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Informe de vendas da Bolsa de Suíno do Estado de
São Paulo Mezo Wolters

Carlos Alberto Cunha - Fazenda Santo Ignácio de Loyola - Brotas/SP, venda de 208 
suínos em $ 97,00/@ = R$ 5,17/Kg vivo condições bolsa, entrega no próximo domingo 
(05).

Negócios efetuados após a realização da Bolsa de hoje. 

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 02/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 63,00 65,00 120,00 122,00

R$/Kg 3,36 3,47 6,40, 6,51

95,00

5,07

88,00

4,69

105,00 107,00

5,60, 5,71

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,20 6,20 7,80 8,40 9,30 9,50 7,10 7,30

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - -

7,60 7,80

7,30 7,50

BOI R$/@ 139,60 156,85 204,30S 203,40 219,90

MILHO R$/Saca 36,78 38,85 48,05 50,06 49,51

DÓLAR R$ 3,77 3,77 4,05 5,37 5,35

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

Inscrições diárias! Acompanhe a divulgação do evento pelo LinkedIn da ABPA: 
https://br.linkedin.com/company/abpa

Serão cinco dias (02, 03, 08, 09 e 16 de julho) de palestras com especialistas da Embrapa, 
Iowa State University, MAPA, LFDA e outros.

Programação:

1º dia– 02/07/2020 (INSCRIÇÕES ABERTAS!) – 17h às 18h
Tema: Etiologia, histórico, atualizações e perspectivas sobre a infecção por Senecavírus em 
suínos.
Palestrante: Dra Janice Zanella - EMBRAPA

2º dia – 03/07/2020 – 17h às 18h
Tema 1: Situação e perspectivas do Senecavírus no EUA e formas de atuação do setor priva-
do e serviço veterinário oficial
Palestrante: Dr Marcelo Almeida – Iowa State University
Tema 2: Os impactos do Senecavírus na suinocultura nacional – perdas diretas e indiretas; 
mercados, normas brasileiras e certificações internacionais.
Palestrante: Dr Luizinho Caron – EMBRAPA

3º dia – 08/07/2020 – 17h às 18h
Tema 1: Importância das investigações de doenças vesiculares nos suínos – Atuação e 
orientações do Serviço Veterinário Oficial.
Palestrante: Dra Ana Carla Martins Vidor – PNEFA MAPA
Tema 2: Estratégias do SVO frente aos desafios das Doenças Vesiculares em abatedouros.
Palestrante: Dr Ricardo José Buosi

4º dia – 09/07/2020 – 17h às 18h
Tema 1: Desafios para o atendimento pelo SVO nas granjas de suínos. Problemas de notifi-
cação, Identificação das lesões de Senecavírus, remessa de amostras
Palestrante: Juliana Bianchini – SFA/PR
Tema 2: Diagnóstico laboratorial para as Doenças Vesiculares nos suínos – Objetivos e 
desafios
Palestrante: Anselmo Vasconcelos Rivetti Junior – LFDA

5º dia – 16/07/2020 – 17h às 18h
Tema: Estratégias de prevenção e erradicação
Palestrante: Profa. Dra. Masaio Mizuno

INSCREVA-SE

https://zoom.us/webinar/register/WN_usFvEKkITtCWySd2BjtYXQ


 PRODUÇÃO DE SUÍNOS

Excelência de bem-estar animal e sustentabilidade

Fonte: Instagram.com/maiscarnesuina

Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters”

Fonte: APCS | CSP

Aconteceu na data de hoje por videoconferência mais uma Bolsa de Suínos do Estado de 
São Paulo com comercialização, que definiu pela alta nos preços.  A reunião contou com a 
presença de 14 granjas e  5 frigoríficos.

Confira abaixo o resultado da bolsa de hoje

Presentes na reunião

https://www.instagram.com/tv/CCBsc1_l_ig/?igshid=15uof7ikymwxh


PERSPECTIVAS PARA O SETOR

Perspectivas para a suinocultura na próxima década são posi-
tivas, segundo estudo da Fiesp

As crises sanitárias desencadeadas na China têm se refletido na atividade econômica 
mundial. A pandemia do novo Coronavírus trouxe alterações no mercado nacional e inter-
nacional e essa conjuntura tem impulsionado intensas mudanças na produção de alimen-
tos no Brasil, que mesmo em meio à crise tem cumprido o seu papel e garantido o abasteci-
mento normal. Essas transformações instigaram a Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e a MB Agro a realizarem um estudo sobre o mercado de alimentos e as 
projeções quanto aos diversos produtos do agronegócio para a próxima década. Em relação 
à carne suína, a pesquisa registrou crescimento na produção, na exportação e no consumo.

Segundo o “Outlook Fiesp 2029”, a carne suína deve apresentar um aumento na produção de 
35% em relação a 2018, com 5,1 milhões de toneladas produzidas. A demanda doméstica 
deve crescer em 27%, chegando a 3,9 milhões de toneladas em 2029. Também está prevista 
a evolução no consumo per capita, saindo de 14,4 kg/hab/ano em 2018, para 17,2 kg/hab/ano 
em 2029. O mercado externo tem previsão de obter o maior nível de avanço, crescendo 68% 
em comparação com 2018.

Avanços nos sistemas produtivos
O setor suinícola vem enfrentando nos últimos dois anos desafios ligados à produção, 
devido à Peste Suína Africana, que afetou os rebanhos suínos de diversos países e em 2020, 
a pandemia do novo Coronavírus trouxe mais alterações no mercado nacional e internacio-
nal. Além disso, a guerra comercial entre os EUA e a China acabou reduzindo a competitivi-
dade dos produtos americanos e abrindo espaço para outros competidores. Com isso, o 
Brasil ganhou mais espaço na exportação da soja, com grande procura por parte dos chine-
ses.

De acordo com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, a análise do estudo da instituição aponta 
que o sistema de produção de alimentos na China e em outros países da Ásia passará por 
mudanças profundas e ampliará as possibilidades ao agronegócio brasileiro. Ele ressaltou 
ainda que haverá uma tendência de modernização das granjas, incorporação de um grande 
contingente de suínos, ampliando também o mercado de rações e assim, o Brasil terá des-
taque nesse cenário.

“Parece claro que as recentes pandemias sanitárias, em humanos e animais de criação, 
levarão a mudanças profundas nos sistemas produtivos: haverá a adoção de protocolos 
mais rígidos para a produção de carnes, aprimoramento das boas práticas de fabricação, 

Pesquisa traz as projeções para o agronegócio brasileiro em 2029 e destaca crescimento 
nos diversos âmbitos do mercado de suínos

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp)

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp)

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp)

maior profissionalização e intensificação da produção ao redor do mundo, em especial na 
Ásia, continente que deverá puxar de forma relevante o consumo de proteínas animais na 
próxima década”.

Desafios para o setor 
Quanto ao mercado interno, o Outlook Fiesp 2029 mostrou que alguns fatores continuarão 
a influenciar o desempenho do setor agropecuário, como: as definições jurídicas sobre o 
tabelamento dos fretes; a recuperação judicial de produtores pessoas físicas; a Lei Kandir 
e; a continuidade do Convênio ICMS nº 100/1997.

Segundo o estudo, para o agronegócio brasileiro o cenário é relativamente estável para 
positivo em alguns casos. De um lado, a baixa taxa de juros implica a valorização dos ativos 
reais, em especial a terra. O ganho patrimonial decorrente da elevação do valor presente da 
atividade por causa da queda dos juros permite seguir o processo de alavancagem para 
expansão das atividades agrícolas.

A redução dos preços em reais dos fretes combinados com a desvalorização do real permi-
tiu que o custo em dólares da logística brasileira caísse significativamente. Esse elemento 
se combina aos bons resultados operacionais da grande maioria das atividades agrícolas no 
Brasil, gerando um ambiente de capitalização expressivo.

Insumos
Outra possibilidade vislumbrada é a de destaque do mercado de insumos. No intuito de 
diluir o risco sanitário de tentar produzir toda a carne necessária ao abastecimento do seu 
mercado interno, é possível, segundo a pesquisa, que os chineses decidam ampliar as 
importações de soja e milho. Dada a dimensão da demanda chinesa, essa decisão pode 
impactar significativamente os mercados de proteína animal no Brasil. Um fator importan-
te a ser ressaltado é que o sistema de distribuição de alimentos na China deve elevar o con-
sumo de carne refrigerada ou congelada, para garantir padrões de qualidade superiores. 
Dessa forma, “na medida em que o sistema de frio se desenvolver no país, ficará muito mais 
fácil à carne importada participar de todos os canais de distribuição existentes na China. 
Vislumbra-se, portanto, uma oportunidade rara para a agricultura brasileira na próxima 
década”, indicou a avaliação da Fiesp.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS),Mar-
celo Lopes, a suinocultura tem trabalhado fortemente para aumentar os padrões de con-
trole sanitários tanto para manutenção do desenvolvimento da cadeia, quanto para a pre-
servação da saúde dos profissionais e consequentemente dos consumidores finais. “Esse 
estudo traz esperança para todos que hoje atuam com tanta cautela, adotando todas as 
medidas de prevenção e ao mesmo tempo, implementando as mudanças necessárias para 
garantir a qualidade do nosso produto. Nossos esforços trarão bons resultados e juntos 
vamos construí-los”.

Acesse o estudo Outlook Fiesp 2029 na íntegra: https://is.gd/Huid85



Prezados Senhores Consorciados,

Segue abaixo Calendário da Tomada de Preços de Antibióticos 1007ª

01 a 06 de Julho – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema 
06 a 08 de Julho – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

Entregas para o Mês de JULHO/2020

Fiquem atentos aos prazos, é muito importante que todos coloquem pedidos via sistema 
para que todo o volume seja considerado nas cotações.

At.te,
Equipe APCS | CSP

COMUNICADOS CSP

1007ª - Tomada de Preço de Antibióticos

Fonte: ABCS
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