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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 16/06/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 73,00 75,00 120,00 122,00

R$/Kg 3,89 3,99 6,40, 6,51

90,00

4,80

90,00

4,80

98,00 100,00

5,44, 5,54

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,00 6,90 7,40 8,00 9,30 9,50 6,80 7,40

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - -

7,40 7,70

7,20 7,40

BOI R$/@ 136,80 149,20 216,65 199,35 209,95

MILHO R$/Saca 40,04 38,30 48,37 50,61 46,96

DÓLAR R$ 3,70 3,84 4,10 5,77 5,15

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

Fonte: APCS | CSP

 CONTROLE DE QUALIDADE

Informe de vendas da Bolsa de Suíno do Estado de
São Paulo Mezo Wolters

Marcelo Barrese de Bragança Paulista/SP venda de 100 suínos em R$ 93,00/@ = R$ 
4,96/Kg vivo condições bolsa, entregou no dia de ontem (15).

Considerando o contexto e ações estratégicas das organizações fabricantes de ração para 
consumo animal, os fornecedores, são desta forma, partes interessadas no negócio. Tendo 
o seu papel de grande importância, devido ao seu potencial efeito sobre a capacidade 
destas organizações em fabricar produtos de qualidade, que tragam resultados e que aten-
dam aos critérios estabelecidos e requisitos regulamentares aplicáveis. 

Diante desse cenário, explicamos a importância da qualificação de fornecedores, em espe-
cial para aqueles que trazem impactos na qualidade do produto acabado e na segurança de 
alimentos, quais as suas vantagens, e a forma de implantá-la, além de manter o seu cons-
tante desenvolvimento e o monitoramento de desempenho.
É essencial que todos os fornecedores sejam qualificados de acordo com as determina-
ções de órgãos sanitários, como o MAPA, e segundo especificações de normativas e regula-
mentos que norteiam as atividades desempenhadas pelas fábricas de ração para consumo 
animal.

O que significa qualificação de fornecedores? 

É a forma que a organização avalia, se o parceiro de negócios está apto a lhe oferecer pro-
dutos e/ou serviços, levando em consideração todos os impactos que podem influenciar o 
resultado final do produto.

Em outras palavras, a qualificação tem por principal objetivo verificar se o fornecedor real-
mente possui a capacidade de atender às necessidades e expectativas de seus clientes, 
mantendo o seu padrão de qualidade e de desempenho. E é por este motivo que a qualifica-
ção dos fornecedores é considerada uma atividade estratégica e de parceira de negócio.
Quais fornecedores devem ser qualificados?

Aqueles que fornecem:

1 – matéria-prima;
2 – material de embalagem;
3 – vitaminas;
4 – medicamentos complementares dos mais diversos tipos;
5 – controle de pragas;
6 – prestadores de serviços na área ambiental;
7 – manutenção especializada de máquinas e equipamentos;
8 – prestadores de serviços para atividades de calibração para equipamentos de medição;
9 – prestadores de serviços que realizam análises de matéria-prima, e/ou em produtos em 
etapas do processo;
10 – laboratórios de análise de potabilidade de água;
11 – profissionais especializados da área.

Importância na qualificação de fornecedores como 
parceiros de negócio

http://www.apcs.com.br


Quais as vantagens e desvantagens da qualificação de fornecedores?

Melhoria dos processos internos: redução de custos, a partir do momento em que os forne-
cedores cumprem com os critérios estabelecidos durante o fornecimento e na prestação 
de serviços na organização com a qualidade requerida, o resultado é a melhoria do desem-
penho dos processos do negócio, ganho em tempestividade, eficiência na aplicação de 
recursos, redução de retrabalho, devoluções, etc.

Redução dos gargalos de produção: com a qualificação, outros desperdícios com recursos 
e a ineficiência das operações que podem afetar a produtividade e aumentar os custos são 
facilmente identificados e resolvidos.

Aprimoramento no relacionamento entre as partes: por se tratar de um momento crítico de 
qualquer processo, deve sempre estar alinhado com a estratégia da organização e alvo de 
constantes melhorias, estabelecendo uma relação eficaz na cadeia de suprimentos.

Melhoria no monitoramento das aquisições: quando a aquisição é realizada por meio dos 
critérios estabelecidos, o monitoramento fica mais efetivo por meio da integração entre os 
processos de qualidade, logístico e financeiro.

A desvantagem de não ter um fornecedor qualificado, é de ter maior vulnerabilidade em 
desvios de qualidade e as boas práticas de fabricação que venha a comprometer a qualida-
de do produto acabado, comprometimento baixo com o cliente, dificuldade em manter uma 
qualidade do produto ou serviço a ser fornecido, uma comunicação fraca e por fim prejuízos 
financeiros.

Como implantar o processo de Qualificação de fornecedor?

O processo de implantação de qualificação de fornecedores irá envolver 4 etapas necessá-
rias comentadas a seguir:

1º - Seleção: etapa na qual requer pesquisa e paciência, analise os preços praticados de 
mercado entre os fornecedores cotados, prazos de entrega, atendimento aos critérios esta-
belecidos e requisitos regulamentares e é de fundamental importância que trabalhem de 
forma legal e que tenham o objetivo de fazerem parte do negócio.

2º Avaliação: etapa na qual onde será verificada a capacidade do fornecedor em atender as 
necessidades e expectativas, por meio de uma verificação documental ou até mesmo visi-
tas in loco. É importante também nesta etapa que seja estabelecido pontuações de forma 
a ter o seu status como Aprovado, Aprovado com Restrição e Reprovado.

- dados cadastrais;
- licença de funcionamento e outros específicos da atividade;
- certificados;
- modelos de gestão;
- julgamento da proposta e subsequente verificação;
- capacidade dor fornecedor em relação ao produto ou serviço fornecido;
- impactos da qualidade, aspectos ambientais, segurança dos alimentos, entre outros;
- histórico de fornecimento.

3º Monitoramento de desempenho: etapa onde se verifica o cumprimento dos critérios 
estabelecidos, requisitos regulamentares ao longo do período de fornecimento acordado 
em contrato. Citamos alguns exemplos

- eficácia no prazo de entrega;
- eficácia na resolução de problemas e reclamações;
- conformidade do fornecimento (especificação, embalagem, etc);
- alteração de preços e condições financeiras;
- nível de assistência técnica;
- atendimento;
- número de reclamações referente ao fornecedor.

Pontos que merecem destaque e possivelmente se não cumpridos podem trazer impactos 
de várias formas, desde a qualidade do produto acabado até financeiro.

4º Reavaliação: etapa cíclica do processo de qualificação dos fornecedores, sendo funda-
mental, para que cada fornecedor qualificado seja certificado que em seus processos 
esteja havendo melhorias, seja operacional seja de boas práticas de fabricação. Embora 
possa parecer redundante, mas é uma das etapas mais importantes no processo geral da 
qualificação de fornecedores.
É importante também estabelecer o período de reavaliação desses fornecedores, depen-
dendo da criticidade do mesmo variando entre 1 a 2 anos.

Conclusão

A qualificação de fornecedores não é um processo simples. São muitos os fatores que 
devem ser avaliados, tendo-se em vista a necessidade de uma visão sistêmica, que consi-
dere todos os fatores técnicos envolvidos.
E um bom fornecedor, é de fato um parceiro e parte interessada no negócio, pois os custos 
da não qualidade pode trazer danos financeiros. 
Sendo assim, considerando a qualificação de fornecedores, uma das práticas de gestão que 
são necessárias para que todos os fornecedores agreguem valor ao cliente desde a fabrica-
ção dos materiais, passando pela produção dos bens e serviços, a distribuição e a entrega 
final.

Autor:
Ricardo M Cabral

Coordenador do Sistema de Gestão Integrado 
– SGI 

Fazenda Pinheiro - São José do Rio Pardo, SP



 MERCADO EXTERNO

Conforme explica analista de mercado, o mês de junho deve ter valores de volume embar-
cado e receita com a venda do produto no mercado externo superiores a junho de 2019

Segundo dados de exportação de carne suína até a segunda semana de junho, divulgados 
nesta segunda-feira (15) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), a média diária em 
toneladas foi 110% maior que do que o resultado da primeira semana do mês. Em receita, o 
avanço de uma semana para outra foi de 103%.

De acordo com o analista de mercado da Agrifatto Consultoria, Yago Travagini, como previs-
to, após uma primeira semana mais morna em negociações, a segunda semana do mês 
trouxe os chineses com mais ímpeto nas compras. "Eles (chineses) têm forçado as com-
pras, e por isso, devemos ter um mês de julho melhor do que foi em 2019", disse.

O faturamento até a segunda semana de junho com as exportações de carne suína foram 
de US$ 88.518,9 mil, cerca de 68,23% da receita com a venda do produto em junho de 2019, 
que foi de US$ 129.726,8 mil. 

No caso do volume exportado, nos primeiros cinco dias úteis de junho foram 40.808,4 tone-
ladas, 72,14% do volume embarcado em junho passado, 56.563,1 toneladas.

A média diária paga pela carne suína exportada no começo deste mês foi de US$ 9.835,4 mil, 
quantia 44,05% superior ao valor de US$ 6.827,7 mil, praticados no mesmo mês do ano pas-
sado. 

As toneladas por média diária embarcada suína, 4.534,3 na segunda semana do mês, são 
52,31% maiores do que as 2.977,0 registradas em junho de 2019. 

Em relação ao preço pago por tonelada, o recuo nos primeiros cinco dias úteis de junho está 
estimado em 5,42%, quando comparados os US$ 2.169,1 praticados atualmente contra os 
US$ 2.293,5 no mesmo

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Exportação de carne suína mais que dobra na segun-
da semana de junho em relação à primeira
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