
Suinocultor teme falta de produtos veterinários vindos da 
China
A crise sanitária vivida pelo país tem dificultado a circulação de mercadorias, e a suinocultura 
paulista já estuda com nutricionistas medidas para modificar a alimentação dos animais

Suinocultores estão preocupados com a possibilidade de escassez ou até falta de produtos de 
uso vetrerinário importados da China. Devido às crises sanitárias enfrentadas pelo país asiático, 
a circulação de mercadorias está comprometida e, segundo o presidente da Associação Paulis-
ta de Criadores de Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira, já estão sendo realizadas reuniões com 
nutricionistas para estudar como modificar a alimentação dos animais.

Ferreira explica que nesta segunda-fiera (17), durante reunião de tomada de preços do Consór-
cio Suíno Paulista com a central de compras, foi demonstrada a preocupação com a possível 
falta de alguns produtos vindos da China. 

“Alguns itens provenientes da China tiveram redução na oferta, não contemplando a nossa de-
manda. Isso nos preocupa, principalmente com alguns produtos da família da lisina, triolina, 
metionina”, afirma.

De acordo com ele, para estes produtos, especificamente, “quase não há substituição”, e a As-
sociação trabalha com nutricionistas porque, caso estes insumos faltem, será preciso mudar a 
alimentação dos suínos. 

Além do desafio logístico, o presidente da APCS fala que as correções cambiais também têm 
sido um fator complicador nos custos de produção para o suinocultor. 

“Como o mercado é dinâmico, com a falta de produtos, há impacto no custo. No mesmo univer-
so, entre fevereiro de 2019 e de 2020, tivemos uma correção cambial entre 14% a 15%, e ontem 
(17 de fevereiro) tivemos uma evolução em preços em dólar nominal em torno de 6% a 7% no 
valor dos produtos importados, siginicando um aumento real e nominal desses itens acima de 
22%”, explica.

Para o suinocultor, Ferreira adverte que o momento é de atenção aos custos de produção, em 
parte elevados por causa dos altos preços do farelo de soja e do milho.  

“Mesmo o preço dos suínos sendo realinhados, a nossa relação de troca com alguns produtos 
não está sendo satisfatória, pelo contrário, estamos perdendo na relação de troca acom alguns 
produtos, principalmente milho e farelo de soja”. 

O produtor deve ficar atento na hora de fazer uma posição em relação ao milho, observar dia 
a dia o mercado futuro para saber o melhor momento de fazer a compra. “Evitar a compra na 
boca, tem que trabalhar o planejamento para que o milho tenha, pelo menos, 4 a 5 meses na 
granja para que o produtor possa trabalhar com mais tempo e eficiência melhor”. 

Apesar do cenário, Ferreira mostra otimismo na suinocultura em 2020, com aumento na par-
ticipação no mercado externo, saindo dos 17% a 18% da produção exportada para 22% 23%, 
ganhando 5% de exportação. Ele também acredita na melhora da economia brasileira, com a 
população consumindo mais proteína animal, fatores garantem perspectivas melhores para o 
ano.

BOLSA DE SUÍNOS

A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo completou um mês operando com novo modelo. An-
tes a referência de preços divulgada era feita em base de pesquisas de mercado e reuniões com 
os associados. Com o novo modelo, além dos associados participarem na formação dos preços 
de comercialização, agora oito frigoríficos também debatem os valores.

Segundo Ferreira, o objetivo é que não haja espaço para especulação no mercado, unindo elos 
da cadeia produtiva para formar preços mais consistentes, evitando picos de altas ou baixas 
muito acentuados. 

Ele afirma que, futuramente, outra novidade passará a fazer parte da realidade do sistema, que 
será integrado ao fluxo de informações das bolsas de suínos de Santa Catarina e de Minas Ge-
rais. 

“São estados com perfis completamente diferentes, que podem trazer informações comple-
mentares, já que Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil e Minas Gerais tem 
uma grande fatia no consumo”.

Ferreira explica que essa unificação é no sentido do fluxo de informações, e não nos preços, 
que continuarão sendo diferentes nas unidades, respeitando as especificidades de cada estado.

         Fonte: Notícias Agrícolas
          Por: Letícias Guimarães
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https://vimeo.com/392225981
https://podcast.noticiasagricolas.com.br/audios/78487875-2020-02-18-11-25-08.mp3


MERCADO EXTERNO

Tabela 1. Volumes exportados de carne suína brasileira in natura para os cinco principais destinos de
2019 (China, Hong Kong, Chile, Uruguai e Rússia) e quantidades para os mesmos destinos nos anos
anteriores.

Tabela 3 - Exportação brasileira de carne suína in natura, volumes e valores de 2016 a 2019. Devido à
elevação do câmbio em 2019, também o valor recebido por kg de carcaça em reais foi recorde. (Dados
de volume e valores em dólar do MDIC).

* não considerada inflação no período

** trata-se de uma estimativa baseada em valores cambiais médios do ano, não obrigatoriamente
representam o valor efetivamente convertido na comercialização, pois há diferenças em contratos e
prazos e oscilações de volumes e valores ao longo dos meses do ano

Tabela 4. Volumes de carne suína in natura (ton) exportados pelo Brasil no total e para China em janeiro
de 2020 e o comparativo com o mesmo período de 2019. MDIC

Tabela 5. Projeções de embarque de carne suína in natura para 2020, baseadas nos volumes exportados
no segundo semestre e no último trimestre de 2019. Simulação baseada em dados de exportação de
2019 do MDIC.

Tabela 2. Os 10 estados maiores exportadores de carne suí-
na in natura em 2019, em toneladas (MDIC).

Inicio de ano é tempo de se planejar e de preparar os próximos passos para cumprimento de metas. E 
se tratando do mercado de suínos, o setor já se organiza para tomar decisões. Para isso, a ABCS traz 
uma análise da produção brasileira, da produção mundial e das exportações durante o período de 2019 
e também as previsões para 2020. Dentre as principais observações, identificou-se que as exportações 
devem continuar crescendo, além de um aumento na produção brasileira de carne suína. No entanto, 
no cenário global a realidade é de queda na produção e de elevação dos custos para criação de suínos. 
Os dados mostram que a atual conjuntura exige atenção dos profissionais que atuam na área, especial-
mente dos produtores.

Exportação recorde em 2019 e janeiro de 2020 mantendo embarques em alta
O ano de 2019 atingiu recorde de exportação com o volume de 750,3 mil toneladas entre in natura 
(649,38 mil ton.) e processados e um faturamento de US$ 1,597 bilhão (ABPA). A China permanece o 
carro chefe das exportações brasileiras fechando o ano com 38,1% da carne suína in natura exportada 
pelo Brasil (tabela 1).

Outro dado que chama a atenção é o aumento expressivo do faturamento com exportação. Na tabela 3, 
observa-se que não somente o valor unitário em dólar subiu em 2019, mas também o valor recebido em 
reais, em função do câmbio favorável às exportações. Enquanto em 2018 o faturamento dos embarques 
de carne suína in natura totalizou pouco mais 1,07 bilhões de dólares, em 2019 superou 1,47 bilhões, um 
crescimento de 37,5%. Se aplicarmos o câmbio médio do ano sobre estes valores (tabela 3), conside-
rando que o dólar encareceu mais de 3% de 2018 para 2019, então estima-se em reais um aumento de 
faturamento total de 42,4% de 2018 para 2019.

Em meados de janeiro foi assinada a primeira fase do acordo comercial entre EUA e China. A China deve 
comprar US$ 12,5 bilhões a mais que em 2017 em produtos agrícolas dos EUA no primeiro ano e US$ 
19,5 bilhões no segundo ano. Caso o acordo seja cumprido, isso significaria uma elevação nas exporta-
ções dos EUA para a China de 149% e 197% em relação ao ano de 2019. Segundo a consultoria MBAgro, 
para os produtos agropecuários os efeitos não devem ser muito significativos, uma vez que o balanço de 
oferta e demanda mundial é o que interessa para a precificação dos produtos e o quadro mundial segue 
apertado tanto para carnes como para grãos. A tendência é que haja apenas uma reorganização nos 
destinos dos produtos transacionados entre os países.

No dia 10 de janeiro, o USDA atualizou as projeções para 2020 para a produção, consumo e exportações/
importações dos principais mercados de carnes. Para este ano, o USDA projeta uma importação chine-
sa de carne (boi, porco e frango) da ordem de 7,15 milhões de toneladas, 27% acima do importado pelo 
país em 2019. Outros destaques do relatório do USDA são a previsão do aumento das exportações do 
Brasil em relação a 2019 da ordem de 9,5% para carne bovina, 20% da carne suína, sem crescimento 
significativo dos embarques de frango.

Tomando como base o segundo semestre de 2019, que foi quando a China elevou as compras da carne 
suína brasileira a outro patamar, projeta-se novo recorde de embarques para este ano de 2020, confor-
me a tabela 5, a seguir.

Se por um lado o USDA projeta um aumento da produção brasileira de carne suína em 2020, ao redor de 
4,5%, por outro lado, o órgão norte americano estima uma queda na produção mundial de carne suína 
ao redor de 10%, puxada principalmente pela China (-25%), Filipinas (-16%) e Vietnã (-6%).

No tocante a sanidade, além da peste suína africana (PSA) ainda não controlada na China e com focos 
recentes em outros países asiáticos e na europa oriental, 2020 iniciou com uma série de ocorrências 
como gripe aviária na China e Febre Aftosa em bovinos na Rússia, que podem afetar não somente o 
mercado de carnes, como a economia mundial, esta última mais relacionada ao Coronavirus.

Em janeiro de 2020 (tabela 4) as exportações continuaram em alta e a China este ano já representa pou-
co mais da metade dos embarques.

Comparando com 2016, o ano que deti-
nha o recorde anterior de exportação de 
carne suína, em 2019, com novo recorde 
de volume total embarcado (649,38 mil 
toneladas), observa-se a China prati-
camente substituindo a Rússia como 
principal destino, com volumes muito 
próximos quando comparamos a Rússia 
em 2016 e 2017 com a China em 2019. 
Em 2018, o mercado russo estava em-
bargado por quase todo o período, mas 
no ano passado voltou em ritmo muito 
baixo. Por outro lado, chama a atenção o 
crescimento de embarques para Chile e 
Uruguai. Os três estados do sul do Bra-
sil lideraram os embarques com mais 
de 95% da exportação de carne suína in 
natura em 2019 (tabela 2).

A previsão é de novo recorde de embarques e estima-se um aumento na produção brasileira de carne 
suína, segundo USDA

Mudanças no câmbio e seus reflexos na produção

Acordos comerciais e recorde nos embarques

Projeções para o mercado de suínos em 2020 indicam 
que exportações seguirão em alta

Fonte: ABCS

Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama, SP - venda de 360 suínos em R$ 107,00/@ = R$ 
5,71/kg vivo condições bolsa, entrega nesta quarta e quinta-feira (19 e 20).

 Carlos Alberto Cunha - Brotas, SP - venda de 450 suínos em R$ 107,00/@= R$ 5,71/Kg vivo condi-
ções bolsa. Entrega na próxima quarta e quinta-feira.

Bolsa de Suínos Informa

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 18/02/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 67,00 69,00 77,00 79,00 84,00 86,00 113,00 115,00 105,00

R$/Kg 3,57 3,68 4,10 4,21 4,48 4,58 6,03 6,13 5,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,60 5,15 6,35 6,80 6,50 7,00 8,60 9,00 8,40 8,60

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - - 8,00 8,30

BOI R$/@ 143,90 150,20 154,20 192,15 197,05

MILHO R$/Saca 34,02 41,10 36,14 51,99 52,27

DÓLAR R$ 3,22 3,72 4,05 4,13 4,36

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

VEJA MAIS NO SITE

http://www.abcs.org.br/informativo-abcs/2870-projecoes-para-o-mercado-de-suinos-em-2020-indicam-que-exportacoes-seguirao-em-alta
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PROGRAMAÇÃO

Recepção

“Nossos frigoríficos estão prontos para 
conquistar novos mercados?" 
Stefan Rohr | Trouw Nutrition

“Como se defender da questão sanitária” 
Lisandro Haupenthal | Vaccinar

Cafezinho Paulista

“A nossa tecnologia está adequada aos
desafios internacionais?”
Sebastião Borges | Tectron

“Somos competitivos na questão
econômica?”
Vladimir Fortes | DB

"De onde vem as novas barreiras em
relação ao consumo de proteína animal?"
Juliana Ribas | Agroceres PIC

Debate entre os presentes

Almoço com Carne Suína

Bate Papo Restrito aos Proprietários e
Gerentes de Granjas

Encerramento
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08:55
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09:35
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10:25

10:50

12:15

13:30

15:30

APOIO:

REALIZAÇÃO:

Atenção associados:
Não esqueçam de levar suas credenciais

PÚBLICO ALVO:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas à
partir de convite enviado via e-mail.

apcs@apcs.com.br          [19] 3651 1233
/suinopaulista
www.apcs.com.br

@suinopaulista

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

ACONTECE

COMUNICADOS CSP

Prezados senhores consorciados,

No próximo dia 20/02 encerra-se o prazo para envio da Programação de Macros .
Fiquem atentos ao prazo. 

Att, 
Equipe APCS | CSP

Programação de Macros
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