
Prezados Associados,

Por favor, não deixem de alimentar o sistema de pesquisa
de mercado da Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo
até as 12:00h de segunda-feira (15).

É de extrema importância que todos insiram seus
registros para apurarmos os dados de forma precisa.

Gratos,
Equipe APCS/CSP 
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Local:
Hotel Premium, Rua Novotel, 931 
Jd. Nova Aparecida, Campinas

Público alvo:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
O Mercado da Cadeia Produtiva da
Carne Suína

Realização:

apcs@apcs.com.br          [19] 3651 1233

Matheus Prudente Cançado | De Heus

8:00h Recepção

9:00h

9:45h

Dr. Marcos Lopes | Topigs Norsvin

10:15h

Maurício Palma Nogueira | Cargill

10:45h Mesa de debate com os palestrantes

12:00h
Almoço com carne suína

13:30h Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

16:00h Encerramento

09:30h Cafézinho Paulista

8:30h

Dr. Sebastião Aparecido Borges | Tectron
“Adequações e melhoria da eficiência
dos suínos para atender
o mercado do século XXI”

“Modelos de negociação para mitigação
de riscos oriundos da voltailidade do
mercado de commodities no Brasil”

“Como aumentar o consumo 
da carne suína”

“Suinocultura Brasil 2019:
Perspectivas de marcado interno e externo”
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Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Acompanhe as datas:

Caso tenha dúvidas ou queira mais informações, por favor, entre em contato.

Atenciosamente,
Equipe APCS/CSP

Medicamentos
Consorciado 08 a 12/04/2019

Prazo para entrega das planilhas

16 a 23/04/2019
Prazo para retorno das cotações

03/06 a 30/08/2019

Fornecedor

Entregas
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Um cataclismo sanitário jamais visto
Na entrada da frigorífico da JBS na pequena Greeley, no Estado americano do Colora-
do, os corredores que levam ao interior da indústria são decorados com quadros de 
bandeiras indicando os países para os quais a unidade, que abate 5 mil cabeças de 
gado diariamente, embarca cerca de 30% da produção.
Ao que tudo indica, a bandeira vermelha da China será cada vez mais relevante, não só 
em Greeley, mas nas quase 200 unidades da JBS nos quatro cantos do mundo. Com 
um faturamento de mais de R$ 180 bilhões por ano, a companhia brasileira julga estar 
em posição privilegiada para atender as necessidades de um país que passa por um 
cataclismo sanitário. Desde agosto passado, os chineses sacrificaram mais de 1 milhão 
de suínos infectados pelo vírus de peste africana.

"Nunca vi nada parecido do ponto de vista de potencial impacto em uma região tão 
relevante na produção de uma proteína", afirmou, em entrevista a jornalistas, o CEO da 
JBS USA, André Nogueira. A China é responsável por cerca de 50% do consumo global 
e, de acordo com os analistas do banco holandês Rabobank, a produção do país pode 
diminuir 20%.

A tendência é que a doença, que está se espalhando e já atingiu Vietnã, Tibete e África 
do Sul, movimente as placas tectônicas da indústria global de carnes, alterando o fluxo 
de comércio por pelo menos três anos, afirmou o CEO global da JBS, Gilberto Tomazo-
ni.

O executivo da gigante de alimentos destacou que não apenas a JBS, mas todo o setor 
sentirá mudanças na demanda de carne bovina, suína e de frango. Em recente relató-
rio, o Bank of America (BofA) avaliou que as brasileiras JBS e BRF são as mais bem posi-
cionadas entre as empresas nacionais para enfrentar esse cenário de maior demanda. 
BRF e JBS são, respectivamente, as duas maiores agroindústrias de carne suína do país. 
Marfrig e Minerva, também listadas na bolsa, só produzem carne bovina.

Como não haverá oferta suficiente para abastecer a perda da produção chinesa de 
carne suína, as outras proteína serão beneficiadas, sustentaram os executivos da JBS. 
"A China vai importar mais as três proteínas para tentar suprir esse buraco", afirmou 
Nogueira, ressaltando que o número de casos da doença pode ser bem maior do que 
os já conhecidos.

O executivo da JBS USA ponderou que ainda é cedo para dimensionar o impacto do 
surto na China, mas demonstrou estar convencido de que a questão levará tempo 
para ser solucionada pelo governo chinês.

"Provavelmente, para que consiga erradicar essa doença, a China terá que mudar con-
sideravelmente seu sistema de produção", acrescentou, lembrando que entre 40% e 
50% do plantel chinês é criado no quintal. Entre especialistas, o consumo de restos de 
comida (lavagem de porco) foi associado à rápida contaminação. "Controlar essa 
doença dessa forma é praticamente impossível", afirmou Nogueira.

Diante do surto de peste suína africana, os preços da carne no mercado chinês já 
estão aumentando, mas ainda não é possível projetar o impacto das cotações mais 
altas sobre o consumo do país asiático, disse o executivo. Certo mesmo é que as 
importações da China crescerão. "Claramente a China já está se movimentado para 
importar mais. E isso nos impacta em diversos cenários", ressaltou o executivo da JBS.

Por ora, o benefício da demanda adicional da China deve ser indireto para a JBS e as 
demais indústrias dos Estados Unidos. Apesar de serem um dos maiores exportadores 
globais de carne suína, os americanos vendem, principalmente, para Japão, Coreia do 
Sul, México e Canadá. No caso da China, as vendas dos EUA também são prejudicadas 
pelas sobretarifas aplicadas por Pequim ao produto americano desde o ano passado, 
na esteira da guerra comercial deflagrada pelo presidente dos EUA, Donald Trump - no 
momento, Washington e Pequim negociam um acordo que poderá beneficiar as 
vendas de carne.

"Se a China importar direto, ela vai passar a ser um mercado relevante para os EUA. Já 
existe demanda hoje da China de comprar dos Estados Unidos mesmo com a tarifa de 
60%, o que é um sinal de necessidade", afirmou ele. E, mesmo que isso não aconteça e 
as rusgas entre os dois países não se resolvam, a JBS ainda será beneficiada, ressaltou.

"Se isso não acontecer, não tem problema. O Brasil e a Europa vão exportar mais 
carne suína à China. E sendo o Velho Continente um importante competidor dos EUA, 
a Europa vai exportar menos para o Japão e Coreia, abrindo espaço para que esses 
países comprem mais dos Estados Unidos", projetou ele.

Conforme os dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), os americanos 
respondem por mais de 30% das exportações globais de carne suína; a União Euro-
peia, por cerca de 35%; e o Brasil, por 8,4%.

Afora o benefício indireto para as exportações americanas de carne suína, a JBS se 
beneficiará diretamente nas exportações de carne bovina. De acordo com Nogueira, 
esse impacto positivo já está ocorrendo. Neste ano, a JBS dobrou as exportações de 
carne bovina para a China a partir da Austrália, disse o executivo. A companhia brasilei-
ra tem nove abatedouros na Oceania. 

           Fonte: Valor Econômico

A verdade sobre a exportação do Brasil para o 
Oriente Médio

MERCADO EXTERNO

Janaína Andrade visita APCS
A APCS/CSP recebeu hoje a visita da consultora de qualidade Janaína Andradade para 
conhecer a estrutura do Consórcio Suíno Paulista.

Da esquerda para a direita: Janaína Andrade, Priscila Simão e Valdomiro Ferreira Júnior

O Paulo de Tarso, da Agroceres Multimix,  já fez a sua ins-
crição para o Workshop & Bate Papo do dia 26/04.
Veja o vídeo abaixo que ele nos enviou sobre o evento.

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

26/04/2019
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EU VOU!

Fonte: APCS/CSP

Fonte: APCS/CSP

Fonte: Giro

Encerrou-se hoje para os consorciados o prazo para envio da planilha de medicamen-
tos, vacinas / injetáveis, descartáveis e materiais de limpeza.
A partir da próxima terça-feira, 16 de Abril, inicia-se o prazo para os fornecedores.
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