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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 16/11/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 103,00

R$/Kg 5,49

185,00

9,86

145,00

7,73

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 8,207,90 14,20

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

14,00 10,00

- -

BOI R$/@ 169,55 292,00 307,00 292,25 301,00

MILHO R$/Saca 41,55 80,58 101,34 91,76 82,75

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,50

120,00

6,40 7,47

140,00

9,50

10,10

10,00

10,5011,00 11,40

Patrocinadora do evento, empresa terá seus técnicos como palestrantes na progra-
mação do congresso e será responsável por um painel que reunirá especialistas 
para discutir os desafios sanitários da suinocultura brasileira.

A Agroceres PIC terá uma participação ativa no 333 Experience Congress. Além de 
patrocinadora do evento, a empresa será responsável pela realização de um painel 
técnico sobre sanidade e terá profissionais de sua equipe como palestrantes e mo-
deradores na programação do congresso.
Organizado pela editora 3tres3, especializada na produção de conteúdo voltado à 
suinocultura, o 333 Experience Congress, será realizado entre os dias 18 e 19 de 
novembro e tem como objetivo reunir especialistas de renome para discutir o futuro 
do setor. Realizado pela primeira vez no Brasil, o congresso terá 8 painéis e cerca de 
25 apresentações nas mais variadas áreas da produção de suínos. 
“O 333 Experience Congress será um momento oportuno para discutirmos os desa-
fios e oportunidades da suinocultura brasileira. O congresso vai reunir grandes 
nomes para tratar tanto das questões conjunturais quanto de demandas técnicas 
importantes para o desenvolvimento da atividade”, afirma Elaine Lima, Gestora de 
Marketing da Agroceres PIC. “Como empresa do setor, queremos contribuir com 
esse debate e com as discussões técnicas. através da participação de profissionais 
de nossa equipe e do painel que estamos realizando”.

Programação técnica - No dia 19/11, a Agroceres PIC promove o Painel “Desafios na 
Saúde do Rebanho”, que tem como palestrantes convidados Jean Paul Cano, diretor 
de Sanidade Animal da Pipestone, e David Barcellos, professor titular da Faculdade 
de Medicina Veterinária da UFRGS, duas grandes referências na área de sanidade de 
suínos. 
Na oportunidade, os especialistas falarão sobre a evolução das doenças de alto 
impacto na suinocultura e também sobre como aplicar a análise de risco como fer-
ramenta prática de biossegurança nas granjas para melhorar a sanidade do plantel. 
O debate será mediado por Gustavo Simão, gerente de Serviços Veterinários da 
Agroceres PIC, e por Guilherme Takeda, chefe da Divisão de Sanidade dos Suídeos 
do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (DSA/Mapa).   
Ainda na programação do dia 19/11, só que no Painel da Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos (ABCS), Juliana Ribas, gestora de Boas Práticas e Bem-estar 
Animal da Agroceres PIC, estabelece, em sua apresentação, a relação entre as boas 
práticas de produção e o uso racional de antibióticos na produção de suínos. 
A Agroceres PIC terá ainda um estande virtual na plataforma do evento, no qual 
poderá interagir com seus clientes, com os participantes do congresso e, também, 
exibir suas novidades tecnológicas.. 

Fonte: Agroceres

Agroceres PIC participa do 333 Experience Congress Brasil 

A logística ineficiente eleva o custo Brasil, reduz a competitividade dos produtos 
nacionais e ajuda a frear o crescimento desse setor tão importante para a econo-
mia brasileira. Isso quase todo mundo já sabe. O que não se esperava é que o cená-
rio poderia piorar. E piorou. A pandemia colocou a logística mundial de cabeça para 
baixo. Faltam navios, faltam contêineres e faltam rotas marítimas.

Estradas mal conservadas, uso excessivo de caminhões para o transporte de mer-
cadorias, falta de investimentos em modais ferroviários e aquaviários, portos com 
infraestrutura deficitária e mais recentemente a alta imparável no preço dos com-
bustíveis são problemas bem conhecidos enfrentados pelas agroindústrias brasi-
leiras. A logística ineficiente eleva o custo Brasil, reduz a competitividade dos pro-
dutos nacionais e ajuda a frear o crescimento desse setor tão importante para a 
economia brasileira. Isso quase todo mundo já sabe.

O que não se esperava é que o cenário poderia piorar. E piorou. A pandemia colocou 
a logística mundial de cabeça para baixo. Faltam navios, faltam contêineres e 
faltam rotas marítimas. As poucas companhias detentoras do transporte interna-
cional de cargas estão otimizando suas operações, deixando em segundo plano, por 
exemplo, o Brasil, em detrimento de economias que movimentam mais, como as 
rotas entre Europa, Estados Unidos e Ásia.

O jornal O Presente Rural ouviu lideranças do agronegócio brasileiro para entender 
o impacto real que a logística tem no setor, entender como está o cenário atual na
logística ao redor do mundo e encontrar soluções para esses gargalos. Ele avalia
que atualmente a logística brasileira vive em uma “tempestade perfeita”.

Para o coordenador do Grupo de Logística da ABPA (associação Brasileira de Proteí-
na Animal), José Perboyre, o Brasil não dá a devida importância ao sistema de trans-
porte de cargas, tem um modelo obsoleto, caro e pouco eficiente. Ele defende solu-
ções a curto e médio prazos, mas adverte que um plano de contingência deve ser 
elaborado o quanto antes, entre governo, embarcadores e entidades do setor para 
executar soluções que reduzam os gargalos que tornam a logística brasileira pouco 
eficiente.

Cenário

Para Perboyre, o problema começa na matriz modal que o Brasil priorizou há muitos 
anos: o rodoviário. “Mais de 60% da nossa matriz é rodoviária. Nós torcemos e traba-
lhamos para o Brasil diversificar essa matriz, usar o transporte ferroviário, por 
exemplo. O uso excessivo de caminhões para transporte dos produtos agropecuá-
rios gera mais custos em relação a outros modelos, além de gerar desperdícios 
durante o trajeto”, disse, exemplificando sobre a porcentagem de grãos que são 
transportados a granel e caem das carretas durante o trajeto nas rodovias brasilei-
ras. “Gera custos elevados, além do desperdício nas estradas”, menciona.

Para ele, é preciso atacar em duas frentes: investimento e diversificação. “A nossa 
infraestrutura rodoviária precisa de investimentos, mas precisamos diversificar 
essa matriz, usando o ferroviário e o aquaviário também”, menciona o coordenador 
de Logística da ABPA.

De acordo com o profissional, vale lembrar que aproximadamente 70% de tudo que 
é produzido pelo agronegócio brasileiro tem como destino o consumo do mercado 
interno. Entretanto, organizações como A FAO (A Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura) já admitem que o Brasil terá que exportar cada 
vez mais produtos para atender a crescente demanda mundial por alimentos. E a 
infraestrutura em todos os elos da logística, opina Perboyre, precisa acompanhar 
esse crescimento da produção, oferecendo estradas, portos, aeroportos e hidrovias 
como alternativas mais seguras e baratas para esse e outros setores da economia 
brasileira. “O Brasil precisa ter diferentes modais. Temos dimensões e naturalmente 
somos fornecedores de proteína para o mundo. Exige a necessidade de olhar essas 
necessidades (da logística). Isso depende de governos, iniciativa privada e mudan-
ças em algumas legislações. São investimentos de médio e longo prazos, mas tem 
que precisam começar agora”, aponta, mencionando a maior movimentação de 
cargas do agro prevista para os próximos anos, com o crescimento do setor de aves 
e suínos, por exemplo.

Faltam rotas para América Latina

As rotas dos navios, que já eram cada vez mais otimizadas pelas poucas compa-
nhias que detém esse tipo de serviço no mundo, ficaram ainda mais escassas 
durante a pandemia. Com menos navios circulando, essas companhias acabaram 
priorizando mercados de grande consumo, como Estados Unidos e Ásia. O resulta-
do. Navios esperando para descarregar nos portos de Europa, Ásia e América do 
Norte e falta de contêineres e navios para outras regiões, como África e América do 
Sul.

“Antes da pandemia de Covid-19 já havia um processo de otimização das rotas, feito 
pelas empresas marítimas. Elas simplificam rotas, existia um processo de aumento 
do tamanho dos navios e diminuição das rotas. Isso já existia desde quando as em-
presas marítimas começaram a concentrar o mercado. Naturalmente elas come-
çam a racionalizar as rotas. A pandemia potencializou essa racionalização. Entre as 
causas estão lentidão nos protos, a quase zerada produção de contêineres em todo 
o mundo e a paralização de alguns portos, além do problema com o travamento do
Canal de Suez”, frisa.

E os portos brasileiros

Os navios aumentaram o calado, levam 35% a mais de carga”, destaca. Os navios 
transportam 14 mil TEUs (contêineres) ou mais, mas o Porto de Paranaguá (PR), por 
exemplo, um dos mais importantes para o agronegócio brasileiro, suporta navios 
que carregam no máximo 12 mil TEUs. “E nossos problemas não são somente com 
profundidade, é preciso também investimento em áreas de manobra, entre outras 
situações”.

Custos dispararam

De acordo com Perboyre, a falta de contêineres fez disparar o preço para locar con-
têineres com a pandemia, prejudicando ainda mais a competitividade dos produtos 
brasileiros, como as carnes, que são exportadas em contêineres refrigerados, os 
chamados reefers. A retomada da economia tem acontecido de forma muito rápida 
no mundo e isso demandou mais contêineres. Com mais procura e pouca oferta, os 
preços subiram muito. E o setor de aves e suínos não suporta muito essas oscila-
ções porque são produtos de baixo valor agregado se comparado a outros merca-
dos, como o de eletroeletrônicos, por exemplo.

O custo para levar um contêiner dos portos do Brasil para a Ásia estava entre US$ 4 
mil, US$ 5 mil há pouco tempo atrás. Hoje estamos falando algo em torno de R$ 20 
mil. Infelizmente é a lei da oferta e da procura”, revela o coordenador de Logística da 
ABPA. “O aumento expressivo do frente vai aumentar nossa competitividade. Nosso 
produto não tem alto valor agregado, suporta menos aumentos”, reforça Perboyre.

Lentidão

A produção agropecuária destinada à exportação não parou durante a pandemia. 
Mas com menos rotas marítimas, menos contêineres e problemas nos portos, os 
produtos estão demorando para chegar ao exterior. Ficam estocados em indústrias 
e nos portos a espera de um embarque.

“Há cargas que estão levando até 85 dias para chegar na Ásia, quando o ideal seria 
algo em torno de 40 dias. Hoje algo entre 30 e 40% das cargas de aves e suínos estão 
agurdando para serem exportadas”, revelou o profissional. De acordo com ele, isso 
significa a paralização de cargas no valor de US$ 260 milhões. “São divisas que 
deixam de entrar no país”, menciona.

Em busca de soluções 

Perboyre explica que a ABPA, armadores resposáveis pelos portos e autoridades do 
governo federal alinham estratégias para agir e resolver problemas que incluem até 
legislações obsoletas. Por exemplo, a cabotagem, que é a movimentação de um 
navio entre portos do mesmo país, ainda é engessada no Brasil. Uma lei específica 
está em tramitação no congresso para facilitar esse tipo de navegação. Com isso, 
por exemplo, navios estrangeiros poderiam para em mais de um porto brasileiro, 
reduzindo custos.

Temos um grupo de entidades que pediu duas cosias ao governo federal. Primeiro, 
nos reunimos com o secretário nacional dos Portos para em breve ter uma reunião 
com o Ministério da Infraestrutura para discutir os problemas, chamar os armado-
res, ter diálogo, criar um plano de contingência. Sabemos que não vamos resolver 
nossos problemas de imediato, mas temos que começar a fazer. E para o imediato, 
o pouco que for feito já é alguma coisa. O segundo ponto que pedimos é a médio
prazo, para embarcações maiores poderem atracar no Brasil. “Uma das nossas
reclamações é que esses navios grandes não atracam. Isso representaria 35 a 40%
a mais de carga em cada embarcação. Outra questão é a cabotagem, nossa navega-
ção costeira”, pontua.

A cabotagem é a navegação entre portos ou pontos da mesma costa de um país. É 
um modo de transporte que tem crescido mais de 10% ao ano no Brasil, quando con-
siderada a carga transportada em contêineres. A medida legislativa em tramitação 
tem como objetivo aumentar a oferta da cabotagem, incentivar a concorrência, criar 
novas rotas e reduzir custos. Entre outras metas, o Ministério da Infraestrutura pre-
tende ampliar o volume de contêineres transportados, por ano, de 1,2 milhão de 
TEUs de 20 pés, em 2019, para 2 milhões de TEUs, em 2022, além de ampliar em 40% 
a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem nos próximos três anos, 
excluindo as embarcações dedicadas ao transporte de petróleo e derivados, de 
acordo com o governo federal. Mas Perboyre adverte que para isso “é preciso ade-
quar a legislação e buscar outras alternativas”.

Otimismo

Perboyre é enfático ao mencionar ações concretas rápidas para não tornar esse 
problema cada vez pior, com crescimento da produção agropecuária e falta de 
investimentos em logística. “Temos portos não adequados, temos transporte rodo-
viário não adequado, temos pouco transporte ferroviário, mas as crises provocam 
soluções. Vamos buscar o dialogo com armadores para manter nossa competitivi-
dade, fazer a lição de casa, apagar o incêndio de hoje com um plano de contingência, 
mas também discutir medidas de longo prazo, como receber navios de maior calado 
e ter ferrovias.

A logística do Brasil vive “uma tempestade perfeita, mas ela nos abre os olhos para 
dialogar e tirar bons frutos desse aprendizado”, agir na resolução dos gargalos. E o 
coordenador de Logística da ABPA deixa um recado bastante claro, até óbvio, mas 
incrivelmente negligenciado até hoje: “Não basta produzir, tem que entregar”.

Fonte: O Presente Rural

Logística brasileira vive “tempestade perfeita”, avalia ABPA

O grupo de trabalho da Câmara Técnica Ambiental se reuniu na última sexta-feira 
(10/11) para dar prosseguimento nos trabalhos referentes a Fertirrigação de Resídu-
os da Suinocultura.

Grupo de Trabalho da Câmara Técnica Ambiental da Suinocultura



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

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DE CORTES DE SUÍNOS
22 de Novembro de 2021 - 14h00

ABCS ESTRELA - REINAUGURAÇÃO
25 de Novembro de 2021 - 10h00 às 11h30

1º ENCONTRO DIGITAL DE AVES E SUÍNOS
De 29 de Novembro a 02 de Dezembro de 2021 

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

Reinaugura
ção

Pro
localização

10h00
às 11h30quinta-feira

gramação

25novembro

ABCSestrela

A história da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos é 
marcada pelo propósito em prol da suinocultura brasileira. Essa 
trajetória, com mais de 65 anos, começou em Estrela, no Rio Grande 
do Sul, onde sustenta uma base de trabalho essencial de todo o 
sistema da associação. Por isso, convidamos todos que fazem parte 
dessa história a participarem da reinaguração da sede.

Vai ser um momento de celebrar não somente a modernização do 
escritório, mas também de reafirmação da importância dele para o 
Sistema ABCS como um todo!

Rua Dinarte
Vasconcelos 40,
Cx. Postal 105

10h00
Boas-vindas

10h15
Abertura oficial
Marcelo Lopes,
Presidente da ABCS
Elmar Schneider,

10h45

11h00
Coquetel comemorativo

Inauguração oficial

pr

é-evento

24novembro
Jantar de

boas-vindas
em Parrilla Del Sur  

Avenida Nilópolis, 111 
Petrópolis

Porto Alegre (RS)

Para aqueles que não
puderem comparecer
presencialmente, o evento
será transmitido no link: 

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/

