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MERCADO DE SUÍNOS
SE MOSTRA OTIMISTA!

COMUNICADO 
APCS | CSP

Lideranças pontuam que relação da oferta com a demanda está mais equilibrada, 
com expectativa de mais reajustes positivos nas próximas semanas.

O mercado da suinocultura independente registrou preços em alta ou estáveis nas 
principais praças produtoras nesta quinta-feira (17) Lideranças vêem o movimento 
com otimismo, aguardando novos aumentos para as próximas semanas, apoiados 
por uma relação mais equilibrada entre oferta e demanda. 

Em São Paulo, o preço ficou mantido em R$ 8,00/kg vivo, valor que estava sendo pra-
ticado desde a semana passada, ainda que não tenha havido acordo entre frigorífi-
cos e suinocultores na ocasião (10).

Segundo o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS), Valdo-
miro Ferreira, houve um consenso entre produtores e frigoríficos em manter este 
valor para que haja tempo de adaptação de novas tabelas de valores da carcaça no 
atacado e varejo. "O mercado é mais otimista do que há 15 dias, baseado na possibili-
dade de ter um custo reduzido em função do recuo nos preços do milho e farelo de 
soja", disse. 

Situação semelhante ocorreu no mercado mineiro, com o valor do animal vivo man-
tido em R$ 7,50/kg. O consultor de mercado da Associação dos Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais (Asemg), Alvimar Jalles, explica que "o mercado operou em 
ambiente equilibrado entre oferta e procura", e pontuou que "quando há acordo é 
que houve convergência entre as partes sobre os fundamentos".

Em Santa Catarina o setor viu o preço subir de R$ 7,13/kg vivo para R$ 7,65/kg vivo. 
Conforme afirma o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos 
(ACCS), Losivanio de Lorenzi, os produtores não têm mais animais tão pesados, e 
isso pode ter contribuído para a melhora no cenário. 

"Acredito que o mmomento é favorável, porque a Cooperativa Aurora aumentou o 
preço aos integrados, então ela (a cooperativa) vê um mercado promissor lá na 
frente. Há também a possibilidade de baixa nos preços dos grãos", afirmou. 

Considerando a média semanal (entre os dias 10/06/2021 a 16/06/2021), o indicador 
do preço do quilo do suíno do Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultu-
ra (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve alta de 10,36%, fechan-
do a semana em R$ 6,82.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente alta, podendo 
ser cotado a R$ 7,20", informou o reporte do Lapesui.

O mercado gaúcho, que negocia os animais no mercado independente às sextas-
-feiras, registrou alta no preço na última (11), saindo de R$ 6,53 para R$ 7,05/kg vivo. 
Segundo Valdeci Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul (Acsurs), a reação de preços nas demais praças produtoras é vista 
com bons olhos, e a expectativa para esta sexta-feira (18) é de mercado firme.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: mercado se mostra otimista com 
preços estáveis ou em alta nesta quinta-feira (17)

A APCS e ABCS, se reuniram na data de hoje, juntamente com os associados e 
frigoríficos parceiros, para apresentação dos resultados no FNDS de 2020 e para 
apresentação do Plano Estratégico para 2021.

APCS e ABCS  se reunem para apresentação de Resultados FNDS

COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 17/06/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 102,00

R$/Kg 5,44

90,00

4,80

120,00

6,40

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 8,007,40 7,70

Atacado 
R$/Kg - - - -

10,00

- -

7,40 10,4010,00

- -

BOI R$/@ 146,10 206,40 265,15 307,00 319,35

MILHO R$/Saca 36,71 46,85 74,85 101,34 91,60

DÓLAR R$ 3,86 4,90 5,61 5,44 5,03

135,00

7,20 8,00

150,00

11,00 11,30

11,40 12,00

Prezados Senhores Consorciados,

Com o objetivo de comprarmos em conjunto, é extremamente importante conciliar 
os volumes de todos os consorciados, desta forma, informamos que o prazo para a 
entrega dos pedidos de MACRO do mês de JULHO encerra-se dia 21/06/2021. Por 

favor, não deixe de nos encaminhar a planilha. 

Fiquem atentos a data para que não percamos o foco do consórcio!

Equipe APCS/CSP

APCS/BCSSP informa: Demetrius Napoleão Nápoles - Monte Alegre do Sul/SP venda 
de 240 suínos em R$ 150,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda-feira e 
quarta-feira.

Com essa venda o volume total até o momento é de 22.334 suínos.

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS

ACONTECEU

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina teve a comercialização de 19.818 
animais, com peso médio de 117 kg, num preço médio de R$ 7,65 com prazo 
de 18 dias. 
Agradecemos a todos que enviaram os dados.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina



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

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

ONE - SIMPÓSIO DE IDEIAS
22 a 24 de Junho de 2021

WORKSHOP INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - MÓDULO II 
07 de Julho de 2021

RODADA DE NEGÓCIOS

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO COMPLETO

22-24 junho, 2021

SIMPÓSIO DE IDEIAS

Junte-se aos grandes influenciadores e agentes de mudança do 
agronegócio para explorar o poder da ciência, da sustentabilidade 

e da arte de contar narrativas importantes.

Palestrantes principais:

Sessões temáticas:

Shirzad Chamine
CEO, Positive Intelligence, Inc.

Dewitt Jones
Fotógrafo, cineasta e
ex-Fotojornalista da
National Geographic

David McWilliams
Economista e Professor,
Trinity College Dublin

Dr. Mark Lyons
Presidente e CEO, Alltech

BOVINOS DE 
LEITE

BOVINOS DE 
CORTE

SUÍNOS AVES AGRICULTURA

EQUINOS PETS AQUICULTURA NEGÓCIOS SAÚDE E
BEM-ESTAR

Saiba mais em:

go.alltech.com/pt-br/one21
Use #brasilnoONE nas redes sociais

ACONTECE
Eventos

https://www.alltech.com/pt-br/press-release/inspiracoes-e-oportunidades-para-agroindustria-serao-temas-de-simposio-global
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/one2021.pdf
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/

