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São Paulo, 06 de janeiro de 2022 - As exportações brasileiras de carne suína (conside-
rando todos os produtos, entre in natura e processados) encerraram 2021 com total de 
1,13 milhão de toneladas. É o maior resultado já alcançado pelos exportadores brasilei-
ros em um único ano, e supera em 11% o volume exportado em 2020 (antigo recorde), 
com 1,02 milhão de toneladas. 
A receita cambial das vendas de 2021 chegou a US$ 2,641 bilhões, resultado 16,4% 
maior que o alcançado em 2020, com US$ 2,270 bilhões.
Em dezembro, as exportações do setor totalizaram 89,7 mil toneladas, volume 7,3% 
superior ao registrado no mesmo período de 2020, com 83,6 mil toneladas. Em receita, 
a alta chega a 0,9%, com US$ 191,53 milhões no último mês do ano passado, contra US$ 
189,88 milhões em 2020.
“As exportações foram um importante instrumento ao longo do ano de 2021 para mini-
mizar os impactos da histórica alta dos custos de produção. A Ásia continua sendo a 
principal região compradora de nossa carne suína e deverá permanecer em 2022 
como nosso principal parceiro. A Rússia também deverá ser novamente um importan-
te parceiro para o Brasil neste ano que se inicia”  avalia Ricardo Santin, presidente da 
ABPA.
Principal destino das exportações em 2021, as vendas de carne suína para a China 
totalizaram 533,7 mil toneladas nos doze meses do ano, volume 3,9% maior que o rea-
lizado em 2020. Outros destaques foram Chile, com 61 mil toneladas (+39,2%). Vietnã, 
com 44,9 mil toneladas (+11,4%), Argentina, com 37,8 mil toneladas (+97,5%) e Filipinas 
com 33,4 mil toneladas (+321,5%).
“O status sanitário privilegiado e a confiança dos quase 100 países para os quais expor-
tamos carne suína em 2021 sugerem um 2022 com boas expectativas para as exporta-
ções do setor, ainda mais em um cenário em que diversos países concorrentes do 
Brasil no cenário internacional enfrentam problemas com a peste suína africana e 
com outros fatores de produção”, analisa Santin.
SOBRE A ABPA – A ABPA é a representação político-institucional da avicultura e da 
suinocultura do Brasil. Congrega mais de 140 empresas e entidades dos vários elos da 
avicultura e da suinocultura do Brasil, responsáveis por uma pauta exportadora supe-
rior a US$ 8 bilhões. Sob a tutela da ABPA está a gestão, em parceria com a Apex-Bra-
sil, das quatro marcas setoriais das exportações brasileiras de aves, ovos e suínos: 
Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Pork. Por meio de suas 
marcas setoriais, a ABPA promove ações especiais em mercados-alvo e divulga os 
diferenciais dos produtos avícolas e suinícolas do Brasil – como a qualidade, o status 
sanitário e a sustentabilidade da produção – e fomenta novos negócios para a cadeia 
exportadora de ovos, de material genético, de carne de frangos e de suínos.
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ABCS realiza reunião com suas estaduais

Ouça o áudio do presidente da ACCS  - Losivanio Luiz de Lorenzi sobre
a crise na suinocultura

Exportações de carne suína alcançam 1,13 milhão de toneladas em 2021

Na última sexta-feira (07), a Associação Brasileira de Criadores de Suínos – ABCS, atra-
vés de seu presidente, Marcelo Lopes, promoveu reunião entre os conselheiros da 
ABCS e os presidentes das estaduais e alguns convidados.

A pauta da reunião teve coo tema principal a Crise da Suinocultura. Ficou acertado o 
envio de um documento oficial da entidade a Ministra Tereza Cristina, relatando as rei-
vindicações do setor, ao mesmo tempo, foi dito pelo presidente da ABCS, o agenda-
mento com a Ministra no próximo dia 21, oportunidade que poderá ser anunciado algu-
mas medidas emergenciais ao setor, que passa por uma das piores crises do segmen-
to.
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http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/losivanio_1101.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=79TW3lPY0WU
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
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http://www.mcassab.com.br
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https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
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http://www.suinostopgen.com.br
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http://agroceres.com.br/
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https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
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https://www.biomin.net/br/

