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Entretanto, números comparados com junho de 2021 seguem no vermelho este ano

De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Governo 
Federal, divulgadas nesta segunda-feira (20), as exportações de carne suína fresca, 
congelada ou resfriada até a terceira semana de junho (12 dias úteis) teve melhora em 
relação à semana anterior, principalmente no faturamento por média diária.

O analista da SAFRAS & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, houve certa melhora, 
mas ainda segue abaixo dos registros do ano apssado. "A grande questão foi a mudan-
ça de rota que a China teve em relação à produção e importação de cvarne suína".

Iglesias ainda cressalta a habilitação de plantas processadoras de carne suína para o 
Canadá, pontuando que o país "é um grande produtor de carne suína, não é muito forte 
nas importações, e não é isso que vai fazer a diferença, mas o caminho é diversificar".

A receita obtida com as exportações de carne suína, US$ 137.980,053, representa 
54,18% do montante obtido em todo junho de 2021, que foi de US$ 254.642,089. No caso 
do volume embarcado, as 56.684,163 toneladas são 58% do total exportado em junho 
do ano passado, quantia de 97.655,828 toneladas.

O faturamento por média diária neste mês foi de US$ 11.498,33775 quantia 5,2% menor 
do que junho de 2021. No comparativo com a semana anterior, houve alta de 10,43%.
    
No caso das toneladas por média diária, foram 4.723,680, houve leve alta de 1,6% no 
comparativo com o mesmo mês de 2021. Quando comparado ao resultado no quesito 
da semana anterior, observa-se incremento de 9,2%.

Já o preço pago por tonelada, US$ 2434,190 é 6,6% inferior ao praticado em junho pas-
sado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, representa leve 
aumento de 1,09%.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Em um ano, o consumo médio por pessoa passou de 16,9 quilos para pouco mais de 18 
quilos. Entre as carnes mais consumidas, a suína foi a única que ficou mais barata nos 
últimos 12 meses.

Na mesa dos brasileiros, a inflação impõe muitas mudanças. Alguns alimentos tive-
ram que sair do cardápio e, em alguns casos, foram substituídos.

Ao comparar os preços, o apetite do consumidor pela carne suína aumenta, e muita 
gente não está comprando só de vez em quando, não.

Entre as carnes mais consumidas, a suína foi a única que ficou mais barata nos últimos 
12 meses. Segundo dados do IBGE, o preço da carne de porco teve queda de 5,52%, 
enquanto a de boi subiu 7% e a de frango teve alta de mais de 20%.

“Não se confirmou, por exemplo, índices de exportação que foram um pouco menores. 
Então essa proteína acabou ficando no mercado doméstico e pressionou os preços no 
varejo, e a gente como consumidor foi beneficiado por isso em um ciclo de inflação 
que está de certa forma mais elevado”, diz Edmar Gervásio, técnico do Departamento 
de Economia Rural.

Com carne de porco sobrando no mercado interno, produtores não conseguiram 
repassar para o consumidor a alta de custos.

“Nós tivemos um aumento da oferta e ao mesmo tempo um aumento do custo de pro-
dução, porque 80% do custo de produção do suíno é relacionado ao milho e ao farelo 
de soja, que foram insumos que aumentaram muito de preço nos últimos meses”, 
explica Iuri Machado, consultor de mercado da Associação Brasileira de Criadores de 
Suínos.

O brasileiro está comendo carne de porco como nunca. Em um ano, o consumo médio 
por pessoa bateu recorde: passou de 16,9 quilos para pouco mais de 18 quilos. Promo-
ções em supermercados ajudam a explicar o crescimento do setor.

Até quando a gente compara com o frango, alguns cortes da carne de porco estão 
mais em conta. Em um supermercado, o quilo do pernil suíno, por exemplo, é quase 
30% mais barato do que o quilo de filé de frango com pele e osso.

Além do preço atrativo, há quem goste mesmo é do sabor. Maria José adora uma biste-
ca de porco frita e diz que fica tão boa que não sobra nada. “Não sobra nem o ossinho.”

Fonte: G1

Exportações de carne suína melhoram na 3ª semana de junho em
relação à anterior
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https://globoplay.globo.com/v/10685660/
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/2022_2106.pdf
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/economia_2106.pdf


ACONTECE
Eventos

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

1º WORKSHOP 2022 - APCS | CSP
22 de Julho de 2022



EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br

APCS 2022 | Todos os direitos Reservados

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
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

