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BOLSA DE SP DEFINE
PELA MANUTENÇÃO NOS
PREÇOS

Suinocultura independente: contrariando as expectativas, dezembro
segue com quedas nos preços
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Fonte: APCS | CSP

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

SUÍNO VIVO
R$/@ 118,00

R$/Kg 6,29

-
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DÓLAR R$ 4,22 5,18 5,61 5,40 5,70
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10,10

10,00
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ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 20.305 animais, com peso médio de 115 kg, num 
preço médio de R$ 6,26 com prazo estimado de 23 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Lideranças apontam a sobreoferta de animais como principal causa dos recuos.

A virada entre a primeira e a segunda quinzena de dezembro trouxe mais quedas para 
os preços na suinocultura independente, e de acordo com lideranças da área, a oferta 
excessiva tem contribuído para a redução dos preços. 

Nesta quinta-feira (16), a Bolsa de Suínos realizada pela Associação Paulista de Criado-
res de Suínos (APCS), registrou estabilidade nos preços, com o animal vivo valendo R$ 
7,20/kg. 

No mercado mineiro, o preço caiu de R$ 6,80/kg vivo para R$ 6,40/kg vivo, de acordo 
com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(Asemg).

Segundo o consultor de mercado da entidade, Alvimar Jalles, o mês de dezembro de 
2021, atípico se considerada a história, segue com boa demanda, porém, com oferta 
abundante. "Se a oferta é maior que a demanda infelizmente os preços cedem. Mais 
uma vez ressaltamos que o acordo favorece a liquidez do mercado e as boas vendas 
ajudam a melhorá-lo", disse.

Em Santa Catarina também foi registrado queda nesta quinta-feira, saindod e R$ 
6,57/kg vivo para R$ 6,26/kg vivo, conforme informações da Associação Catarinense de 
Criadores de Suínos (ACCS).

O presidente da entidade, Losivanio de Lorenzi, afirma que "o mercado está desolador, 
mas é resultado a falta de controle de produção, o crescimento forte e desordenado e 
sem garantia nenhuma, sempre observando a China. É triste ver o produtor trabalhan-
do no prejuízo, arriscando eprder o que tem".

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 09/12/2021 a 
15/12/2021), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômicas 
em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve queda de 
1,80%, fechando a semana em R$ 6,42.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo 
ser cotado a R$ 5,93", informou o reporte do Lapesui.

O mercado gaúcho, que negocia os animais no mercado independente às sextas-feiras, 
também registrou recuo, apssando de R$ 6,84/kg vivo para R$ 6,58/kg vivo na última 
sexta-feira (10). O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do 
Sul (Acsurs), Valdeci Folador, explica que os frigoríficos alegam que as vendas estão 
acontecendo, mas não há força para repassar os preços dos custos de produção, afir-
mam que não conseguem manter o preço na ponta final. 

"Não há sinalização de força para subir, vai ficar nos patamares onde está ou com 
alguma pressão de baixa. É um ano atípico, estar baixando no final de dezembro", 
lamentou. 

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Produção e exportação de carne suína em 2021 devem ser recorde,
segundo a ABPA

Apesar de sinalização da China para aumento das tarifas de importação devido ao alto 
estoque nacional, projeção para 2022 é de aumento de 7,5% nos embarques, de manei-
ra geral

De acordo com informações divulgadas em coletiva de imprensa na manhã desta 
quinta-feira (16), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), anunciou que 
tanto a produção de carne suína, quanto às exportações e o consumo per capita proje-
tados para 2021 e 2022 são recordes históricos.

A entidade pontua que a produção da proteína deverá alcançar neste ano até 4,7 
milhões de toneladas, número 6% superior ao registrado no ano passado, com 4,436 
milhões de  toneladas. Já o volume projetado para 2022 poderá chegar até 4,850 
milhões de toneladas, volume 4% maior em relação a 2021. 

No caso das exportações, a perspectiva é de embarques totais neste ano de até 1,130 
milhão de toneladas, número 10,5% superior ao alcançado em 2020, quando foi regis-
trado resultado de 1,024 milhão detoneladas. Em 2022, as vendas internacionais pode-
rão chegar a 1,2 milhão de toneladas,volume que supera em 7,5% as exportações proje-
tadas para 2021. 

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, pontua que, mesmo com o trabalho de retoma-
da da suinocultura chinesa, que importa a maior parte da carne suína brasileira, e da 
retomada da taxação de importação da proteína, saindo de 8% e voltando para 12%, o 
gigante asiático deve seguir como grande parceiro comercial do Brasil.

Santin pontua que houve abates antecipados de matrizes na China, o que aumentou a 
oferta de carne localmente, mas que no primeiro trimestre do ano que vem, com o 
feriadão de Ano Novo Lunar, boa parte desse estoque deve ser consumido, e o segundo 
trimestre deve ser de importações mais aquecidas por parte do país. 

"Além disso, mesmo que a China reduza um pouco as importações nesse curto prazo, 
teremos a Rússia de volta às compras, a população da China crescendo e cada vez 
mais pessoas tendo acesso à proteína. Outro ponto é que há o trabalho de prospectar 
mais mercados para parceria comercial com o Brasil, como Canadá, por exemplo", 
disse.

Em relação ao mercado interno, segundo a ABPA, o consumo per capita deverá alcan-
çar este ano 16,80 quilos, nvalor 5% maior que o consumo registrado em 2020, com 
16,06 quilos. Já em 2022,o consumo per capita projetado alcança 17,30 quilos, número 
3% maior que o esperado para 2021.

Custos de produção

Segundo o presidente da entidade, Ricardo Santin, os custos de produção em patama-
res elevados "vieram para ficar", e isso não apenas quando se fala em grãos, uma vez 
que os produtores de milho e soja também estão sendo pressionados pelo aumento 
nos custos dos insumos.

Santin ressalta que houve aumento também nos preços de embalagens plásticas, 
papelão, embalagens rígidas e também no óleo diesel para o transporte de cargas, 
fatores que também compõem esta cesta de custos que devem permanecer elevados 
no ano que vem. 

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas
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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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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/

