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Principal parceiro comercial brasileiro, China foi destino de 58% dos envios de 
carne bovina neste ano, ou US$ 3,8 bilhões; há 9 anos, valor não chegava a US$ 40 
milhões

O embargo chinês à carne bovina brasileira, que já dura seis semanas, não é inédito 
nem o mais longo da história comercial entre os dois países.

Em 2012, por exemplo, o fluxo foi interrompido pelo mesmo motivo: casos atípicos 
de “vaca louca” (Encefalopatia Enpongiforme Bovina – EEB), e retomado dois anos 
depois. Hoje, porém, o Brasil é muito mais dependente dessa parceria.

A China é o principal parceiro comercial brasileiro, e foi destino de 58% dos embar-
ques de carne bovina de janeiro a setembro de 2021, o que corresponde a US$ 3,8 
bilhões. Há nove anos, esse valor não chegava a US$ 40 milhões.

“Desde que os embarques do setor à China se restabeleceu, em 2014, houve um 
crescimento contínuo de vendas, com um momento de euforia a partir de 2018”, diz 
Tulio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China 
(CEBC).

O avanço desse mercado foi significativo sobretudo nos últimos três anos, por conta 
de uma série de motivos que fez o cenário favorável para o Brasil. Entre os princi-
pais, está a guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Essa disputa entre os dois países abriu espaço para o mercado brasileiro. Além 
disso, o país acabou se beneficiando da necessidade da China de importar carne 
suína em meio a uma peste altamente contagiosa, que chegou ao país asiático em 
2018 e se espalhou rapidamente pelos porcos, principal fonte proteica da dieta chi-
nesa.

“Desde 2018, o Brasil vivia um mar de rosas em relação às exportações para a China. 
Além da demanda aquecida no país por conta da doença dos porcos, os vetos chine-
ses em relação ao mercado norte-americano e, mais recentemente, australiano, 
acabaram beneficiando o Brasil”, diz Cariello.

Só de janeiro a setembro deste ano houve uma alta de 35% no volume de exporta-
ções desse setor, além da carne suína e de aves, em relação ao mesmo período de 
2020. “Agora, esse veto pelo caso atípico de “vaca louca” pegou os exportadores de 
surpresa, porque a China está mantendo esse veto indeterminadamente”, diz.

Tudo pela barganha
Tanto em 2012 quanto atualmente, o motivo dos embargos da China à carne do 
Brasil foram os casos de “vaca louca”. Para especialistas ouvidos pela CNN, porém, 
essa justificativa se soma a outro motivo: o poder de barganha por serem a segunda 
maior economia do mundo.

“O risco sanitário não é motivo real para esse veto, assim como não foi naquela 
época. É, antes de mais nada, uma questão de barganha. A carne está cara no mundo 
todo. Eles querem negociar”, diz Cariello.

“Historicamente, a China tem uma visão super comercial de tudo. Negociam em 
qualquer oportunidade e sabem o poder que têm como comprador. Afinal, são os 
maiores importadores não só de carne, mas de soja e vão ser de milho, algodão, 
celulose etc”, diz Marcos Jank, professor de agronegócio no Insper, coordenador do 
centro “Insper Agro Global” e conselheiro do Núcleo Agro do Cebri (Centro Brasileiro 
de Relações Internacionais).

“Isso dá a eles um certo poder de monopólio. Eles têm uma vantagem pelo volume 
que eles compram e usam esse tipo de justificativa – pode ser um problema sanitá-
rio, técnico e até relacionado à Covid-19, como fizeram no ano passado, para nego-
ciar preços menores”, diz.

Em meio à pandemia, a China chegou a interromper as importações do Brasil por 
conta de um risco potencial de Covid-19 nas embalagens, risco que já se provou pra-
ticamente nulo.

Carne suína x carne bovina
A China planeja ficar perto da autossuficiência na produção de carne suína, à 
medida que a situação da peste suína chega perto de estar controlada no país asiá-
tico. Em relação à carne bovina, por outro lado, a história é outra.

“Eles precisam importar 30% do consumo doméstico de carne bovina. Por isso, a 
atual suspensão não deve demorar a acabar, já que o Brasil é o maior fornecedor 
nesse sentido”, diz Jank.

Apesar de serem dependentes da importação de carne bovina, é verdade também 
que esse tipo de proteína não é um produto estratégico em termos de segurança 
alimentar para os chineses, que ainda podem se beneficiar das importações que 
vem via Hong Kong.

“A carne básica da China é o porco ou frango. Eles ainda têm tempo para negociar”, 
diz Cariello.

Ministra da Agricultura quer encontro presencial
O governo aguarda retorno de uma carta enviada ao ministro-chefe da Administra-
ção Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) sobre o assunto.

A informação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura à CNN. Na carta, a chefe 
da pasta, Tereza Cristina, se coloca à disposição para tratar pessoalmente sobre o 
embargo às exportações de carne bovina brasileira ao país asiático.

“Da forma como está acordado hoje, a decisão cabe à China. A revisão do protocolo, 
iniciada em 2019, é um dos muitos temas sobre a mesa em negociação entre os dois 
países. A ministra Tereza Cristina enviou uma carta ao ministro-chefe da GACC (au-
toridade chinesa responsável) e se colocou à disposição para tratar pessoalmente 
do tema. Ela está aguardando resposta”, diz em nota.

Fonte: CNN

Especialistas apontam “poder de barganha” da China sobre
embargo à carne brasileira

Empresa holandesa moderniza parque fabril no país com objetivo de ampliar sua 
capacidade de produção para suportar expectativas de crescimento nos próximos 
anos.

A De Heus, uma das maiores indústrias de nutrição animal do mundo, anuncia inves-
timentos de R$ 75 milhões em dois anos para a modernização do seu parque fabril 
no país. A medida contempla as unidades de Rio Claro, no interior de São Paulo, além 
de Toledo, no Paraná, e Itaberaí, em Goiás. Deste valor, R$ 35 milhões foram anuncia-
dos no ano passado e incluem a inauguração da nova linha de produção para premi-
xes na unidade de Rio Claro, que teve aporte de R$ 24 mi. Ainda para este ano, 
quando a empresa celebra nove anos de presença no mercado brasileiro, o presi-
dente da De Heus no Brasil, Rinus Donkers, divulga mais R$ 40 milhões para melho-
rias nas unidades de Toledo e Itaberaí, que serão concluídas em 2022. “Este aporte 
vai aumentar a nossa capacidade de produção e armazenagem para suportar o 
crescimento robusto dos últimos anos. E, por fim, aumenta em várias vezes a capa-
cidade das fábricas, o que permitirá a De Heus continuar na sua pujante trajetória de 
crescimento nos próximos anos”, afirmou o executivo.
 
A empresa familiar de origem holandesa viu seu faturamento no Brasil quintuplicar 
desde que chegou ao país, em 2012. Neste ano, a companhia projeta uma receita de 
R$ 750 milhões, o que a coloca entre as oito maiores empresas de nutrição animal 
do Brasil. No mundo, o grupo fatura mais de € 3 bilhões. A produção também expan-
diu e atualmente tem uma capacidade de fabricação de 320 mil toneladas por ano, 
disse o diretor de Operações da De Heus no Brasil, Henrique Fernandes, destacando 
a expectativa de crescimento ainda maior. “Estamos em franca ascensão e com 
objetivos desafiadores para os próximos dez anos. Nossos investimentos atendem 
as demandas das unidades de negócios de ruminantes, aves, suínos, aquacultura, 
pet food e revenda de matérias-primas”.
 
Os executivos destacam a estratégia de expansão no país. “A De Heus acredita no 
Brasil e tem planos audaciosos de investimentos em novas aquisições, além de 
planos muito bem estruturados de crescimento orgânico através de maior partici-
pação nos mercados em que atuamos”, salientou Donkers lembrando que a aposta 
está nos conceitos técnicos inovadores adotados “o que tem permitido, nestes nove 
anos de Brasil, ampliar significativamente o market share nos mercados em que 
atuamos”. Atualmente, entre premixes, núcleos, concentrados, rações e especiali-
dades, a produção da empresa representa 750 mil toneladas convertidas de ração. 
“Contribuímos para a disponibilidade e acessibilidade de alimentos seguros e sau-
dáveis em todo o mundo, e precisamos fazer isso com o maior cuidado com o clima, 
o meio ambiente e bem-estar animal.”.
 
Todo o crescimento projetado tem forte apelo na sustentabilidade. O Grupo Royal 
De Heus firmou uma parceria com a Fundação Black Jaguar para preservar e restau-
rar uma parte importante da Amazônia e do Cerrado às margens do rio Araguaia. 
“Para o Brasil, como grande produtor agrícola, este tipo de ações, vai reforçar o 
caminho verde da Agro produção que já existe por aqui”, disse Donkers ressaltando 
que além da sustentabilidade a empresa também vem investindo fortemente em 
seus recursos humanos, atualmente ultrapassa 450 colaboradores no Brasil. “Prova 
desse avanço foi a recente conquista um dos mais importantes selos de reconheci-
mento às empresas que valorizam as pessoas, o Great Place To Work (GPTW), com 
índice de satisfação de 92%”.
 
Fernandes reforça o foco de atuação da empresa em tecnologia, desenvolvimento 
de capital humano, pesquisa e expansão. Hoje, a companhia tem seis unidades 
industriais, sendo duas em Rio Claro, além das unidades de Apucarana (PR), Toledo 
(PR), Guararapes (SP) e Itaberaí (GO). A De Heus tem ainda uma unidade administra-
tiva em Campinas (SP) e dois centros de distribuição, em Caruaru (PE) e Contagem 
(MG). Seu portfólio de produtos nutricionais vai de premixes e núcleos a concentra-
dos e rações completas para os principais setores de produção animal e animais de 
estimação do país. “Atender as demandas de mercado é o nosso foco e o Brasil é um 
país em grande expansão em todos os setores. Assim buscamos apoiar através do 
conhecimento adquirido e aplicando conceitos e ferramentas desenvolvidas nos 
mais de 100 anos de história, buscando precisão e otimização dos recursos empre-
gados na atividade, além de fábricas de ração próximas ao produtor, buscando com-
petitividade, agilidade no atendimento e redução dos impactos ambientais gerados 
pela logística das nossas operações”.
 
Sobre a De Heus
Organização internacional de origem holandesa, com posição de liderança na indús-
tria de nutrição animal, desenvolvendo todos os grupos de produtos nutricionais – 
de premixes e núcleos a concentrados e rações completas.  Fundada em 1911, a 
Royal De Heus acumula experiência de mais de 100 anos, está presente em mais de 
20 países, possui mais de 80 unidades fabris, distribuição de produtos em 75 países 
e emprega 8 mil colaboradores. Sempre à frente com tecnologias inovadoras e de 
sucesso entre os produtores, atualmente é considerada uma das 11 principais em-
presas de alimentação animal no mundo. No Brasil, possui seis unidades industriais: 
Rio Claro/SP (2), Apucarana/PR, Toledo/PR, Guararapes/SP e Itaberaí/GO; uma uni-
dade administrativa em Campinas/SP e dois centros de distribuição, em Caruaru/PE 
e Contagem/MG.

De Heus anuncia investimentos de R$ 75 mi no Brasil
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Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 21/10/2021

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$/@ 160,70 261,60 312,60 305,25 262,90

MILHO R$/Saca 38,88 68,12 97,88 93,53 89,56

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,63

155,00

8,27 7,20

135,00

9,70

10,30

10,20

10,60

MERCADO
EXTERNO

EMPRESAS

Reunião da Bolsa de Suínos "Mezo Wolters". Confira os presentes.

MERCADO
DE SUÍNOS

10,10 10,50

PRECOS GOIAS 
21/10/2021
Preço do Suíno vivo: Preço de Bolsa de Suínos de Minas Gerais com acordo 
R$7,50. Preço praticado em Goiás R$ 7,10 o kilo do suíno vivo.
Milho 80,00 a 85,00 dependendo da região
Farelo a Granel..R$2.160,00
Farelo a Ensacado.. R$2.190,00

Bolsa de Suínos em Goiás

ACRISMAT - 21/10/2021
Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos
 
Vendas DENTRO do Estado
Média Kg Suíno Vivo: R$ 5,85
(Houve relato de negócios até 6,40 prazo de pgto: 15 dias)
Número de Animais: 29.995
  
Vendas para FORA de MT
Média Kg Suíno Vivo: R$ 5,95 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 6,50, prazo de pgto: 21 dias)
Número de Animais: 1.357

Bolsa de Suínos do Mato Grosso

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 22.750 animais, com peso médio de 116 kg, num 
preço médio de R$ 6,81 com prazo estimado de 21 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

FPA aguarda reunião com armadores para debater crise dos
contêineres

https://tvterraviva.band.uol.com.br/noticia/1000001007846/fpa-aguarda-reuniao-com-armadores-para-debater-crise-dos-conteineres-.html?mobile=true


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

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

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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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/

