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Em relatório, Rabobank aponta que isso permitirá que criadores de suínos em 
escala obtenham bons lucros no ano.

Os preços do suíno vivo na China registraram alta de 14% - passando da média de 
CNY 33 / kg para CNY 38 / kg – de dezembro do ano passado a janeiro de 2021, de 
acordo com relatório do Rabobank. As altas ocorrem mesmo após o país asiático 
liberar grandes estoques de carne suína congelada de suas reservas.

De acordo com a analista Sênior de Proteína Animal do banco holandês, Chenjun 
Pan, esse cenário reflete a forte demanda sazonal e também a oferta restrita de 
carne suína no mercado mundial.

“Prevemos que os preços dos suínos provavelmente começarão a cair na segunda 
metade do primeiro trimestre e, em seguida, cairão para uma faixa de CNY 22 a CNY 
26 / kg para o saldo de 2021, o que cairia cerca de 25% a 30% em relação às médias 
de 2020”, disse no relatório.

A analista avalia que os preços já entraram em um ciclo de queda no quarto trimes-
tre de 2020. Ainda assim, os preços médios durante 2021 ainda serão 50% a 60% 
mais altos do que o nível dos anos normais. Isso permitirá que os criadores de suínos 
em escala obtenham bons lucros em 2021.

FUTUROS DE SUÍNOS

O mercado futuro de suínos foi lançado em 8 de janeiro de 2021. Como a primeira fer-
ramenta de hedge no mercado de suínos da China, o mercado futuro fornecerá aos 
participantes da indústria - não apenas criadores de suínos, mas também partici-
pantes a montante e a jusante - preços indicativos das expectativas do mercado.

Depois dos Estados Unidos, a China é o segundo país a negociar futuros de suínos 
em bolsa. 

Fonte: Suino Cultura Industrial
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Preços do suíno na China ainda serão 60% maiores em 2021

A avaliação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da 
Esalq/USP.

Apesar dos reveses provocados pela pandemia de covid-19, a suinocultura brasileira 
encerrou o ano de 2020 com preços, abate e embarques recordes. Para 2021, a 
expectativa é de que, mesmo com o custo de produção elevado, o balanço positivo 
se repita. A demanda externa por carne suína deve continuar firme, sustentada 
pelas compras chinesas, ao passo que a procura interna deve ser favorecida pela 
possível retomada econômica. A avaliação é do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) indicam que a produção 
brasileira de carne suína pode aumentar 3,5% em 2021 frente ao projetado para 2020, 
passando para quase 4,4 milhões de toneladas. Esse crescimento é similar ao apon-
tado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que estima alta 
de 3,6% na produção brasileira, totalizando 4,1 milhões de toneladas.

Do lado da demanda, a ABPA estima elevação das exportações em torno de 10% de 
2020 para 2021, ao passo que os números apontados pelo USDA indicam aumento 
um pouco mais conservador, de 4,2%. Além da continuidade do bom ritmo de em-
barques para a China, há, ainda, a expectativa de incremento nas vendas a outros 
destinos, especialmente na Ásia.

Ressalta-se que, apesar de a comercialização com os chineses continuar aquecida, 
o país asiático já sinaliza a retomada gradual da recomposição do rebanho de 
suínos, que foi dizimado pela peste Suína Africana (PSA). Esse movimento tem dei-
xando produtores brasileiros em alerta, diante das possíveis implicações no médio 
e longo prazos.

No caso da demanda interna, segundo o Boletim Focus, do Banco Central, de 31 de 
dezembro de 2020, o PIB deve ter crescimento de 3,4% em 2021. Ainda que essa taxa 
seja menor do que a projetada anteriormente, esse avanço já é um estímulo para as 
vendas de carne suína no mercado doméstico, que podem crescer até 2%, de 
acordo com a ABPA, e cerca de 3,5%, segundo o USDA. A recuperação do mercado 
de “food-service” tende a ser um dos pilares dessa melhora.

CUSTOS DE PRODUÇÃO

Os custos de produção devem continuar sendo um grande gargalo ao setor em 2021. 
Isso porque os valores dos dois principais componentes da ração, o milho e o farelo 
de soja, devem se manter altos neste ano, tendo em vista as aquecidas demandas 
interna e externa por esses grãos. Esse cenário tende a pressionar, por mais um ano, 
o poder de compra dos suinocultores.

De acordo com a equipe de Grãos do Cepea, em 2021, a relação estoque/consumo 
final de soja pode ser a menor das últimas nove temporadas, o que poderá dar sus-
tentação aos preços domésticos tanto da soja quanto de seus derivados no decor-
rer de 2021. No caso do milho, os estoques também estão baixos. Além disso, a 
demanda firme e as incertezas quanto ao tamanho da oferta da temporada 2020/21 
devem manter os preços internos do milho em 2021 em patamares acima da média 
de anos anteriores.

Fonte: Suino Cultura Industrial

Setor pode ter mais um ano favorável, apesar de alto custo de 
produção

Cadeia produtiva do leite de SP pede revogação do ICMS | AgroMais

O CSP realizou na data de hoje, 19/01/2021, o primeiro treinamento 
on line para os responsáveis pelo acompanhamento de entregas!

COMUNICADO APCS

COMUNICADO CSP

MERCADO
EXTERNO

Senhores Consorciados,

Favor encaminhar a programação de compra de MACROS para o mês de FEVEREIRO 
até o dia 20/01/2021!

Att;
Equipe CSP.

Reuniões da Bolsa de Suínos "Mezo Wolters"

JANEIRO 2021 
 

SE TE QU QU SE SA DO 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       

ACONTECEU

COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 19/01/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

117,93 119,81

6,29 6,39

144,93

7,73

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,70 9,00

Atacado 
R$/Kg - - - -

10,80 11,00

- -

8,60 7,807,60

- -

BOI R$/@ 149,05 196,25 220,95 266,80 289,70

MILHO R$/Saca 38,90 51,56 49,65 73,42 84,96

DÓLAR R$ 3,70 3,88 5,30 5,25 5,35

6,93

130,0095,06

5,07

10,40

10,00

Fonte: APCS

https://youtu.be/hZeenPucBfs


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
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 
 

O Presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, em conformidade com o 
Estatuto da Entidade e com base no art. 16, inciso I, V, VI, art. 17, § 3º inciso I, art. 19 e 
art. 21, convoca os senhores associados efetivos, no uso e gozo de seus direitos 
estatuários, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 18 de 
fevereiro de 2021, em primeira convocação às 09h30min e em segunda convocação as 
10h00, por videoconferência pela plataforma zoom, através do link abaixo, para 
deliberar a seguinte ordem do dia: 
 
https://us02web.zoom.us/j/89292430963 
 
 
1. Apresentação e aprovação das atividades realizadas no biênio 2019/2021; 

 
2. Eleição da Diretoria e membros do Conselho Fiscal para o biênio 2021/2023; 

 
3. Outros 

 
 

 
Valdomiro Ferreira Junior 
Presidente Executivo APCS 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

18 DE FEVEREIRO, 2021 

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.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

