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Cargo regional será ocupado por André Costa, até então Diretor Presidente da 
Topigs Norsvin do Brasil.

A Topigs Norsvin anunciou, na segunda quinzena de setembro de 2021, uma mudan-
ça nos cargos de direção. A partir de agora, o Diretor Presidente da Topigs Norsvin 
do Brasil, que faz parte do quadro de profissionais da empresa há 11 anos, André 
Costa, passa a dirigir também os negócios na América Central e do Sul.

De acordo com Costa, sua trajetória na TN o ajudará a traçar ações para alavancar 
os negócios nesta área. “Estou na empresa há mais de uma década e pude presen-
ciar uma mudança grande em sua estratégia, que usou como base a inovação em 
produtos e no relacionamento com os clientes, gerando uma estrutura sólida para 
avançar em seu crescimento”, explica.

Contando com produtos que atendem a necessidade de cada produtor, a empresa 
mostra robustez no mercado suinícola e está na vanguarda no que se refere meto-
dologia de coleta e análise de dados em programas de melhoramento genético e 
principalmente em atendimento, contando com um programa inovador de relacio-
namento, o Connect. “Buscamos proximidade com nossos clientes por entender 
que, desta forma, poderemos focar nos seus objetivos, agregando valor significativo 
ao seu negócio”, afirma Costa.

A responsabilidade de aproximar cada vez mais a empresa dos clientes da América 
Latina e de fazer a conexão desta região com o escritório central, buscando aportar 
aos clientes os melhores produtos e serviços, bem como promover o crescimento 
da Topigs Norsvin nestes mercados é a sua meta. “Minha expectativa nesta nova 
posição é que possamos tornar as Américas, Central e do Sul, ainda mais importan-
tes dentro da Topigs Norsvin, promovendo a aproximação com os clientes através 
de toda a nossa equipe de profissionais e, assim, alavancar os resultados da empre-
sa”.

Segundo o diretor, a profissionalização da equipe e a padronização dos processos, 
por meio da capacitação dos colaboradores, foram as estratégias responsáveis 
pelo destaque da empresa no mercado nacional. “No último ano, tivemos um cresci-
mento de 20%. Planejamos continuar com este crescimento significativo no Brasil e 
expandir a participação da TN nos demais países”, projeta.

Para Costa, o novo cargo será um grande estímulo profissional. “Sem dúvida é um 
desafio importante na minha carreira, mas tenho certeza que possuímos um time de 
profissionais extremamente capacitados, que me darão todo o suporte para que, 
juntos, possamos alcançar os nossos objetivos”.

Fonte: Feed&Food

Topigs Norsvin anuncia Diretor para América Central e do Sul

Parecer sai quatro meses após a empresa de Marcos Molina iniciar as operações de 
compra dos papéis da BRF na Bolsa.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, 
nesta quinta-feira, 23, a aquisição de 31,66% das ações BRF (BRFS3) pela Marfrig 
(MRFG3), informou a empresa em comunicado divulgado ao mercado. Com o movi-
mento, a Marfrig se tornou a maior acionista da companhia.
 
O parecer vem quatro meses após a Marfrig iniciar as operações de compra dos 
papéis BRFS3 na Bolsa. Em 21 de maio, a empresa de Marcos Molina adquiriu 24,33% 
das ações da companhia. O investimento saiu por cerca de US$ 800 milhões, confor-
me a EXAME IN adiantou à época. Pouco dias depois, em 3 de junho, essa participa-
ção foi elevada para 31,66% do capital.
 
Na ocasião, a Marfrig afirmou que a aquisição da participação visa diversificar os 
investimentos em segmentos que possuem complementariedades com seu setor 
de atuação e que não pretende eleger membros para administração da companhia, 
exercer influência sobre suas atividades ou promover alterações o controle.
 
Embora a mensagem oficial da Marfrig seja de que não tem intenção de mudar a 
administração da BRF, o mercado ainda custa a acreditar que essa será uma posi-
ção passiva de longo prazo.
 
A percepção é de que não faria sentido a empresa adquirir essa fatia e se ausentar 
de participar de decidir o futuro da companhia no ano que vem. A compreensão é 
que a paz vai durar, no máximo, até a próxima assembleia geral ordinária da BRF, em 
2022, apurou o EXAME IN em reportagem de maio.
 
A Marfrig é a segunda maior produtora de carne bovina do mundo; a BRF, a líder na 
produção de carnes de frango e suíno no Brasil e dona de marcas como Sadia.
 
As sinergias operacionais entre as companhias são consideradas quase nulas. Con-
tudo, isso não muda a leitura, para muitos, de que o movimento faz sentido. Além de 
a JBS estar turbinando a Seara ao longo dos últimos anos, o entendimento é que 
ambas — BRF e Marfrig — estão com dificuldades de crescer sozinhas no Brasil.

Fonte: ACCS

Cade aprova aquisição de 31,66% da BRF pela Marfrig

Entre as mudanças estão a diminuição no número de documentos exigidos e cria-
ção de prazos para respostas do ministério.

O Ministério da Agricultura (Mapa) simplificou as regras para emissão de títulos de 
registro para os estabelecimentos que trabalham com produtos de origem animal. 
As novas normas entram em vigor no dia 1º de outubro. Entre as mudanças estão a 
diminuição no número de documentos exigidos e criação de prazos para respostas 
do ministério.

Para o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo 
Santos, as mudanças nas regras eram necessárias.

“É um processo demorado. Precisa uma série de documentação, e as vezes ela não 
é tão necessária porque na própria rastreabilidade do produto já constam informa-
ções, como preencher formulários ou buscar aval de determinados técnicos. Além 
disso, nós teremos uma diminuição desse processo burocrático todo que se tinha 
até o momento”, afirma.

A partir de 1º de outubro, os pedidos de registro de novos estabelecimentos terão 
como documentos obrigatórios para entrega ao Mapa as plantas das edificações, 
um documento que comprove o endereço do estabelecimento emitido por autori-
dade registrária, como uma junta comercial; comprovante de inscrição estadual, 
contrato social ou firma individual no caso de pessoas jurídicas, e também o com-
provante do CNPJ. No caso de estabelecimentos em nome de pessoa física, basta 
entregar um documento oficial de identificação.

Para as agroindústrias de pequeno porte, aquelas com área construída de até 
250m², as plantas de edificações podem ser substituídas por croquis das instala-
ções. Nesta mudança, não serão mais exigidos, para obtenção do registro, cópias de 
licenciamentos ambientais ou análises da água de abastecimento.

“Baseado na Lei de Liberdade Econômica e na responsabilidade que os estabeleci-
mentos e o produtor têm na fabricação de seus produtos, em linha com o PL de 
autocontrole que tramita na nossa legislatura, a gente entendeu que não é necessá-
rio mais apresentar estes documentos que já são emitidos por outros órgãos públi-
cos”, expõe a diretora do Dipoa, Ana Lúcia Viana.

Os estabelecimentos foram divididos pelo risco sanitário. Granjas avícolas, postos 
de refrigeração, queijarias, unidades de beneficiamento de produtos de abelha, 
entrepostos de produtos de origem animal e casas atacadistas conseguirão o regis-
tro ou relacionamento junto ao ministério em até cinco dias úteis após ao entregar 
os documentos obrigatórios por meio de peticionamento eletrônico. A primeira 
fiscalização do espaço deve acontecer em até 90 dias após a concessão do registro 
ou início das atividades.

No caso de abatedouros-frigoríficos, barco-fábrica, abatedouro frigorífico de pes-
cado, granja leiteira, estação depuradora de moluscos bivalves e unidades de bene-
ficiamento de carne, pescado, ovos e leite, o registro será concedido após análise e 
aprovação das informações e documentos obrigatórios, além da realização de vis-
toria in loco por auditor fiscal federal agropecuário.

Para reformas e ampliações, os estabelecimentos de menor risco sanitário, como 
as granjas, não precisarão ter autorização prévia do projeto pelo ministério. Será 
preciso apenas atualizar a documentação obrigatória. Outros estabelecimentos 
como frigoríficos seguem demandando a aprovação prévia do projeto e realização 
de vistoria após a conclusão das obras.

“A legislação atual coloca as empresas de pequeno porte, as agroindústrias na 
mesma condição de estrutura, de cumprir normativos e plantas como das grandes 
empresa. Acredito que isso não seja facilitar numa questão de tratamento desigual, 
mas acredito que [o normativo] vem fazer uma justiça ou até igualar uma questão 
de competitividade que isso acontece no mundo todo e no Brasil não podia ser dife-
rente, principalmente na questão das queijarias. Se nós queremos avançar neste 
sentido, as agroindústrias são o principal ponto de desenvolvimento e até fixação do 
homem no campo”, afirma o secretário-executivo do Sindilat-RS, Darlan Palharini.

Outras mudanças para frigoríficos
Por meio da portaria que estabelece as mudanças nas regras, o Ministério da Agri-
cultura também estabeleceu um prazo de resposta para frigoríficos que solicitam 
aumento no número de turnos ou de dias para abate. No caso de aumento de turnos, 
é preciso solicitar pelo menos quatro meses antes da data esperada para início dos 
turnos. Para aumento de dias de abate por semana, as solicitações devem ser feitas 
com antecedência mínima de dois meses.

“Quando a gente trabalha num ambiente administrativo sem prazos pode ser que 
saia em um mês ou em seis. Conseguindo determinar prazos máximos de processos 
administrativos sempre é bom. Não significa que vai usar quatro meses, mas que o 
processo máximo de análise é quatro meses, então a gente vê com bons olhos sim. 
A indústria vai conseguir se programar também”, avalia a coordenadora de produ-
ção animal da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Lilian Figuei-
redo.

O ministério ainda pretende criar um sistema informatizado específico para ques-
tões de registro.

“Em algumas cadeias produtivas, o maior empecilho é a comercialização, porque 
produtos de origem animal não podem ir para o comércio direto sem passar por 
uma avaliação prévia. Isso é regulamentação federal do Brasil, mas as normas são 
difíceis de se cumprir. Temos um pleito junto ao ministério de normas para pequena 
indústria de pescados. Nessa linha de desburocratização, acho que as pequenas 
indústrias, como de ovinos e caprinos que também é um pleito, tende a facilitar bas-
tante o escoamento do produto do campo”, complementa Lilian.

Fonte: Canal Rural

Mapa simplifica emissão de registros para indústrias com
produtos de origem animal
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 24/09/2021
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APCS/BCSSP informa: Susana Twijsel corretora de Suinos de Holambra/SP venda de 
1.710 suínos em R$ 145,00/@ = R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa. 

APCS/BCSSP informa: Antônio Carlos da Silva - Bauru/SP venda de 438 suínos em R$ 
145,00/@ = R$ 7,73/Kg. vivo condições bolsa, entrega a partir da próxima segunda-feira.

Com essa venda o volume total até o momento é de 17.834 suínos.

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS

10,10 10,30

https://www.youtube.com/watch?v=S_KkNO7W4N8


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

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

CHURRASCO COM CARNE SUÍNA JÁ É DE CASA
01 de Outubro de 2021 - às 10h00 

WORKSHOP INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
06 de Outubro de 2021 - às 13h00 

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

http://sncs2021.live/lancamento
http://sncs2021.live/lancamento
www.ipvs2022.com
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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
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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/

