BOLSA DE SP SINALIZA
MANUTENÇÃO NOS PREÇOS
PRATICADOS
25 de Novembro de 2021
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MERCADO
DE SUÍNOS
Suinocultura independente: melhoram expectativas para o setor
neste final de ano, mas agentes são unânimes em dizer que
prejuízos estão consolidados
Preços ficam estáveis ou registram altas mesmo com o mês de novembro se encaminhando para o final
Ainda que o mês de novembro esteja se encaminhando para o final, o que, em tese,
colocaria pressão de baixa no preço do suíno, nesta quinta-feira (25) as principais
bolsas de suínos do mercado independente registraram cotações estáveis ou em
alta. Apesar disso, lideranças ainda se preocupam, já que os valores pagos pelos
animais ainda estão abaixo dos custos de produção, e a sinalização é de terminar
2021 no prejuízo.
Em São Paulo, conforme dados da Associação Paulista de Criadores de Suínos
(APCS), o preço do animal vivo ficou estável em R$ 8,00/kg. De acordo com o informativo da APCS, durante a reunião foi unânime as expectativas positivas para as
próximas semanas, baseado na entrada do 13º salário, mercado externo abrindo
novamente e o espírito do brasileiro em sair de casa para fazer turismo. Prova disso
são os números da rede hoteleira que estão com um percentual de lotação ótimo
para o final de ano.
No mercado mineiro, ficou mantido o mesmo preço da semana anterior, R$ 7,50/kg
vivo, de acordo com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de
Minas Gerais (Asemg).
Segundo o consultor de mercado da entidade, Alvimar Jalles, no momento atual o
valor acordado representa o melhor equilíbrio entre todos os agentes da cadeia de
produção, oferta, procura e expectativas. "Isso continua favorecendo as vendas que
entrarão no final de ano com o menor estoque de animais disponíveis para venda
desde que começamos medir 4 anos atrás", disse.
Santa Catarina registrou leve alta, passando de R$ 7,12/kg vivo para R$ 7,18/kg, de
acordo com dados da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS). O
presidente da entidade, Losivanio de Lorenzi, pontua que apesar da reação no preço
e da procura maior por lotes de animais, há dificuldade em, pelo menos, empatar
com os custos de produção.
"Acredito que essa melhora seja fruto da perspectiva psicológica do mercado, tento
em vista que ouvimos sobre a Rússia voltando às compras. Vamos acreditar que
teremos um ganho um pocuo melhor nas próximas semanas, mas inevitavelmente
vamos finalizar 2021 com um grande prejuízo", disse Lorenzi.
No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 18/11/2021 a
24/11/2021), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve alta
de 3,22%, fechando a semana em R$ 6,77.
"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente alta, podendo
ser cotado a R$ 6,99/kg", informou o reporte do Lapesui.
Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Bolsa de Suínos de Santa Catarina
ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para a próxima semana 22.771 animais, com peso médio de 116 kg, num
preço médio de R$ 7,18 com prazo estimado de 20 dias.
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos em Goiás
PRECOS GOIAS
25/11/2021
Preço do Suíno vivo: Preço de Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada no
dia (18/11) com acordo R$7,50. Preço praticado em Goiás R$7,10 o kilo do
suíno vivo. O preço tem validade entre os dias 19/11 a 25/11, quando haverá
uma nova referencia.
Milho 73,00 a 80,00 dependendo da região
Farelo a Granel..R$2.090,00
Farelo a Ensacado.. R$2.120,00

Bolsa de Suínos do Mato Grosso
ACRISMAT - 25/11/2021
Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos
Vendas DENTRO do Estado
Média Kg Suíno Vivo: R$ 5,90
(Houve relato de negócios até 6,50 prazo de pgto: 15 dias)
Número de Animais: 29.191
Vendas para FORA de MT
Média Kg Suíno Vivo: R$ 5,90 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 5,93, prazo de pgto: 21 dias)
Número de Animais: 1.131

MERCADO
EXTERNO
Nova cota de exportação pode gerar até US$ 200 milhões para
suinocultura, diz ABPA
A ABPA comemorou o anúncio da habilitação de mais nove unidades exportadoras
de carne suína brasileira para a Rússia.
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comemorou o anúncio feito pelo
Rosselkhoznadzor (órgão sanitário da Rússia) da habilitação de nove unidades
exportadoras de carne suína para a Rússia, aumentando de quatro para treze o
número de plantas habilitadas para o mercado.
O anúncio acontece dias após a missão a Moscou, liderada pela ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, e ao comunicado feito pelo governo russo sobre o
estabelecimento de uma cota temporária de 100 mil toneladas de carne suína.
Pelas estimativas da ABPA, considerando o atual preço médio de importações para
o mercado russo, a cota disponibilizada tem potencial de geração de exportações
de mais US$ 200 milhões – considerando, entretanto, que a cota pode ser acessada
por todas as nações habilitadas a abastecer o mercado russo.
De acordo com o presidente da ABPA, Ricardo Santin, a reabilitação das plantas é
um reconhecimento ao trabalho de excelência em qualidade e sanidade aplicado
pela suinocultura do Brasil.
“A Rússia vem incrementando a importação de carne suína do Brasil este ano. Enquanto em 2020 as exportações ficaram em apenas 100 toneladas nos 10 primeiros
meses, em 2021 os embarques alcançaram até aqui 3,8 mil toneladas, gerando
receita de US$ 10,3 milhões. Com a expansão do número de plantas e a cota oportunizada pelo governo russo, esperamos um crescimento ainda mais expressivo nos
próximos anos. Esta é mais uma ampliação de mercado que resultou diretamente
do trabalho liderado pela ministra Tereza Cristina e sua equipe”, avalia.
Fonte: Canal Rural

SANIDADE
SUÍNA
Mapa lança guia com indicadores de qualidade para os serviços
veterinários de saúde animal
O conjunto de indicadores visa medir e comparar, de forma objetiva e continuada, a
capacidade, a qualidade e o desempenho dos serviços de saúde animal do país.
Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária lançou o guia
Indicadores da Qualidade dos Serviços Veterinários, para apoiar a gestão da qualidade dos Serviços Veterinários Estaduais (SVEs), que representam as instâncias intermediárias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa).
O Guia, elaborado pelo Programa de Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento dos
Serviços Veterinários (Quali-SV), destina-se a orientar e subsidiar gestores, auditores, setores de gestão da qualidade e setores privados, na análise, interpretação e
aplicação dos indicadores como ferramenta de avaliação, implementação de melhorias, destinação de recursos e tomada de decisões.
O conjunto de indicadores previsto no guia visa medir e comparar, de forma objetiva
e continuada, a capacidade, a qualidade e o desempenho dos serviços de saúde
animal do país. Essa avaliação constitui ferramenta valiosa para o adequado planejamento, organização, coordenação e controle das atividades desenvolvidas, visando promover a saúde humana e animal, bem como o acesso dos produtos brasileiros aos mais exigentes mercados.
“Os indicadores selecionados visam mensurar as condições dos SVEs para realizar
suas atividades com eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, avaliando
fatores de capacidade (recursos humanos, físicos e financeiros), do ambiente em
que o SVE se insere (geografia, condições econômicas e sociais, sistemas produtivos e condição epidemiológica em relação às doenças) e a forma e intensidade com
a qual se relaciona e atua com seu ambiente (desempenho)”, explica a coordenadora do Quali-SV, Natércia Caporali.
Os indicadores são, em sua maioria, elaborados a partir de dados de sistemas do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e dos próprios serviços
estaduais. O sistema prevê, ainda, a divulgação de um sumário anual de indicadores
de qualidade, a partir de 2021.

Quali-SV
O Programa de Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento dos Serviços Veterinários (Quali-SV) é responsável por planejar, avaliar e promover o aperfeiçoamento do
sistema de saúde animal no País, em coordenação com SVEs.
O Quali-SV inclui avaliações por um sistema de auditorias presenciais e remotas e
um sistema de análise de indicadores de qualidade, que funcionam de forma paralela e complementar. Desde 2016 o programa realiza auditorias nos SVEs, que resultam em planos de ações de melhorias e têm sua implementação monitorada pelas
Superintendências Federais de Agricultura nos estados, buscando adequações e
melhorias contínuas nos Serviços Veterinários Estaduais.
Fonte: O Presente Rural

ACONTECE
Eventos

1º ENCONTRO DIGITAL DE AVES E SUÍNOS

De 29 de Novembro a 02 de Dezembro de 2021

CÂMARA SETORIAL SUÍNOS - OS IMPACTOS DO ICMS NA
CADEIA PRODUTIVA DA CARNE SUÍNA
07 de Dezembro de 2021 - às 10h00

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR
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Fonte: APCS | CSP

Ferramentas da Qualidade – Final
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 verificação.
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 gráfica 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:

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.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Exemplo:

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.

Exemplo:

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.

AGRO FAZ BEM!

EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim
Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis.
Telefone: 55 [19] 3651-1233
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!
Presidente: Valdomiro Ferreira
Júnior - fj@apcs.com.br
Também estamos no Instagram! @agrofazbem_
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por
perto, não deixe
de mostrar
a elas!
Assistente Administrativa: Larissa
Lopes
- assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br Fonte: Agro Faz Bem
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