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Alta do dólar e do milho inflam custo de produ-
ção de suínos e reduzem ganhos esperados 
com ampliação das compras chinesas
Associação de Criadores em SP alerta para necessidade dos investimentos serem 
focados em reposição genética, melhoria das instalações e modernização das 
fábricas de rações com a finalidade de ampliar produtividade do plantel

A China tem tido uma participação especial quando o assunto é a exportação de carne suína 
do Brasil, em função dos altos números de casos da peste suína africana que atingiu boa parte 
do plantel dos chineses. Apesar dos números signi�cativos da exportação, a situação não é tão 
confortável quanto era esperado pelo setor. A alta do dólar e do milho in�am custo de produ-
ção de suínos e reduzem ganhos esperados com ampliação das compras chinesas.

De acordo com Valdomiro Ferreira - Presidente APCS, as expectativas de exportação estavam 
mais altas. "O cresceimento das exportações são bastante interessantes, mas a expectativas 
era de um volume melhor e mais rápido, isso demonstra um pouco de cautela em relação à 
produção de suínos no Brasil", comenta. 

As tabelas de crescimentos da APCS (con�ra no vídeo acima) indicam que até setembro o país 
exportou 456 mil toneldas de carne suína. "Esse número já foi alcançado em 2016, em 2017 e 
2018 �camos abaixo deste número, portanto o crescimento com base na China volta o Brasil 
aos números de 2016. A expectativa do setor em função da China é que nós pudessemos 
ultrapassar a casa de 750 mil toneladas para 2019, o que a gente está imaginando que nós 
vamos atingir com certeza em 2020", a�rma. 

Os grá�cos indicam ainda que o volume de compras da China está crescente. Em 2019 teve 
um aumento de 34,41% nas compras, mas também �cou abaixo do esperado. "É porque a 
China fez um grande abate de suíno e acabou se estocando de carne. A partir de setembro 
diminuiu o estoque e a China entra no mercado para trazer carnes importadas de outros 
países. Por isso que nós estamos acreditando nesse último trimestre de 2019 com maiores 
volumes e principalmente para 2020", explica. 

O especialista destaca ainda que é preciso que o setor tenha calma e explica que a situação é 
diferente do que em 2016. Há três anos o país tinha o mercado Russo que representavam 
cerca de 60% das exportações. Atualmente os números da China representam quase 40%, mas 
a diferença é que o mercado com chineses pode ser considerado temporário.

"A capacidade de recuperção dos chineses é muito rápida. Por isso que precisamos pensar que 
nos próximos dois anos o mercado será chinês, porém daqui 3 ou 5 anos já estarão recupera-
dos, China será momentânea. Por isso que o trabalho que as indústrias estão fazendo para 
conseguir novos mercados é essencial", a�rma. 

A orientação da APCS é que suinocultor tenha cautela e aproveite esse período de lucrativida-
de para organizar as áreas que sofreram com a falta de rentabilidade nos últimos anos. "Que 
consiga através dessa rentabilidade melhorar suas instalações, melhorar as fábricas de rações 
e melhorar, principalmente, a reposição genética já que os porcentuais não foram atingidos 
por falta de capital de giro", a�rma. 

Con�ra a entrevista completa no vídeo acima

Por: Aleksander Horta e Virgínia Alves
Fonte: Notícias Agrícolas

Preço do suíno volta a subir no mercado interno 

Segundo o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, apesar de o preço pago ao produ-
tor de suínos estar em alta, é preciso ter atenção quanto às perspectivas relacio-
nadas ao custo de produção

Após período de estabilidade, o preço do suíno vivo voltou a crescer. Em função da 
aproximação das datas festivas de final de ano, quando tradicionalmente aumenta a 
demanda por carne suína, a tendência é de que os preços continuem em alta. O 
aumento também das exportações para a China e a baixa disponibilidade de animais 
para abate (CEPEA), demonstram a elevação consistente no preço nos últimos meses. 
Todos estes fatores indicam uma sustentação dos preços pagos aos produtores nos 
próximos meses.

Cenário das exportações 

A China se aproxima de se tornar o destino de quase metade das exportações de 
carne suína brasileira. É o que mostram os gráficos a seguir (tabela 3), sendo que no 
acumulado do ano, o Brasil está muito próximo dos números alcançados em 2017 
(tabela 2), quando batemos o recorde de embarques de carne suína in natura. 

Considerando todos os produtos, entre in natura e processados, no acumulado de 
janeiro a setembro, as exportações brasileiras de carne de suína atingiram 524,2 mil 
toneladas, uma alta de 12,15% em relação ao mesmo período de 2018. As receitas no 
mesmo período totalizam 1,080 bilhão de dólares, 21,1% a mais que 2018 (dados da 
ABPA). 

Segundo o MBAgro, os exportadores norte-americanos esperam realizar expressivas 
vendas de carne suína para a China, em função das perdas decorrentes da Peste Suína 
Africana (PSA). É esperado também que importadores chineses realizem compras 
expressivas do produto norte-americano como sinal de boa vontade com as negocia-
ções bilaterais. A China impôs em julho de 2018 uma tarifa retaliatória de 62% sobre a 
carne suína norteamericana, em virtude do conflito comercial entre os dois países. 
Além dessa taxa, desde 1º de setembro deste ano, está em vigor uma tarifa adicional 
de 10% sobre a carne suína norte-americana.

Mercado de grãos: condições climáticas influenciam no aumento do preço do 
milho 

Segundo o CEPA, as negociações envolvendo milho estão lentas no Brasil, mas os 
preços seguem em alta em todas as praças (gráfico 4). A maior parte dos vendedores 
está cautelosa, fechando negócios apenas conforme a necessidade. Além disso, os 
embarques de milho estão em ritmo intenso, o que também reforça a alta nos preços 
domésticos. Segundo MDIC, as exportações de milho de janeiro a setembro de 2019 
totalizaram cerca de 29 milhões de toneladas, 130% a mais que o mesmo período de 
2018. Mantido este ritmo o mês de outubro deve ultrapassar os 7 milhões de tonela-
das exportadas, quase o dobro de outubro do ano passado. 

Estes elevados embarques não preocupam quanto ao estoque de passagem no final 
do ano, porém com previsão de colheita da primeira safra 2019/20 em volumes com 
cerca de 26 milhões de toneladas, e com as exportações de milho batendo recorde, é 
provável que os preços no mercado interno continuem em alta. As chuvas nas regiões 
sudeste e centro-oeste do Brasil ainda não permitiram boas condições de plantio em 
boa parte do território, o que pode atrasar a primeira safra. Ainda é cedo para afirmar 
se isto pode ou não colocar em risco (atrasar significativamente) a janela de plantio 
ideal da segunda safra. 

Segundo o IMEA, a comercialização da soja 2019/20 de Mato Grosso atingiu, até o final 
de setembro, 36% da produção estimada, em ritmo que supera tanto a média das 
últimas cinco temporadas para o período quanto as vendas do ano anterior. Apesar da 
redução dos prêmios, o câmbio e o avanço da cotação em Chicago impulsionaram as 
negociações. A comercialização da safra 2019/20 de milho do Estado, por sua vez, tem 
ritmo ainda mais adiantado, avançando ao final de setembro para 42% do projetado. 
(Cepea). 

Ainda são esperadas maiores quebras na safra dos EUA, cuja colheita da soja e do 
milho já começou. O boletim de safras do USDA, informou que até dia 06 de outubro, 
14% das lavouras de soja nos EUA foram colhidas. Em igual período do ano passado, a 
colheita era de 31% e a média dos últimos 5 anos, 34%. As lavouras em condições boas 
e excelentes ficaram em 53%. A média do ano passado era de 68%. A área colhida de 
milho avançou para 15%. Em igual período do ano passado, a colheita era de 33% e a 
média nos últimos 5 anos é de 27%. (MBAgro). Em função do atraso da colheita, as 
ondas de frio e neve esperadas em outubro em parte da região produtora podem 
comprometer ainda mais a produtividade nos EUA. 

O tempo seco na Argentina, outro grande exportador de milho e soja, pode impactar o 
rendimento das lavouras de trigo e milho do país. Cerca de um quinto das áreas pro-
dutoras está sendo afetada pela ausência de chuvas. A falta de umidade está prejudi-
cando o rendimento das lavouras de trigo e atrasando o plantio do milho, que tem 
início normalmente em setembro. (MBAgro) 

Segundo o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, apesar de o preço pago ao produtor de 
suínos estar em alta, com boas perspectivas de se manter assim nos próximos meses, 
é preciso ter atenção quanto às perspectivas relacionadas ao custo de produção. “O 
custo de produção deve ser considerado em especial no mercado de grãos, tanto nas 
exportações de milho do Brasil, quanto ao comportamento do clima aqui e nos EUA e 
Argentina que preocupam no sentido de pressionarem as cotações para cima”. 
Ele ainda destacou que a China demonstra uma desaceleração na compra de grãos, 
em função da redução considerável do rebanho suinícola do país e há ainda a expecta-
tiva quanto aos desdobramentos da guerra tarifária entre China e EUA. 

Marcelo Lopes também pontuou um fator que deve manter o setor suinícola brasileiro 
em alerta: o recente surgimento de um foco de PSC (peste suína clássica) em Alagoas. 
“Além do reforço às medidas de bioseguridade regionais e de cada granja e sistema de 
produção, é preciso que toda a cadeia, capitaneada pelo MAPA, se mobilize no sentido 
de colocar em prática o mais rápido possível o plano de erradicação da PSC na região 
não livre, que prevê o uso de vacina naquela área”, explicou. 

Gráfico 1. Evolução preço do suíno vivo, em cinco estados (MG, SP, PR, RS e SC), nos últimos 
60 dias (até 11/10/19), mostrando alta no início de outubro. Fonte: CEPEA. 

Gráfico 2. Evolução preço do suíno vivo, em cinco estados (MG, SP, PR, RS e SC), nos últimos 
12 meses (até 11/10/19), mostrando que o segundo semestre tem tendência de alta, princi-
palmente com a manutenção de altos volumes de exportação e a aproximação das datas 
festivas de final de ano. Fonte: CEPEA.

Gráfico 3. Evolução dos preços do boi gordo no estado de São Paulo, nos últimos dois anos, 
indicando aproximação de valores recorde. Fonte: CEPEA. 

Gráfico 4. Evolução dos preços do frango congelado no estado de São Paulo, nos últimos 12 
meses, indicando reação em outubro, após 4 meses de queda. Fonte: CEPEA.

Tabela 1. Exportações totais de carne suína brasileira in natura (toneladas e receita) de 
janeiro a setembro de 2019 e comparativo com o mesmo período de 2018. (MDIC).

Tabela 2. Volumes totais de carne suína in natura embarcada de janeiro a setembro de 
2019, em comparação com o mesmo período de 2017, quando o Brasil bateu recorde de 
exportação. O ano de 2019, apesar de se manter ligeiramente à frente de 2017 em volume 
exportado no acumulado do ano (+0,58%), contou com redução das quantidades nos meses 
de agosto e setembro. Em valores totais (US$), está 11,9% abaixo de 2017 (MDIC).

Tabela 3. Comparativo mês a mês (até setembro) das exportações de carne suína in natura 
brasileira para a China em relação ao total exportado ao longo de 2019. Desde o início do 
ano a China tem aumentado seu percentual de participação, chegando em setembro a 
46,35%. (MDIC) 

Tabela 4. Comparativo mês a mês (até setembro) das exportações de carne suína in natura 
brasileira para a China em 2019 em relação ao ano passado. (MDIC)

Gráfico 5. Preço do milho, saca de 60kg (Campinas-SP), nos últimos 60 dias (até 15/09). 
Fonte CEPEA 

O custo de produção deve ser considerado em especial 
no mercado de grãos, tanto nas exportações de milho 
do Brasil, quanto ao comportamento do clima aqui e 

nos EUA e Argentina que preocupam no sentido de 
pressionarem as cotações para cima”, explicou o presi-

dente da ABCS, Marcelo Lopes.
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Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

HOTEL PREMIUM

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP

MAIS INFORMAÇÕES

HOTEL PREMIUM

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

VAGAS ESGOTADAS

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326
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http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
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http://orionvet.com.br/
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
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