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ALERTA FIESP

MERCADO
DE SUÍNOS

COMUNICADO CSP

Resultado da Bolsa de Suínos realizada hoje
A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo "Mezo Wolters" definiu venda de 
24.965 suínos em R$ 135,00/@ na data de hoje. 13 granjas venderam na bolsa e 
5 frigoríficos compraram.

Confira abaixo os que estavam presentes na reunião:

Fiesp briga na justiça para reverter elevação do tributo

Enquanto a população está preocupada em proteger sua saúde e garantir o susten-
to de sua família, ambos em risco devido à pandemia, o governo do Estado de São 
Paulo aumenta o ICMS para um amplo conjunto de bens e serviços, o que trará resul-
tados desastrosos para a economia paulista. Além do impacto direto no bolso das 
pessoas, tal medida também causará desemprego em São Paulo, uma vez que as 
empresas terão incentivo para se mudarem para outros estados, onde a carga tribu-
tária não subiu, ou mesmo para o exterior, comprometendo a recuperação da econo-
mia paulista e brasileira.

A seguir, alguns exemplos de aumento de tributação definidos pelo governo do 
Estado de São Paulo:

Suinocultura/Faep: Bom ano para o independente, nem tanto
para o integrado
Em um ano como 2020, que trouxe novos desafios para a produção e a comercializa-
ção das carnes, o levantamento dos custos de produção da suinocultura, realizado 
pela o Sistema FAEP/SENAR-PR, tem importância adicional. Ao dimensionar o 
impacto destas mudanças na atividade produtiva, é possível descobrir oportunida-
des, vislumbrar o que pode vir pela frente, ou, ao menos, não perder dinheiro pela 
falta de informação. 

“Foi um ano bem atípico, mas, no geral, um ano bom para a suinocultura. Apesar dos 
custos subindo bastante, o preço [do suíno] acompanhou. O suinocultor vinha bas-
tante descapitalizado. Agora, com esse aumento de receita, esse ganho a mais, o 
suinocultor vai colocar sua situação financeira em ordem. A grande maioria está 
fazendo contas, pois vinha de um déficit muito grande na atividade. Esse ano, esses 
produtores conseguiram amenizar seus compromissos financeiros”, avalia Reny 
Gerardi, presidente da Comissão Técnica da Suinocultura da FAEP. 

A rigor, o levantamento de 2020 repete um fato observado em 2019: os produtores 
independentes melhor aproveitam o bom momento da suinocultura no mercado. 
Vale lembrar que há dois tipos de relação de produção: produtor no regime de inte-
gração (comodato) desenvolve a atividade em parceria com uma agroindústria, que 
arca com os custos de alimentação e medicamentos, além de garantir a compra da 
produção por um preço estipulado previamente; e o independente, que desenvolve a 
atividade por conta, sendo responsável por arcar com os custos da ração, da aquisi-
ção de matrizes, e comercializa a produção diretamente no mercado. 

Os dados do levantamento mostraram que os produtores independentes consegui-
ram, neste ano, cobrir seus “Custos Totais” e aumentar a receita, mesmo diante dos 
altos preços do milho e da soja, principais insumos da alimentação animal. Do lado 
dos integrados, a situação não é tão vantajosa. A remuneração paga pelas agroin-
dústrias cobre, quando muito, os “Custos Variáveis” da atividade. Sem recursos para 
reinvestir, a tendência é que, no médio prazo, esses últimos produtores deixem a ati-
vidade. 

“Em linhas gerais, o levantamento mostrou que o mercado está bom para os suino-
cultores independentes, apesar da preocupação com o custo dos grãos para 
alimentação. No momento, o preço pago pelo suíno está cobrindo esse custo. 
Dentro da integração, vemos que o aumento no valor praticado no mercado não foi 
repassado para o valor remunerado dos integrados, da mesma forma que o aumen-
to no custo dos insumos também não impactou as contas desses produtores”, 
avalia Nicolle Wilsek, técnica do Sistema FAEP/SENAR-PR e responsável por acom-
panhar a cadeia da suinocultura. “Porém, um fator que impacta fortemente o custo 
de todos os produtores, independentemente do modelo de produção, são os encar-
gos trabalhistas (salário, insalubridade, EPIs, etc.), agrupamos na denominação ‘Mão 
de Obra’”, complementa. 

Essa também foi a percepção do suinocultor Elói Favero, que desenvolve a atividade 
no município de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste. “Houve um aumento 
significativo nos [preços] dos insumos e nos custos de instalação de equipamentos. 
Mas, o custo que mais impactou na minha atividade foi a mão de obra”, afirmou. 

De fato, quando analisados os números dos “Custos Variáveis” nas diversas modali-
dades de produção, é possível observar que a participação do item “Mão de Obra” 
tem participação significativa na integração, enquanto que no sistema independen-
te, a alimentação teve maior peso. 

“Em 2020, tivemos uma situação de alto custo de produção, principalmente em 
função do alto custo do milho e da soja a partir do segundo semestre do ano, por 
conta da escassez do produto no mercado. O milho está num preço muito bom para 
o agricultor, porém proibitivo para o produtor de proteína animal. O mesmo vale para 
a soja”, avalia o suinocultor Wienfried Matthias Leh, que atua em Guarapuava e 
Pinhão (região Centro-Sul). 

Atuando de forma independente com um total de 3,6 mil matrizes, Leh observa que 
os bons preços do suíno se deram em função do câmbio valorizado e das exporta-
ções aquecidas. “Conseguimos realizar um bom preço. Neste momento boa parte 
dos produtores está num ponto de equilíbrio em relação ao custo e ao preço do quilo 
produzido”, observa, referindo-se à rentabilidade da atividade. 

Quando analisados os números de 2020 em relação àqueles do ano passado, algu-
mas variações são impressionantes. É o caso da receita em relação ao “Custo Ope-
racional” no sistema de ciclo completo (independente) avaliado nos Campos Gerais. 
No painel de 2019, ao subtrair o saldo da atividade pelo seu “Custo Operacional”, a 
receita por quilo de suíno vivo era de R$ 0,44. Em 2020, esse número saltou para R$ 
3,17, uma variação de 1.368%. Isso se explica pelo preço do quilo do suíno que passou 
de R$ 4,30, em 2019, para R$ 8,50, em 2020 (variação de 97,7%), enquanto neste 
mesmo período o “Custo Operacional” variou apenas 32%. 

Levantamento 

O levantamento dos custos de produção da suinocultura percorreu as principais 
regiões produtoras do Estado (Oeste, Sudoeste e Campos Gerais) realizando painéis 
com a participação dos suinocultores, em diversas modalidades de produção: Cre-
chário (unidade que recebe leitões desmamados e recria até a terminação); UPL 
(Unidade Produtora de Leitões, que atua da maternidade até a saída da creche); UPD 
(Unidade Produtora de Leitões, que atua da maternidade até o desmame); UPT (Uni-
dade Produtora de Terminação, que recebe leitões da UPD ou do Crechário e realiza 
as fases de crescimento e terminação até o abate) e Ciclo Completo (unidade que 
executa todas as fases da criação, desde a produção de leitões até a terminação 
para o abate), tanto no sistema de integração, quanto na produção independente.

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi realizado apenas uma 
rodada de reuniões para coletar as informações. Nos anos anteriores, foram feitas 
rodadas em dois momentos (primeiro e segundo semestres). Os encontros foram 
realizados de forma online e em alguns sindicatos rurais nos municípios com maior 
representatividade na produção de suínos: Castro (Campos Gerais), Pato Branco 
(Sudoeste) e Toledo (Oeste). Participaram destes encontros produtores, revendedo-
res de equipamentos e insumos, representantes de indústrias e de cooperativas. 

Levantamento ajuda produtores a negociar nas Cadecs 

Os números do levantamento de custos promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR 
são importantes para tecer uma visão ampla e abrangente da atividade. Além disso, 
são ferramentas de negociação, principalmente no caso dos suinocultores que 
atuam no regime de integração (comodato), que precisam negociar constantemen-
te com as agroindústrias. 

Desde 2016, quando foi aprovada a Lei 13.288/2016, essas discussões entre produto-
res integrados e agroindústrias integradoras acontecem nas Comissões de Acom-
panhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Cadecs), espaços vol-
tados à negociação equilibrada e diálogo entre as partes, formados pelo mesmo 
número de representantes da indústria e dos produtores. 

O Sistema FAEP/SENAR-PR apoiou a aprovação da legislação e incentivou a criação 
de Cadecs junto às unidades agroindustriais de modo a trazer mais segurança e 
transparência às relações entre integrados e integradoras. Por meio do SENAR-PR, 
foram criados cursos para negociações e condução de reuniões voltados às ativida-
des nas Cadecs. 

“A FAEP tem ajudado muito o produtor de suínos, contribuindo para organizar a 
cadeia produtiva por meio das Cadecs. E isso tem reflexo nos produtores indepen-
dentes. A Federação tem esse papel de interferir para proteger essas categorias 
quando existem dificuldades”, observa o presidente da Comissão Técnica da Suino-
cultura da FAEP, Reny Gerardi. 

Em maio desse ano, por meio das ações da Cadec criada junto à empresa JBS Foods 
de Carambeí (Campos Gerais), os produtores da unidade conseguiram um reajuste 
no preço recebido pelo leitão. Casos como esse são cada vez mais corriqueiros no 
Paraná. 

“Esse ano tivemos alguns ajustes justamente através da Cadec”, afirma Gerardi, que 
participa da Cadec formada junto à unidade de BRF de Toledo (Oeste). “Tivemos um 
ganho de 20% ao longo do ano”, comemora. “Não foi o mesmo ganho do produtor 
independente, que aproveitou um bom momento, mas foi uma vitória”, completa. 

ANÁLISE 

Ano de bons resultados para suinocultores paranaenses 

Por Nicolle Wilsek, técnica do Detec do Sistema FAEP/SENAR-PR 

Os altos valores financeiros gerados pela agropecuária brasileira no último ano 
nunca foram vistos, até então, e a suinocultura não está fora dessa estatística. O ano 
de 2019 já havia expressado melhores resultados no valor praticado para o quilo do 
suíno vivo, e sinalizava-se essa projeção positiva para 2020, o que se concretizou 
além do esperado. Salvo a necessidade de abastecer o mercado chinês, afetado pri-
meiramente pelo déficit produtivo estabelecido na epidemia de Peste Suína Africa-
na (PSA), e posteriormente pela pandemia do novo coronavírus, o maior consumo 
doméstico de carne suína contribuiu para o aumento das receitas do setor. No 
mesmo cenário, a alta do dólar que favoreceu as exportações de soja e milho, princi-
pais insumos na alimentação de suínos, além de matéria primárias, como ferro e aço, 
usadas nas construções e manutenções de granjas. Toda essa conjuntura reflete 
em um aumento significativo do custo de produção da suinocultura paranaense, 
mas que ainda se sustenta pelos altos valores pagos ao suíno entregue. Estima-se 
que o preço pago ao produtor continue em alta por pelo menos mais cinco anos, 
acompanhando a alta dos grãos e mantendo a atividade rentável nesse período. 
Interpretando os resultados levantados nos painéis realizados pelo Sistema FAEP/-
SENAR-PR, resume-se em bom momento para produtores independentes, o que 
não acompanha nas produções integradas, onde o custo de mão de obra e manuten-
ções estão bem elevados, não sendo revertidos em melhores remunerações aos 
integrados. 

Fonte: Faep/Senar (PR)

Vale lembrar que, ao contrário do governo federal e de outras administrações esta-
duais e municipais, o governo do Estado de São Paulo não concedeu nenhum alívio 
tributário para auxiliar os contribuintes a enfrentar este momento crítico. E, apesar 
de atravessarmos uma das maiores crises econômicas da história, a arrecadação 
estadual de janeiro a novembro de 2020 já superou R$ 229 bilhões e é maior que a do 
mesmo período do ano passado. Ou seja, apesar de não ter tido perda de recursos, o 
governo paulista adota medidas amargas que punem a população para aumentar a 
arrecadação em bilhões de reais ao ano.

Além disso, em vários casos, o aumento de tributação é maior para as micro e 
pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Este é o caso das empresas 
Simples que distribuem carne, lâmpadas, pneus e câmaras de ar e calçados, por 
exemplo. Este aumento de tributação inviabiliza negócios familiares que têm 
grande importância na geração de renda da população e um papel fundamental em 
cidades menores e nos bairros menos centrais das grandes cidades.

Por todos esses motivos, a Fiesp repudia a decisão do governo do Estado de São 
Paulo de subir as alíquotas do ICMS e recorreu à Justiça. Lutaremos até o fim para 
reverter este aumento de impostos.

Por isso, a Fiesp disponibilizou planilha com a lista de produtos atingidos pelo 
aumento da tributação do ICMS paulista e a respectiva estimativa de aumento no 
seu preço para que cada empresa/setor possa avaliar o impacto final do aumento 
da tributação no preço de seus produtos.

A planilha contém as orientações necessárias para que a empresa/sindicato possa 
identificar de que forma os seus produtos foram afetados pela medida do governo 
paulista.

Fonte: FIESP

Em virtude do final do ano e inicio do ano novo, publicamos as
datas da Bolsa de Suínos no Estado de São Paulo.
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ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

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

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.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.vitamix.com.br
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
http://biosyn.com.br/

