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A suinocultura brasileira vive um momento ímpar.

Artigo escrito por Losivanio Luiz de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de 
Criadores de Suínos (ACCS)

A suinocultura brasileira vive um momento ímpar, exportando cada vez mais, batendo 
recordes em volume produzido e sendo uma grande oportunidade para o consumidor 
adquirir a carne suína, pois além da saudabilidade, tem um dos preços mais acessíveis de 
proteína animal do mercado.

No ano passado Santa Catarina exportou 532 mil toneladas e o Brasil 1.130.000 toneladas. 
Isso mostra a pujança de um país nato em produção desta excelência em proteína 
animal. Na contramão disso está o produtor, amargando uma das maiores crises da his-
tória da atividade.

No ano passado, a partir do final do primeiro trimestre, o preço do suíno começou a 
baixar e o cenário só foi agravando até o final do ano, fazendo com que o produtor per-
desse por suíno entregue de 100 quilos, o valor de R$ 110,00 por animal.

Tal situação só tem piorado desde o início deste de 2022, já que os produtores indepen-
dentes estão comercializando o suíno a R$ 4,50 o kg com o custo de produção na casa 
dos R$ 8. Isso significa um prejuízo de R$ 350 por animal comercializado.

Nesta semana tivemos mais uma baixa no preço pago ao produtor, movimentação que 
traz uma preocupação muito forte, pois ninguém mais sustenta uma atividade pagando 
caro para trabalhar. O pior de tudo é não vermos a curto e médio prazo uma solução para 
este grave problema porque a produção continua em expansão no campo.

Para piorar temos a seca que atingiu alguns estados do País e também nossos vizinhos 
como Argentina e Paraguai. Ela tem deixado inúmeras perdas em lavouras como milho e 
soja. Para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo, em 2020 comprávamos com 1 kg de 
suíno 5.100 kg de milho. Em 2021 esse volume caiu para 4.070 kg e agora a relação de 
troca está em 2.540 kg.

Na semana passada estive com a ministra da agricultura em Chapecó, onde entregamos 
uma pauta em nome da Associação para que seja atendida com urgência no intuito de 
tentarmos socorrer os produtores nesse momento de dificuldade, esperando que lá na 
frente tenhamos ainda um horizonte promissor, com lucros suficientes para pagarmos 
as contas que agora estão se acumulando.

Sabemos das dificuldades financeiras que atravessa o país devido a pandemia, onde 
vários setores tiveram a ajuda do governo. Mas para nós suinocultores até agora não foi 
concedido qualquer auxílio. Esperamos que essa realidade mude o quanto antes, caso 
contrário será uma catástrofe financeira não só para as propriedades que estarão 
parando a produção, mas para economia de inúmeros municípios catarinenses, do 
estado e do nosso País.
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Recorde de produção da segunda safra também estimularia retorno das exportações 
brasileiras. Por outro lado, eventual problema com a produção da segunda safra pode 
apertar ainda mais o mercado.

O início da safra de verão de milho 2021/22 foi positivo com boas chuvas no mês de outu-
bro e altas expectativas de superar as 30 milhões de toneladas de produção. Porém, 
novembro e dezembro apresentaram chuvas abaixo das médias, especialmente na 
Região Sul e os cortes de produção foram aparecendo.

Os dados da StoneX apontavam produção de 30,4 milhões de toneladas para a primeira 
safra de milho em novembro, mas agora já foram reduzidos para 26,8 milhões, um corte 
de 3,6 milhões de toneladas, 11,8% a menos.

Diante deste cenário, a expectativa consultoria é para aperto na oferta e preços do 
cereal se mantendo elevados neste primeiro semestre até o início da colheita da safri-
nha na segunda metade do ano.

“A disponibilidade do primeiro semestre vem dos estoques de passagem mais a produ-
ção da primeira safra. Como já viemos de uma quebra de safrinha em 2021, o balanço 
será apertado e os preços vão continuar altos”, pontua o analista de mercado da StoneX, 
João Pedro Lopes.

Já para a segunda safra brasileira, a projeção é de recorde de produção com 89 milhões 
de toneladas, o que resultaria também em um recorde total para o país com 117,5 
milhões de toneladas colhidas no ciclo todo.

O analista, no entanto, ressalta que o plantio das lavouras ainda está muito no começo e 
há espaço para muita acontecer pela frente. “É importante acompanhar o desenvolvi-
mento ao longo do ano para saber a oferta, mas o cenário atual é de disponibilidade bem 
maior no segundo semestre e tendência de baixa nos preços”, diz.

Com a confirmação desta produção elevada, além de pressão baixista nos preços, outro 
indicador que deve ter alteração á a exportação do cereal, que ficou abaixo das 20 
milhões de toneladas na temporada 2020/21 e pode atingir as 41 milhões em 21/22 na 
projeção de StoneX.

“O Brasil deve voltar ao protagonismo internacional como o segundo maior exportador 
de milho. As exportações foram prejudicadas pela oferta menor no último ciclo e agora 
deve retomar o crescimento”, indica Lopes.

Diante de tudo isso, os estoques finais também devem subir de 9,8 milhões de toneladas 
para 11,9 milhões, mas com uma relação estoque/uso caindo de 10,9% para 10,2%, o que 
indica que, apesar de mais produção e mais estoques, o consumo também vai aumentar 
bastante neste ciclo.

Sendo assim, o analista da StoneX destaca que qualquer problema ao longo do desen-
volvimento da segunda safra de 2022 pode apertar ainda mais o quadro de oferta/de-
manda e causar nova pressão de alta nos preços do mercado brasileiro.

Por: Guilherme Dorigatti
Fonte: Notícias Agrícolas

Com quebra da 1ª safra e perspectiva recorde para safrinha,
StoneX espera milho valorizado do 1º semestre e recuando no 2º
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