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RÚSSIA VOLTA A IMPORTAR CARNE SUÍNA DE FRIGORÍFICOS
ESPECÍFICOS
 Após a suspenção da importação de carne
suína brasileira, a Rússia autorizou cinco
frigoríficos e um entreposto nacional a exportar
carne para o país.
 A Rússia suspendeu as importações nacionais
alegando

descumprimento

das

normas

sanitárias exigidas pelo serviço de inspeção
russo.
 O Brasil é o segundo maior exportador de
carne suína para a Rússia.

Exportações em novembro
 Segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), a receita média
diária das exportações brasileiras de carnes in natura atingiu US$ 77,3 milhões nas três
primeiras semanas de novembro, valor 12,5% superior ao observado em outubro e 12,4%
acima do registrado em novembro de 2012.
 A carne suína, porém, teve receita média diária de US$ 5,17 milhões, valor 9,4% abaixo da
média de outubro e 17% inferior a novembro do ano passado.
 Em termos de volume, a média diária de embarques de novembro em relação a outubro
caiu 7,7% na carne suína. Em relação a novembro do ano passado a média diária de
embarque foi 18,9% abaixo para a suína.
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Comportamento do preço nominal do kg vivo do suíno
Suíno vivo
R$3,90
R$3,81
R$/kg

R$3,80

R$3,73

R$3,70
R$3,70
R$3,67

R$3,60
R$3,50

O indicador do preço do suíno vivo LAPESUI iniciou o período a R$ 3,81, a maior cotação do
mês. Em seguida sofreu queda de 2,89% no preço com leve recuperação na terceira semana. A
menor cotação de novembro ocorreu na última semana do mês, fechando em R$ 3,67. No
comparativo mensal, o preço sofreu queda de 3,67%.

Comportamento do preço nominal do kg da carcaça
Carcaça de suíno
R$6,20

R$6,13

R$/kg

R$6,10
R$6,00

R$6,06

R$5,90
R$5,80

R$5,98
R$5,86

R$5,70
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O indicador do preço do quilograma da carcaça do suíno LAPESUI iniciou o mês de
novembro em R$ 6,13, que, semelhante ao preço do suíno vivo, foi a maior cotação do período.
Em seguida, o valor da carcaça suína sofreu diversas quedas, terminando o mês no seu menor
valor, R$ 5,86, o que representa queda de 4,4%.

Preços dos principais cortes de suíno do varejo:
Açougues e Casas de Carnes em Curitiba
Cortes no varejo - Açougues e Casa de Carnes
R$ 22,00
R$ 20,00
R$ 18,00
R$ 16,00
06/11/2013
R$ 14,00

13/11/2013

R$ 12,00

20/11/2013
27/11/2013

R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 6,00
Pernil com
pele

Lombo sem
osso

Paleta

Costela

Carré

No varejo dos açougues e casas de carnes, a maior variação foi encontrada na paleta
suína, onde foi vendida à R$ 9,18 no início de novembro e sofreu alta de 13,99%, fechando o mês
em R$ 10,46.
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Preços dos principais cortes de suíno do varejo:
Supermercados em Curitiba
Cortes no varejo - Supermercados
R$ 19,00
R$ 17,00
R$ 15,00
06/11/2013
13/11/2013

R$ 13,00

20/11/2013
27/11/2013

R$ 11,00
R$ 9,00
R$ 7,00
Pernil com Lombo sem
pele
osso

Paleta

Costela

Carré

Em relação aos preços observados no varejo em supermercados de Curitiba, a maior
variação foi encontrada no carré, onde o preço apresentou uma alta de 9,27%, iniciando o período
a R$ 11,86 e fechando o mês em R$ 12,96..
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Preços dos principais cortes de suíno do varejo:
Supermercados de Londrina
Cortes no varejo - Supermercados de Londrina
R$ 16,00

R$ 14,00

R$ 12,00
06/11/2013
R$ 10,00

13/11/2013
20/11/2013

R$ 8,00

27/11/2013

R$ 6,00

R$ 4,00
Pernil com
pele

Lombo sem
osso

Costela

Paleta

Carré

No varejo dos supermercados de Londrina, a maior variação se encontrou no carré com
aumento de 5,76% no seu preço, passando de R$ 9,48 no início do mês para R$ 10,03 no fim de
novembro.
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Preço mínimo para a carne suína deve sair ainda este ano
Deve ser aprovado ainda neste ano um programa para fixação do preço mínimo da carne
suína brasileira. A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) para a carne suína deve estar
nos mesmo moldes do projeto de preço mínimo da laranja, aprovado recentemente pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).
A medida é essencial para o crescimento do setor. Os produtores sofreram com a crise de
2012, quando os gastos para produzir eram maiores que o preço pago pelo produto. Na ocasião,
o governo federal garantiu preço mínimo de R$ 2,30 por quilo de carne suína vendida pelos
criadores. A intenção era garantir o escoamento da carne das regiões com criação e cobrir os
custos do setor. Muitos produtores saíram da atividade em razão do baixo rendimento.
O valor atual da carne suína é considerado satisfatório pelos produtores, e é resultado da
pouca oferta do produto atrelado a uma alta demanda pela carne suína nos mercados interno e
externo.
O Brasil vai enfrentando mais um obstáculo no que se refere a exportações de carne suína,
dessa vez as barreiras são construídas pelos nossos vizinhos Argentinos.
De um ano para cá, a Argentina iniciou a criação de obstáculos visando equilibrar a sua
balança comercial, para isso, impôs maiores medidas burocráticas dificultando a liberação de
licenças por parte das indústrias argentinas na importação da carne suína brasileira.
Isso resultou em uma queda de 70% na comercialização entre os países sul-americanos, se
comparado com o mesmo período em 2012.
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Previsão para o próximo mês
Com a Rússia voltando a importar carne suína de alguns frigoríficos brasileiros, espera-se
que o preço volte a subir aos poucos, pois retira-se do mercado nacional parte da produção para a
exportação, diminuindo a oferta local e elevando os preços.
Além disso, a alta do preço do milho encarece a produção suína, uma vez que esta é a
base da ração destes animais, fazendo com que o preço da carne também aumente.

Você sabia?
Sabe-se hoje, que por sua semelhança com o homem, várias partes do organismo dos
suínos podem ser utilizadas em medicina humana. Desde o fornecimento de substâncias vitais à
vida do homem, até a doação de órgãos, os suínos são a grande opção da medicina para
aumentar a sobrevivência das pessoas.
Um grande exemplo é o transplante de válvulas cardíacas, que podem ser transplantadas
para adultos e crianças. Estas válvulas são retiradas do coração e conservadas num preparado
químico, podendo ser preservadas por 5 anos. As válvulas cardíacas do homem podem ser
substituídas por válvulas mecânicas feitas com materiais artificiais. As válvulas dos suínos, porém,
têm vantagens sobre essas mecânicas, pois são menos rejeitadas pelo organismo, têm a mesma
estrutura e resistem mais às infeções.
FONTE: suinos.com.br, adaptada.
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