
RODADA DE NEGÓCIOS

17 de Setembro
às 14h00

14 de Setembro de 2021

MERCADO DE SUÍNOS
SEGUE COM VENDAS
EM R$ 135,00/@

Volume embarcado já representa 53% do registrado em setembro de 2020, com 
Brasil consolidado como grande exportador para a China

Até a segunda semana de setembro, o Brasil exportou 40.882,4 toneladas de carne 
suína fresca, refrigerada ou congelada, de acordo com o relatório divulgado pelo 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex). 

Este volume representa aumento de 19.877,5 toneladas com relação ao acumulado 
na semana anterior (21.004,9) e já é 53,75% das 76.053,9 toneladas que foram expor-
tadas durante todo o mês de setembro 2020.

Com isso, a média diária de embarques ficou em 5.840,3 toneladas, o que na compa-
ração ao mesmo período do ano passado, representa elevação de 61,26% com rela-
ção as 3.621,6 do mês de setembro de 2020.

“A exportação de carne suína continua em alto nível. O Brasil é o único exportador 
relevante que a China não reduziu importações de carne suína e isso tem feito uma 
diferença substancial, com as exportações de carne suína oscilando entre 90 e 100 
mil toneladas mensais”, comenta o analista da SAFRAS & Mercado, Fernando Henri-
que Iglesias
 
Em termos financeiros, o Brasil exportou um total de US$ 96.741,2 mil no período, 
contra US$ 176.050,5 mil de todo setembro do ano passado. Já na média diária, o 
atual mês contabilizou aumento de 64,85% ficando com US$ 13.820,2 mil por dia útil 
contra US$ 8.383,4 mil em setembro de 2020.  

Já o ganho no valor obtido por tonelada embarcada foi de apenas 2,23%, saindo dos 
US$ 2.314,80 no ano passado para US$ 2.366,30 neste mês de setembro.

De acordo com os dados consolidados da Secex, de janeiro até agosto, o Brasil já 
exportou 674.833,4toneladas de carne suína, número 12,6% maior do que o mesmo 
período do ano anterior.

Por: Guilherme Dorigatti
Fonte: Notícias Agrícolas

Exportação de carne suína nos 7 primeiros dias de setembro já é
mais da metade do total do mesmo mês do ano anterior

DADOS SECEX

MILHO: 
Exportações somam 1,26 mi de toneladas em setembro – Secex
As exportações de milho do Brasil apresentaram receita de US$ 246,32 milhões em 
setembro (7 dias úteis), com média diária de US$ 35,19 milhões. A quantidade total de 
milho exportada pelo país ficou em 1,26 milhão de toneladas, com média de 179,95 
mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em US$ 195,50.

Em relação a setembro de 2020, houve baixa de 28,85% no valor médio diário da 
exportação, perda de 40,68% na quantidade média diária exportada e valorização de 
19,95% no preço médio

MERCADO DO MILHO

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 14/09/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 86,00

R$/Kg 4,59

150,00

8,00

135,00

7,20

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 7,006,50 11,80

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

11,30 10,40

- -

BOI R$/@ 155,70 238,95 308,80 318,65 310,60

MILHO R$/Saca 37,23 60,36 91,59 98,35 93,71

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,38 5,17 5,25

130,00

6,93 7,20

135,00

9,70

10,10

10,00

10,50

MERCADO
EXTERNO

APCS/BCSSP informa: Paulo Sergio Junqueira venda de 110 suínos em R$ 135,00/@ = R$ 
7,20/Kg vivo condições bolsa, entregou ontem (domingo) pela manhã.

APCS/BCSSP informa: Marcelo Barrese venda de 100 suínos em R$ 135,00/@ = R$ 
7,20/Kg vivo condições bolsa, entrega imediata. 

APCS/BCSSP informa: Lais Labs Assis - Granja Sossego - Ourinhos/SP venda de 112 
suínos em R$ 135,00/@ = R$ 7,20-Kg vivo condições bolsa, entregou hoje.

APCS/BCSSP informa: outra venda de Lais Labs Assis - Granja Sossego - Ourinhos/SP 
venda de 90 suínos em R$ 135,00/@ = R$ 7,20-Kg vivo condições bolsa, entrega 
amanhã.

Com essa venda o volume total até o momento é de 6.454 suínos.

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS

PALESTRA TÉCNICA

DICA SUÍNA

10,30 10,60

#TODENTROAPCS

A Rafaela Ramires e o palestrante Eduardo Miotto Ternus
fazem o convite!

O palestrante Stefan Rohr convida para nosso encontro no dia
23/09 às 14h

https://www.youtube.com/watch?v=zybY5WC3fqA
https://www.youtube.com/watch?v=gyJvE7KZnfY
https://www.sympla.com.br/workshop-fabrica-de-racao__1340323
https://www.youtube.com/watch?v=tyhnMHZl1rs


PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

www.ipvs2022.com
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APCS 2021 | Todos os direitos Reservados

BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

