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AS DELÍCIAS DA
CULINÁRIA SUÍNA

ABCS projeta leve crescimento da suinocultura em 2022

RECEITA FÁCIL E RÁPIDO DE FILÉ MIGNON RECHEADO | ESPECIAL DE NATAL
Flávia Brunelli

ECONOMIA

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

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

SUÍNO VIVO
R$/@ 118,00

R$/Kg 6,29

135,00

7,20

140,00

7,47

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 9,209,00 10,40

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

10,00

- -

BOI R$/@ 231,35 265,15 319,65 303,15 308,00

MILHO R$/Saca 47,88 74,85 91,60 82,74 87,56

DÓLAR R$ 4,22 5,18 5,61 5,40 5,70

150,00

8,00 7,20

135,00

9,70

10,10

10,00

10,5010,10 10,5011,40 12,00

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube

PERNIL SUÍNO glaceado em barbecue CASEIRO de uísque
Jimmy e Bruno Salomão | Ceia do Ogro
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Manter o ritmo de crescimento da cadeia suinícola frente ao elevado custo de produ-
ção no Brasil foram dois grandes desafios que os produtores tiveram que driblar ao 
longo de 2021.

Manter o ritmo de crescimento da cadeia suinícola frente ao elevado custo de produ-
ção no Brasil foram dois grandes desafios que os produtores tiveram que driblar ao 
longo de 2021. Nos primeiros nove meses do ano, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o setor conseguiu recuperar o fôlego e crescer 8,82% 
em toneladas de carcaças e 6,86% em cabeças abatidas em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, reflexo ainda das boas margens atingidas em 2020. No entanto, em 
função da crise enfrentada pelo encarecimento dos preços dos grãos, estima-se uma 
redução no ritmo de crescimento para 2022.

O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes,
conversou com o Jornal O Presente Rural e traçou um panorama das dificuldades e
oportunidades que o setor vivenciou no decorrer do ano. Para ele, o grande vilão na alta
dos custos de produção foi a oscilação do preço do milho e do farelo de soja, que per-
manecem com patamar elevado, mas, mesmo diante deste cenário, houve um peque-
no recuo dos custos e uma reação nos preços pagos ao produtor no primeiro semestre.
“É sabido que o último trimestre do ano sempre apresenta demanda elevada que
acaba aumentando o preço do suíno, e isto está ocorrendo, mas abaixo da expectativa
que o setor tinha até então”, ressalta Lopes.

O Presente Rural – Quais foram os principais desafios do mercado de suínos em 2021?

Marcelo Lopes – Sem dúvida o principal desafio deste ano foi o elevado custo de pro-
dução, especialmente relacionado ao milho, decorrente da quebra de safra histórica do 
Brasil. Outro desafio para a cadeia foi a continuidade do crescimento da produção ao 
longo de 2021, sem que a demanda interna acompanhasse no mesmo ritmo, determi-
nando preços pagos ao produtor abaixo do necessário para determinar margens posi-
tivas na atividade.

O Presente Rural – Como o embargo da carne bovina para a China mexe no consumo
interno de proteína animal?

Marcelo Lopes – O preço da carne bovina “descolou” das demais há algum tempo, o 
que também oportunizou o aumento de consumo per capita de carne suína e de frango. 
O embargo chinês determinou, por alguns meses uma queda significativa da arroba do
boi gordo, mas entendemos que isto pouco interferiu na dinâmica de preços das
demais proteínas.

O Presente Rural – O panorama atual do mercado brasileiro de suínos é animador?

Marcelo Lopes – Se compararmos com o primeiro semestre há uma melhora do cená-
rio para a suinocultura, com um pequeno recuo dos custos e uma reação nos preços 
pagos ao produtor. Entretanto, é sabido que o último trimestre do ano sempre apre-
senta demanda elevada que acaba aumentando o preço do suíno; isto está ocorrendo, 
mas abaixo da expectativa que o setor tinha até então. Mesmo que haja um aumento 
considerável na procura nas últimas semanas do ano, o balanço financeiro de 2021 é 
ruim para o setor, com custo médio muito elevado e margens negativas.

O Presente Rural – Em 2021 houve um crescimento da produção de suínos em relação
ao ano anterior? E qual a projeção média para 2022?

Marcelo Lopes – No momento temos dados oficiais de produção até setembro de 2021 
(IBGE). Estes nove meses apresentaram um crescimento de 8,82% em toneladas de 
carcaças e 6,86% em cabeças abatidas em relação ao mesmo período do ano passado. 
Sem dúvida este crescimento de 2021 deve-se às boas margens auferidas pelo setor 
em 2020. Porém, em função da crise enfrentada pelo setor em 2021, espera-se uma 
redução significativa do ritmo de crescimento da produção em 2022, mas ainda assim 
haverá crescimento, em função de ganhos de produtividade e por ser uma cadeia longa 
de difícil e demorado controle de oferta.

O Presente Rural – Em relação ao preço médio do suíno, ocorreram algumas variações
durante o ano? Quais fatores interferiram para isso?

Marcelo Lopes – A melhor forma de demonstrar a variação do preço do suíno ao longo 
deste ano comparando com 2020 é analisando o gráfico abaixo (Cepea), com o preço 
da carcaça especial em São Paulo. Depois de preço recorde nominal em novembro de 
2020 (quase R$ 14,00kg), houve queda significativa em 2021, mantendo-se abaixo de R$ 
11,00, com oscilações que se aproximaram de R$ 9,00. Um comportamento vacilante 
em patamar relativamente baixo quando se analisa a subida dos custos de produção 
neste ano.

O Presente Rural – Em 2021, a carne suína ficou mais cara para o consumidor final.
Quais efeitos esse aumento teve no consumo desta proteína no mercado interno?

Marcelo Lopes – A boa notícia do ano é o aumento do consumo per capita de carne 
suína no Brasil, apesar da crise econômica. Com relação ao preço no varejo é preciso 
destacar que além da lei da oferta e procura que determina o valor, a margem de cada 
elo da cadeia tem dinâmica própria e independente. O fato é que a carne suína no ata-
cado (carcaças), que tem relação muito próxima com o preço pago ao produtor, esteve 
muito competitiva ao longo de todo ano, basta ver a redução da diferença de preço em 
relação às carcaças de frango que ocorreu em 2021.

O Presente Rural – Quais aspectos interferem no custo final da produção suinícola?

Marcelo Lopes – Sem dúvida o preço do milho foi o grande vilão na alta dos custos de 
produção neste ano. O gráfico abaixo com as cotações do grão (Cepea) demonstra cla-
ramente a mudança de patamar de preço do milho em relação ao ano passado.

Além do milho e do farelo de soja, que também permaneceu em patamar elevado, o 
ano de 2021 foi marcado pelo aumento da inflação e desvalorização do real, que refletiu 
na alta de tarifas públicas (energia, combustíveis) e aumento dos preços de produtos 
importados (medicamentos, vitaminas, etc).

O Presente Rural – Em 2020 as exportações brasileiras de carne suína bateram recorde
histórico, com cerca de 1,02 milhão de toneladas enviadas para o exterior. E neste ano,
quanto foi exportado?

Marcelo Lopes – Dados consolidados até outubro/2021, com acumulado de 867 mil 
toneladas de carne suína in natura exportada, indicam um aumento da ordem de 15% 
em relação ao mesmo período do ano passado (753 mil ton). A tendência é terminar-
mos o ano com crescimento dos embarques acima de 12%, batendo novo recorde.

O Presente Rural – Quais os principais destinos dos embarques de carne de suína bra-
sileira? Há mercado externo para ser explorado em 2022?

Marcelo Lopes – Até outubro de 2021, o Brasil exportou carne suína in natura para 102 
destinos. Porém, quase 90% do volume está concentrado em menos de 10 países. A 
China continua sendo o principal destino, com 53,47% do total exportado pelo Brasil de 
janeiro a outubro de 2021; em segundo vem Hong Kong com 11,53% e, na sequência, 
Chile (6,04%), Singapura (4,45%), Vietnã (3,90%), Uruguai (3.71%), Argentina (3,10%) e 
Filipinas (2,39%). No curto e médio prazo nenhum mercado substitui o volume deman-
dado hoje pela China. Entretanto, há grandes importadores como Japão, México e 
Coreia do Sul, os quais vendemos volumes insignificantes, que podem ser mercados 
em potencial no futuro. Mas isto exigirá não somente garantias sanitárias (Brasil livre 
de febre aftosa sem vacinação), como também atendimento a padrões de qualidade e 
especificações de mercado.

O Presente Rural – Os impactos da Peste Suína Africana na Ásia determinaram o ritmo
das vendas no ano passado. E em 2021, a PSA teve alguma influência nas vendas dos
exportadores brasileiros no mercado internacional?

Marcelo Lopes – A PSA continua impactando o mercado, pois, embora tenha havido 
uma importante recuperação do rebanho chinês, a doença não está controlada no país 
e a demanda por carne suína ainda ultrapassa a produção doméstica de lá. Entretanto, 
no segundo semestre de 2021 houve uma queda acentuada do preço do suíno na China 
motivado por um aumento na oferta decorrente da liquidação de alguns planteis. Ainda 
assim, o Brasil foi um dos poucos grandes exportadores que aumentou seus volumes 
para a China este ano, porém o valor médio da carne suína in natura exportada que em 
maio chegou ao valor de USD 2,72 mil por tonelada, em outubro caiu ao menor valor 
mensal do ano (USD 2,23 mil/tonelada), reduzindo a atratividade deste mercado.

O Presente Rural – A crise logística mundial agravada com a pandemia afetou de
alguma maneira a exportação da suinocultura brasileira? Diante deste cenário, como a
ABCS vislumbra o mercado de exportação para 2022?

Marcelo Lopes – Desde o começo da pandemia as questões logísticas têm afetado as 
cadeias de produção, mas este problema tem sido contornado relativamente bem pelo 
setor de carnes. É difícil prever até que ponto estes gargalos vão prejudicar o fluxo de 
exportação, porém acreditamos nas projeções de que haverá aumento das exporta-
ções para a China e, consequentemente, novo recorde de embarques em 2022, pois a 
liquidação de alguns planteis chineses no início deste ano impactará na menor oferta 
interna naquele país no ano que vem, mantendo a demanda externa aquecida.

O Presente Rural – Quais os desafios e perspectivas para os suinocultores em 2022?

Marcelo Lopes – O início do plantio da safra 2021/2022 com bom regime de chuvas na 
maior parte das regiões produtoras do país projeta recorde de produção de milho nas 
primeira e segunda safras. Confirmado clima favorável até a metade do ano que vem, 
certamente teremos um recuo significativo no custo de produção. O que preocupa é a 
recuperação efetiva da economia brasileira com a retomada do poder aquisitivo do 
consumidor, pois mesmo com o aumento previsto de exportação de carne suína, o 
mercado interno é o mais importante para a colocação da produção. As incertezas de 
um ano ainda impactado pela pandemia, com eleições e transtornos mundiais de 
logística indica que o produtor deve evitar qualquer tipo de investimento em expansão, 
focando seus gastos na compra estratégica de insumos e na melhoria da produtivida-
de.

Fonte: O Presente Rural

Boi gordo: preços começam a reagir após fim do embargo chinês

Segundo a Safras, os frigoríficos já começam a realizar algumas compras visando a 
produção de novos lotes destinados à China.

O mercado físico de boi gordo registrou preços mais altos nesta quinta-feira. Segundo
o analista da Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, com o término do embar-
go, os frigoríficos já começam a realizar algumas compras visando a produção de
novos lotes destinados à China.

“É importante mencionar que a prioridade ainda é o escoamento da carne que foi pro-
duzida nos padrões de importação chinesa e ainda não haviam recebido o certificado 
internacional de exportação, mas ainda há um importante gargalo logístico a ser supe-
rado. Para o primeiro bimestre de 2022, o mercado se ressentia de fatores que ofere-
cessem sustentação aos preços. A retomada das compras chinesas é um elemento 
importante que oferece sustentação aos preços do boi gordo em um momento de fra-
gilidade da demanda doméstica de carne bovina”, assinalou Iglesias.

Com isso, em São Paulo, Capital, a referência para a arroba do boi ficou em R$ 316, ante 
R$ 310 – R$ 311 na quinta-feira. Em Dourados (MS), a arroba foi indicada em R$ 306, 
contra R$ 296. Em Cuiabá, a arroba ficou indicada em R$ 29, contra R$ 291. Em Uberaba, 
Minas Gerais, preços a R$ 310 por arroba.

Atacado
O atacado apresenta preços acomodados para a carne bovina. “O ambiente de negó-
cios ainda sugere para pouco espaço para reajuste no curto prazo. Tradicionalmente
os picos no atacado acontecem durante o mês de novembro, enquanto em dezembro
os preços do varejo costumam atingir seu ponto de máxima no decorrer do ano. Para
2022 o consumidor brasileiro tende a manter a predileção por proteínas mais acessí-
veis, considerando o lento crescimento econômico previsto para o próximo ano.”, disse
Iglesias.

O quarto traseiro ainda é precificado a R$ 22,25 por quilo. O quarto dianteiro seguiu pre-
cificado a R$ 14 por quilo. A ponta de agulha permanece no patamar de R$ 13,30.

Fonte: Canal Rural

https://www.youtube.com/watch?v=cFrWFklOpOg
https://www.youtube.com/watch?v=BIkT9mz6BJg
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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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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/

