
19 de Outubro de 2021

MERCADO DE SUÍNOS SINALIZA
MELHORA NA PROCURA EM RELAÇÃO
A SEMANA PASSADA.

COMUNICADO 

Os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago seguem em campo positivo e 
intensificando suas altas entre as posições mais negociadas nesta terça-feira (19). 
Perto de 11h50 (horário de Brasília), as cotações subiam mais de 1% - ou com ganhos 
que variavam de 15,75 a 16,50 pontos - levando o novembro aos US$ 12,37 e o maio/22 
a US$ 12,62 por bushel. 

Também na CBOT, o farelo de soja subia mais de 2% entre os  principais contratos, 
se destacando no complexo. No óleo, os ganhos eram de pouco mais de 0,5%. 

Como explica o analista de mercado da Agrinvest Commodities, Eduardo Vanin, o 
mercado enxerga espaço para o avanço diante de algumas informações importan-
tes que chegam da China, entre elas uma recuperação nos preços da carne suína no 
país - a qual já acumula um ganho de 16% - o aumento das vendas de farelo de soja 
e o yuan - a moeda chinesa - perto das máximas frente ao dólar, o que deixa a oleagi-
nosa importada mais barata.

"E o mercado entende que isso tudo deve se reverter em mais compras de soja por 
parte da China", explica Vanin.

Os traders ainda acompanham os baixos estoques chineses de farelo, que podem 
ser reflexo pelos feriados prolongados no país ou pelos desdobramentos da crise 
energética no país, que forçaram a interrupção do processamento em algumas 
plantas. Assim, ainda segundo os analistas da Agrinvest, foco sobre como as novas 
compras de oleaginosa pela nação asiática acontecerão nas próximas semanas e 
meses. 

O mercado dá atenção ainda aos seus fundamentos e os números da colheita ame-
ricana que foram divulgados no final da tarde de ontem pelo USDA (Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos) e que vieram abaixo das expectativas e do 
mesmo período do ano passado. A colheita da soja, até o último domingo (17), foi 
concluída em 60% da área, contra 62% esperados pelo mercado e abaixo dos 73% 
do mesmo período do ano passado. A média dos últimos cinco anos, no entanto, é de 
55%. 

No Brasil, atenção aos trabalhos de campo e ao rtimo de plantio que é o segundo 
mais acelerado da história. 

Além dos fundamentos, o mercado da soja encontra suporte também no humor 
melhor do financeiro hoje, diante de bons resultados de balanços que chegam de 
empresas nos EUA no último trimestre, puxando as bolsas, demais commodities - 
com o petróleo subindo - e o dólar index caindo 0,3%, sinalizando essa menor aver-
são ao risco.

Por: Carla Mendes 
Fonte: Notícias Agrícolas

Soja sobe mais de 1% na Bolsa de Chicago acompanhando
disparada do farelo e cenário na China

MERCADO
DE GRÃOS

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 19/10/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 94,00

R$/Kg 5,01

160,00

8,53

135,00

7,20

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 7,707,10 12,10

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

12,00 12,50

- -

BOI R$/@ 160,70 261,60 312,60 305,25 267,80

MILHO R$/Saca 38,88 68,12 97,88 93,53 89,89

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,51

155,00

8,27 7,20

135,00

9,70

10,30

10,20

10,60

MEIO AMBIENTE

10,10 10,50

Ocorreu no dia de hoje (19) a primeira reunião do grupo de trabalho "Aplicação de 
efluentes da suinocultura em fertirrigação" no âmbito da Câmera Ambiental de Sui-
nocultura | CETESB. 
A próxima reunião ocorre no dia 10 de novembro do corrente ano.



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

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

MACROECONOMIA: O QUE ESPERAR DE 2022?
20 de Outubro de 2021 - às 15h30

Pork Nutrition - O FUTURO DA SUINOCULTURA COMEÇA AQUI!
22 de Outubro de 2021

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

WORKSHOP SUÍNO PAULISTA
29 de Outubro de 2021 - às 14h00

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

EVENTO 100% ON-LINE

O FUTURO DA SUINOCULTURA 
COMEÇA AQUI!

2021
22 OUTUBRO

NUTRITION
N E T W O R K I N G

C O N G R E S S  &

O

08h00 às 08h10

Abertura - Daniel Pigatto Monteiro

Pork break – Pausa de 5 minutos

12h15 às 13h30 – Pork Lunch 

08h10 às 09h10

09h10 às 10h10 

10h15 às 11h15 

Fibras para maior taxa 
de natalidade e peso 

ao nascimento 
Doutor em Zootecnia pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Chefe-geral da 
EMBRAPA Suínos e Aves.

Everton Luís Krabbe

Manejo nutricional da 
fêmea hiperprolífica 
Doutora em produção e sanidade 
suína pela Universidade de 
Murcia – Espanha. Consultora em 
produção e Sanidade Suína.

Maria Nazaré Lisboa 

PROGRAMAÇÃO

11h15 às 12h15 

A nutrição de creche 
já é desafiadora, mas 
pode ser ainda mais? 

Doutorando em Zootecnia pela 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).  Consultor Técnico 

de Nutrição de Suínos na BRF.

Carlos Kippert

Como preparar o leitão 
de alto desempenho 
para enfrentar os
desafios de creche
Doutor em Medicina Veterinária 
pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
Professor titular na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
Campus Palotina.

Geraldo Alberton

https://www.youtube.com/watch?v=YnrSbORsgX4
www.animalnutrition.com.br/porknutrition
www.ipvs2022.com
https://www.sympla.com.br/workshop-gestao-por-indicadores-na-fabrica-de-racoes--a-chave-para-reducao-de-custo-no-seu-negocio__1376137
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Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
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APCS 2021 | Todos os direitos Reservados

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

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

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/

