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SUÍNO PAULISTA

 MERCADO$

Informe de vendas da Bolsa de Suínos do Estado de 
São Paulo

Susana Twijsel corretora de Suínos Holambra/SP, venda de 140 suínos em 
R$ 130,00/@ = R$ 6,93/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima sexta-feira. 

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 04/08/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 60,00 62,00 95,00

R$/Kg 3,20 3,30

83,00 85,00

4,42 4,53 5,07

125,00

6,66

95,00

5,07

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,50 5,50 7,70 7,90 7,40 7,70 9,80 10,00

9,20 9,30
Atacado 
R$/Kg - - - -

6,50 7,20

- - - -

BOI R$/@ 144,05 153,55 193,45 220,95 227,80

MILHO R$/Saca 39,78 35,85 50,07 49,65 51,29

DÓLAR R$ 3,75 3,76 4,26 5,47 5,30

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

• De 10 (0h) a 12 (12h) de Agosto – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema
• De 12 (12h01) a 14 (12h) de Agosto – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

• De 3 (0h) a 5 (12h) de Agosto – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema
• De 5 (12h01) a 7 (12h) de Agosto – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

COMUNICADOS CSP

105ª Tomada de Preços - Medicamento Injetáveis e outros

Entregas TP 1008: Setembro

Entregas TP 105: Setembro, Outubro e Novembro

Comissão de Licitação TP 308

A Comissão de Licitação será realizada no dia 17 de Agosto de 2020 por videoconferência

At.te,
Equipe APCS | CSP

TOMADAS DE PREÇO 
Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Confiram abaixo as datas programadas para alimentação do sistema referentes às TPs 
abaixo:

308ª TP de Micronutrientes e Premix
Para otimizarmos o tempo de alimentação e consequentemente compra dos produtos 
para fábrica, abrimos hoje o prazo para alimentação do sistema da 308ª Tomada de 
Preços de Micros Nutrientes e Premix e ficará aberta até a próxima quinta-feira 
(06/08) as 12h00

Entregas TP 308: Setembro, Outubro e Novembro

1008ª TP de Antibióticos e Premix 

http://www.apcs.com.br/


Pesquisa Semanal da Cotação do Suíno, milho e farelo 
de soja no Rio Grande do Sul

Pesquisa da Cotação do Suíno, milho e farelo de soja no
Paraná



O volume de carne suína embarcada no mês de julho foi o segundo maior do ano de 2020, 
chegando às 90.221,993. A quantia só ficou atrás do montante atingido no mês de maio, 
90.722,1 toneladas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (3) pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) do Governo Federal, e estão dentro do esperado pelo analista da 
Agrifatto Consultoria, Yago Travagini.

De acordo com ele, "a China vem comprando bastante carne nuína do Brasil e dos Estados 
Unidos, se abastecendo e fazendo estoques por causa da crise com a Peste Suína Africana 
(PSA)". 

As 90.221,993 toneladas exportadas em julho deste ano são 46,73% superiores ao volume 
embarcado no mesmo mês do ano passado, 61.486,221 toneladas. As toneladas por média 
diária embarcada suína, 3.922.695 até o final do mês, são 46,74% maiores do que as 2.673.313 
registradas em julho de 2019. 
O faturamento nos 23 dias úteis de julho com as exportações de carne suína foi de US$ 
191.569.043, cerca de 36,12% a mais do que foi a receita com a venda do produto em julho de 
2019, que foi de US$ 140.734.932. 

A média diária paga pela carne suína exportada no começo deste mês foi de US$ 8.329.088, 
quantia 36,12% superior ao valor de US$ 6.118.910, praticados no mesmo mês do ano passa-
do. 

Em relação ao preço pago por tonelada, o recuo em julho está estimado em 7,23%, quando 
comparados os US$ 2.123.307 praticados atualmente contra os US$ 2.288.885 no mesmo 
mês do ano passado.

Conforme o analista explica, o faturamento com a exportação de carne suína está avançan-
do, mas por causa do câmbio, os importadores conseguem negociar os preços em uma ten-
tativa de baixar os valores.

"Apesar do recuo no valor pago por tonelada em dólar, quando converte para real, a conta 
vale a pena. Gera uma receita bem melhor do que os valores que eram vistos anteriormente, 
considerando uma média de R$ 5,20 o dólar, resultaria em uma rentabilidade de cerca de R$ 
1 bilhão", afirmou.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Quantidade da proteína exportada só perde para o volume embarcado em maio; toneladas 
e faturamento ficaram acima do que foi exportado em julho do ano passado

Exportação de carne suína em julho tem o segundo ma-
ior volume do ano, passando das 90 mil toneladas

MERCADO EXTERNO



ACONTECE

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

PALESTRA ONLINE | BTA 
07 de Agosto, 2020

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

INSCREVA-SE

WEBINAR ABCS | BEM ESTAR ANIMAL NA SUINOCULTURA
05 de Agosto, 2020
Dando continuidade à série de Webinar, convidamos a todos para acompanhar o nosso 5º 
Webinar “DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A APLICABILIDADE DO BEM-ESTAR ANIMAL 
NA SUINOCULTURA” na próxima quarta-feira, dia 05 de agosto às 14h00 (horário de Brasí-
lia). E, continuando nossas ações em conjunto, conto com o apoio de todos vocês na divul-
gação e envolvimento de todos os colaboradores dos diversos elos da cadeia para esse 
importante evento.

O Webinar contará com a participação da Médica Veterinária Juliana Ribas e do Médico 
Veterinário José Piva. Nesse evento compartilharemos o panorama da suinocultura ameri-
cana e brasileira quanto a adoção do bem-estar na prática, sua relação com a saúde do 
rebanho, uso prudente de antibióticos e a sustentabilidade. Assim como, os desafios frente 
às mudanças nas exigências do mercado consumidor e a constante evolução do manejo e 
das instalações, visando o bem-estar das pessoas, do ambiente de trabalho, dos animais, e 
da segurança do alimento.

Contamos com a sua presença. Vagas limitadas e gratuitas, garanta sua inscrição.

https://www.avesui.com/
http://bit.ly/ABCS-5
https://www.avesui.com/
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https://www.deheus.com.br/
https://polinutri.com.br
https://db.agr.br
http://agroceres.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.mcassab.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.desvet.com.br/
http://www.vaccinar.com.br/
https://basetto.com.br
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://farmabase.com/
https://www.nutricamp.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://www.alltech.com/br
http://www.nuttria.com/
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://austernutri.com.br/
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/



