
ressante.
Pode contar com a minha presença!

Daniel Rosante Rayel - Ianni Agropecuá-
ria.”

http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
https://www.facebook.com/suinopaulista
https://www.youtube.com/watch?v=tX4pT-ys0i8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ia1QlhUuZS4&feature=youtu.be
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://topigsnorsvin.com.br/news/topigs-norsvin-promove-a-1a-edicao-do-brasil-pork-event/
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MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.10.2019 | PORK NUTRITION
FOZ DO IGUAÇU, PR

HOTEL PREMIUM

27.09.2019 | WORKSHOP & BATE PAPO APCS | CSP
CAMPINAS, SP

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

HOTEL PREMIUM

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

NUTRITION
N E T W O R K I N G

C O N G R E S S  &

O

01 A 03 | OUTUBRO FOZ DO IGUAÇU

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

Rodrigo Knop Guazzi Messias 
Zootecnista | Consultor Técnico Brasil
BASF

Nury Aymée Collona
Rodriguez Garcia
Médica Veterinária | Supervisora Técnica
Orion Nutrição Animal

Iuri Pinheiro Machado
Médico Veterinário | Sócio
Integrall

Realização

www.apcs.com.br

Hotel Premium 
Rua Novotel, 931
Jardim Nova Aparecida, Campinas - SP

INSCREVA-SE
VAGAS LIMITADAS

27de
Setembro

Recepção e Cafezinho Paulista

“A Dieta do Suíno sem Milho. É possível?”
Rodrigo Knop Guazzi Messias | BASF

“Custo de Produção. Onde reduzir e como?”
Nury Aymée Collona Rodriguez Garcia 
Orion Nutrição Animal

“Reavaliando a Profissionalização da
suinocultura o caminho da sobrevivência
e perpetuação do negócio”
Iuri Machado | Integrall

Debate entre os presentes

Almoço com Carne Suína

Bate Papo Restrito aos Proprietários e
Gerentes de Granjas
   Temas a serem debatidos:
   • Apresentação do Manual Boas Práticas
     de Fabricação – Carolina Kikuchi
   • Apresentação do Manual de Boas
     Práticas de Seguridade – Comitê Técnico

Encerramento

08:00

09:00

09:50

10:40

11:30

12:15

13:30

15:30

PROGRAMAÇÃO

Palestrantes

&

BATE PAPO

WORKSHOP

Atenção associados:
Não esqueçam de levar suas credenciais

Apoio:
Inscrições até: 23/09/2019

Maiores informações com Marcilio Catini  (19) 97413-5271

RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO

14.09.2019 | 3º FESTIVAL BARDOCK’S
MOGI MIRIM, SP

CASA BISUTTI

26.09.2019 | ENCONTRO CONEXÃO CONSUMIDOR
E VAREJO
SÃO PAULO, SP

Lívia Machado,
Diretora de Projetos e
Marketing da  ABCS,
faz convite para o evento:

https://youtu.be/BEOy-jRhLN8
https://youtu.be/0jDNrQH0dsA
https://youtu.be/BEOy-jRhLN8
https://youtu.be/0jDNrQH0dsA
http://apcs.com.br/_ARQUIVOS/livia_semana_nacional_2019.mp3
http://www.sympla.com.br/event__637627
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
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