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

SUÍNO VIVO
R$/@ 118,00
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-

-
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10,10
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Setor pode atingir 4,5% de crescimento e uma produção total de 85 milhões de 
toneladas e alimento animal

A produção brasileira de rações e sal animal registrou em 2021 um crescimento 
positivo e de acordo com Ariovaldo Zani, CEO do Sindirações, “a estimativa é de 
avanço de até 4,5% e produção de 85 milhões de toneladas de alimentos, em res-
posta ao dinamismo da cadeia produtiva de proteína animal e também ao impulso 
do fenômeno da humanização dos pets”. O resultado confirma o bom desempenho 
do Agronegócio brasileiro, e praticamente repete o desempenho de 2020, quando 
registrou crescimento de 5% e produção total de 81,5 milhões de toneladas.

A suinocultura, por exemplo, deve alcançar recorde de exportações, principalmente 
por conta dos embarques para a China. A avicultura de corte também alcançou pro-
missor desempenho no atendimento à demanda externa, além da doméstica, 
enquanto a produção de ovos redundou crescimento apenas marginal, ainda que 
sustentado pelo consumidor que optou por essa proteína animal mais ajustada ao 
seu orçamento financeiro. “Respectivamente, a contabilidade pode resultar incre-
mento de 6%, 4% e até 1,5% nas rações para suínos, frangos de corte e poedeiras”, 
informou Zani.

De acordo com o Executivo do Sindirações: “as cadeias pecuárias de corte e leiteira 
enfrentaram os desafios do ano de maneira bastante distinta, apesar de ambas as 
atividades serem atingidas pelas péssimas condições de pastagens, custo proibiti-
vo dos grãos, da suplementação mineral e dos concentrados e outros insumos inde-
xados ao dólar”, diz.

O confinador vislumbrou a arroba favorecida pelo efeito da paridade do preço pago 
pela carne bovina exportada, conseguiu compensar em boa medida o impacto da 
inflação do câmbio desvalorizado e assim investiu na suplementação mineral e na 
alimentação industrializada. “Por sua vez, a produção leiteira, com distribuição ma-
joritariamente interna e despojada da receita dolarizada, padeceu bastante, inclusi-
ve por causa do esfriamento da demanda por lácteos em geral nas prateleiras do 
comércio varejista”, esclareceu o CEO do Sindirações. A previsão aponta para um 
avanço de 4% na alimentação de bovinos de corte e estabilidade no caso das rações 
para o rebanho leiteiro.

Ainda segundo Zani, o convívio com os cães e gatos, ocorrência intensificada pelo 
recente isolamento social imposto pela pandemia, compeliu os respectivos tutores 
demandar mais alimentos completos e balanceados, cuja estimativa é ter incre-
mentado 8% ao longo do ano.

A observação atenta ao desempenho da  brasileira revela o sucesso alcançado por 
essa atividade que apesar de empreender mais recentemente, apresenta robusta 
demanda potencial por rações para peixes e camarões, alimentos industrializados 
que, na última década, cresceram à taxa de aproximadamente dois dígitos a cada 
ano, e que provavelmente somarão mais 7% em 2021.

Zani arrematou: “As projeções mais otimistas permitem asseverar que em 2022, as 
amenidades climáticas contribuirão na recomposição dos estoques globais e no 
razoável alívio nos preços dos cereais e oleaginosas, ainda que, no Brasil os valores, 
pressionados pelo câmbio, continuarão posicionados em patamar superior ao his-
toricamente praticado. A expectativa é de cenário bastante distinto daquele que 
sofreu as adversidades que abateram as pastagens e a produtividade do milho da 
segunda safra passada e a preocupação com hipotética privação para abasteci-
mento e cumprimento dos compromissos com a exportação, muito embora setor 
deve manter constante vigilância diante da hipotética escassez de fertilizantes e 
defensivos.” 

Fonte: Sindirações

O Consórcio Suíno Paulista, realizou na tarde de hoje (14) a Comissão de Licitação da 
Tomada de Preço de número 319ª.
Participaram 12 granjas consorciadas, num volume de 423.687/Kg, com uma previ-
são de compra em torno de R$ 2 milhões.
Por parte dos fornecedores foram credenciados 43 empresas habilitadas no pregão 
de hoje.
A lista de produtos foram basicamente: aminoácidos e premix. 
Os produtos comprados no dia de hoje, serão entregues a partir de 02 de janeiro de 
2.022.

Sindirações anuncia o balanço do setor de alimentação animal
em 2021

CULINÁRIA SUÍNA
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integração e governança imparcial nas políticas 
humanitárias e inclusivas para combate à pobreza, 
ao aumento da resiliência climática e proteção de 
ecossistemas naturais, e ao apoio aos investimen-
tos estratégicos dos setores públicos e privado, 
muito embora, provoca inquietação o propósito 
de “intervenção” ao longo das cadeias de abaste-
cimento para redução do custo dos alimentos, e o 
abuso na determinação de “impelir a mudança no 
comportamento e preferências” do consumidor. 

Embora a correlação entre os sistemas alimen-
tares e as desigualdades socioeconômicas e a 

persistente desigualdade de renda/
crises econômicas/conflitos políticos/
sociais e a inflação dos alimentos/
adversidades climáticas/protecio-

nismo, agravados pelos efeitos da pandemia da 
COVID-19, constituíram-se nos principais fatores 
que desarranjaram os sistemas e amplificaram o 
desafio para o cobiçado progresso global. 

A intensidade dessa nova onda agro inflacionária 
contribuiu para escancarar ainda mais o estado da 
insegurança alimentar e revelar a frustração no 
cumprimento das metas de combate à desnutri-

ção, fenômenos corroborados pelos cerca de 800 
milhões de abatidos pela fome e outros 2,4 bilhões 
que padecem sob efeito da má-alimentação.

Por sua preocupação e responsabilidade 
compartilhada, a ONU realizou recentemente a 
Cúpula dos Sistemas Alimentares com intenção 
de “moldar as diretrizes” dos modelos tradicionais 
de produção, e em consequência, aprimorar o 
plano de combate à desnutrição, visando inclusive 
impactos positivos na saúde e no meio ambiente. 

É justo elogiar o esforço da entidade prota-
gonista global que vai de encontro à coerente 

A
Ariovaldo Zani, 

CEO

BOLETIM 
INFORMATIVO
DO SETOR
DEZEMBRO/2021

AGROINFLAÇÃO 
COMPROMETE AS CADEIAS 
ALIMENTARES GLOBAIS

Fonte: YouTube

Culinária Suína
TVAPCS | @vitao_vieiraa

Fonte: YouTube

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/boletim_1412.pdf
https://youtu.be/AImkrLBz7vw
https://www.youtube.com/watch?v=sanmvSAIE5w
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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
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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/

