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MERCADO

MERCADO EXTERNO

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO

R$/@

R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

11/11/2019

79,00 81,00

4,21 4,32

73,00 75,00

3,89 4,00

83,00

4,43

98,00 100,00

5,22 5,33

102,00 104,00

5,44 5,55

R$/@

R$/saca

R$

138,95

3,32 3,73

146,15

35,72

152,25

32,82

3,94

159,70

39,84

4,09

178,50

42,48

4,15

Varejo R$/kg

Atacado R$/kg

Carcaça suína

Boi

Milho

Dólar

6,20 6,70 6,00

32,70

6,50 7,00 7,70 8,00 7,90 8,20
7,70 8,00

Fonte: APCS | CSP

Importações de carne suína pela China devem 
atingir o pico em 2022, afirma consultoria.

MERCADO DE GRÃOS
Milho: Ofertas do cereal no mercado físico fica
ram mais enxutas, por Radar Investimentos
Da última terça-feira até o final desta semana, as ofertas do cereal no mercado físico 
ficaram mais enxutas. Ao que tudo indica, o produtor está mais cauteloso e vendendo 
apenas o necessário em relação à semana anterior. Em Campinas-SP, as referências 
giram entre R$42,00 e R$43,00/sc, CIF, 30d. 

Veja abaixo o relatório completo, com base nos dados de 07/11/2019.

Dê zoom para ampliar.
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Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO
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Os exportadores globais de carne suína têm três anos para aproveitar ao máximo 
o surto de uma doença fatal de suínos na China, de acordo com um relatório 
divulgado pela indústria suinícola dos EUA, que está competindo por vendas contra 
a Europa e América do Sul.

A previsão divulgada na quarta-feira (06/11) inicia um cronômetro para as 
empresas lucrarem com a epidemia da peste suína africana (PSA), que matou cerca 
da metade do rebanho de suínos da China desde agosto de 2018 e elevou os preços 
da carne suína chinesa para níveis recordes.

As importações de carne suína da China chegarão ao topo em 2022, antes de 
declinar à medida que a produção doméstica se recuperar da doença, segundo o 
relatório que a consultoria de alimentos Gira preparou para a indústria suína dos 
EUA. Os volumes de importação permanecerão altos até 2025, mas os preços 
diminuirão, disse Gira.

"Este será um período muito diferente da oportunidade de mercado em 
dificuldades de 2019-21", afirmou o relatório.

Processadores baseados nos Estados Unidos como Seaboard Corp ( SEB.A ) e 
Smithfield Foods, uma unidade de WH Group Ltd ( 0288.HK ), enfrentam uma 
desvantagem para as vendas, em comparação com outros fornecedores, porque 
Pequim impôs tarifas para carne suína dos EUA como parte de guerra comercial 
dos países.

Ainda assim, Smithfield reformulou um frigorífico dos EUA para fornecer carcaças 
de porco à China, o maior consumidor mundial de suínos, segundo funcionários. 
Tyson Foods Inc. ( TSN.N ) e JBS EUA [JBS.UL] vãotravar a utilização da ractopmina,  
proibido por Pequim.

Processadores chineses precisam de suínos no curto prazo para manter os 
frigotríficos em funcionando, disse Jack Shao, as vendas internacionais e gerente 
de marketing para Hormel Foods Corp ( HRL.N ).

"Há um enorme vazio agora", disse Shao a repórteres em uma teleconferência.

A China provavelmente se recuperará da peste suína africana até 2027, mas a 
produção estará 13% abaixo do que estava antes da confirmação do primeiro caso 
do país em 2018, segundo Gira. Os altos preços da carne de porco como resultado 
do surto mudarão as dietas chinesas a longo prazo, com alguns consumidores 
mudando para frango mais barato, informou a consultoria.

Até 2040, as importações de carne suína da China deverão voltar aos níveis de 
2017-2018, de acordo com o relatório.

 "Quando saímos do outro lado, o mercado restante para carne de porco será 
menor", disse Rupert Claxton, diretor de carnes da Gira. "Estamos olhando para o 
mercado pós ASF como 80% do que era em 2018".

O Rabobank previu em um relatório separado que as exportações de carne suína 
dos EUA subirão 14% no próximo ano, mas a produção da China começará a se 
recuperar em 2021.

Fonte: Reuters

Suínos: volume de exportação sobe 8% em 
outubro, para 68,1 mil toneladas.
Vendas para a Ásia seguem impulsionando os embarques brasileiros, informa a 
ABPA; exportação de carne de frango in natura e processada gerou receita 7,1% 
menor que no mesmo mês em 2018

09 de novembro de 2019 às 09h03
Por Estadão Conteúdo

O volume exportado de carne suína in natura e processada cresceu 8% em 
outubro ante igual mês de 2018, para 68,1 mil toneladas, informou a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A receita saltou 38,4% no período, para US$ 
149,6 milhões. No acumulado do ano até outubro, a receita com os embarques da 
proteína subiu 23%, a US$ 1,23 bilhão. No período, foram exportadas 592,3 mil 
toneladas, volume 11,66% superior ao alcançado nos dez primeiros meses de 
2018.

“As vendas para a Ásia seguem impulsionando as exportações de carne suína, 
com elevação, no mês de outubro, de 81% nos embarques para a China e de 19% 
para Hong Kong”, afirma o presidente da ABPA, Francisco Turra, em nota.
Exportação de miúdos suínos à China deve começar em 2019, diz ABCSChina 
habilita 7 frigoríficos para exportação de miúdos de suínoFrango

Já as vendas externas de carne de frango in natura e processada geraram receita 
de US$ 536,5 milhões no mês passado, 7,1% menor que a alcançada em outubro 
de 2018, de US$ 577,8 milhões. Foram exportadas 334 mil toneladas, volume 8,8% 
menor que as 366,1 mil toneladas embarcadas no décimo mês de 2018. 

Entre janeiro e outubro, a receita totalizou US$ 5,7 bilhões, 4,3% superior à 
registrada um ano antes, quando o faturamento foi de US$ 5,463 bilhões. Em 
volume, foram embarcadas 3,415 milhões de toneladas, apenas 0,3% inferior na 
variação anual.

Fonte: Clipex

TECNOLOGIA

SC: recolhimento de animais mortos foi tema 
de reunião técnica, diz Embrapa

Concórdia/SC
A coleta dos animais mortos nas propriedades rurais e sua adequada destinação, 
com a reativação do Projeto Recolhe, foi o foco da reunião técnica que ocorreu 
nesta sexta-feira (08), em Concórdia. Participam da reunião a empresa habilitada 
ao projeto, agroindústrias, agricultores, Cidasc, governo estadual e prefeituras, 
além do deputado estadual Mauro de Nadal (MDB), representando a bancada do 
Oeste da Assembleia Legislativa. Da Embrapa, participam o chefe adjunto de 
Transferência de Tecnologia, Marcelo Miele, o pesquisador Everton Krabbe, líder 
do projeto TEC-DAM, e o técnico Idair Piccinin.

Ainda no primeiro semestre, a empresa que fazia o recolhimento das carcaças 
encerrou as atividades alegando falta de regulamentação da atividade pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

No mês passado, os processos de recolhimento, transporte, processamento e 
destinação de animais mortos e resíduos da produção pecuária como alternativa 
para eliminação nas propriedades rurais foram regulamentados pelo Mapa, que 
publicou a Instrução Normativa 48/2019. As normas definem desde o 
recolhimento até a destinação final contando com a contribuição da cadeia 
produtiva, dos órgãos estaduais de defesa agropecuária, de universidades, bem 
como os estudos científicos da Embrapa Suínos e Aves, que integrou o Grupo de 
Trabalho para a elaboração da normativa. Todo o trabalho de pesquisa foi 
executado por meio do projeto Tecnologias para Destinação de Animais Mortos 
(TEC-DAM), iniciado em janeiro de 2015.

A normatização do recolhimento dos animais mortos nas propriedades foi 
baseada no trabalho de análise de riscos, de caracterização das farinhas e de 
definição dos critérios mínimos de biosseguridade nas granjas liderado por 
pesquisadores, que identificaram cenários e avaliaram as rotas e as questões de 
biossegurança.

Outro ponto de atenção da IN está na destinação dos produtos gerados no 
processo de transformação. De acordo com a normativa, esses produtos podem 
ser utilizados como insumos na indústria química, energética (biogás), de adubo, 
biodiesel, higiene e limpeza. O produto final, que é a farinha, não pode ser 
destinado, no País, para a alimentação humana ou animal. Caso a opção seja pela 
exportação, somente poderá ser feita se atendidas as exigências estabelecidas 
pelo país de destino. Também deve conter no rótulo informações que a farinha é 
produzida a partir de animais e resíduos da produção pecuária e que o uso é 
proibido para a alimentação animal.

Um dos objetivos da reunião, que também ocorreu em Maravilha (SC), no período 
da tarde, foi encontrar uma forma de dividir os custos para todas as partes 
envolvidas. Para que a discussão pudesse avançar, o representante legal da 
empresa Cbrasa, Edson Argenton, apresentou dados de um ano de 
funcionamento do Projeto Recolhe, que foi piloto para a efetivação da normativa 
e que possibilitou as avaliações e pesquisas da Embrapa neste tema.

O período apresentado por Argenton foi o de 2018, de janeiro a dezembro. Foram 
atendidos 73 municípios de Santa Catarina, num total de 239 mil cabeças de 
suínos e bovinos recolhidos, que representa 11 mil toneladas no ano. A média de 
recolhimento foi de 15 a 20 mil suínos ao mês e cerca de 2 mil bovinos. Outro 
ponto apresentado foi o custo de operacionalização do projeto, o que resultou na 
decisão de encerrar o recolhimento em maio deste ano. "O investimento foi 
grande, em uma operacionalização de referência, seguindo todos os 
procedimentos e orientações. Porém, se não ficar definido como vamos seguir, 
agora que não é mais um projeto piloto, não temos como reativar o serviço", 
enfatizou Argenton.

O objetivo do deputado Nadal foi, a partir da discussão desta manhã, formar uma 
comissão para apresentar a proposta de reativação do Projeto Recolhe ao 
governo do estado, por meio do secretário de Agricultura, e buscar apoio na 
discussão e efetivação. A Embrapa será uma das entidades integrantes desta 
equipe, uma vez que participou de toda a parte técnica e científica do trabalho.

Para o pesquisador Everton Krabbe, líder do projeto TEC-DAM, o trabalho 
realizado neste período de quatro anos foi uma referência para o país e 
possibilitou muitos progressos. Ele também destacou que a publicação da IN foi 
um destes avanços, mesmo que sejam necessários alguns ajustes e discussões. "O 
momento é favorável ao diálogo para a continuidade do projeto e de outros 
encaminhamentos", enfatizou.

O trabalho de pesquisa da Embrapa neste tema pode ser acessado no portal

Fonte: Embrapa Suínos e Aves

EMPRESAS ASSOCIADAS

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
11/11/2019

TechnoFeed™ 

APCS/Bolsa de Suínos informa nova referência para a Bolsa de SP R$ 102,00 a R$ 
104,00/@ = R$ 5,44 a R$ 5,55/Kg vivo condições bolsa. 
Mercado da sinais de possíveis realinhamentos  ainda está semana.

                   Fonte: APCS/CSP

PÚBLICO ALVO:  

•  PROPRIETÁRIOS
•  GERENTES GERAIS
•  ENCARREGADOS BPF
•  ENCARREGADOS SANIDADE

BATE PAPO
22 DE NOVEMBRO

Hotel Premium, 
Campinas - SP
9:30h à 13h

TEMA
BPF e SANIDADE

ATENÇÃO:

PAUTA

1. INTRODUÇÃO DO TEMA – FERREIRA JUNIOR

2. DISCUSSÃO: POR QUE IMPLEMENTAR A IN Nº 04?

3. VÍDEO SOBRE BPF.

4. DISCUSSÃO: QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS?

5. DISCUSSÃO: DÚVIDAS.

6. DIVULGAÇÃO AVALIAÇÃO PRÉ-AUDITORIA.

7. APRESENTAÇÃO EVOLUÇÃO DOS POPs.

8. SANIDADE

9. ASSINATURA TERMO DE COMPROMETIMENTO BPF/ SANIDADE

   (PROPRIETÁRIOS/GERENTES)

10. DEFINIÇÕES DE RESOLUÇÕES: TAREFAS/AÇÕES E DATAS.

favor  confirmar com Carolina 
a quantidade de participantes 
por granja até o dia 19/11/2019 
através do Whatsapp
(19) 98950-4747 
ou pelo e-mail
assistente4@apcs.com.br



EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

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

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

HOTEL MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.09.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR
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