
MERCADO
DE SUÍNOS

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

Demetrius Napoleão Nápoles - Monte Alegre do Sul/SP venda de 240 suínos em R$ 
185,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda e quarta-feira.

Susana Twijsel corretora de suínos Holambra/SP venda de 1.680 suínos em R$ 
185,00/@ = R$ 9,87/Kg vivo, sendo 930 a vista e 750 condições bolsa. Susana fez o 
seguinte comentário “ se tivesse + 560’suinos teria vendido”.

Ana Márcia Granja Semesa Mogi Guaçu venda de 150 suínos em R$ 185,00/@ = R$ 
9,87/Kg vivo condições bolsa. 

A negociação ocorreu após a realização da reunião da bolsa. Com essa venda o 
volume total até o momento é de 26.682 suínos.

05 de Novembro de 2020

PREÇOS NO MERCADO DE SUÍNOS
ESTÃO PERTO DO TETO, MAS AINDA
HÁ ESPAÇO PARA ALTA, DIZ
PRESIDENTE DA APCS.

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 05/11/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 77,00 79,00

R$/Kg 3,79 3,89

101,00 103,00

5,39 5,49

185,00

9,86

150,00

8,00

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,20 8,20 14,00 14,20

13,80 14,00Atacado 
R$/Kg - - - -

11,50 12,00

- -

7,90 6,406,10

- -

BOI R$/@ 147,55 169,55 198,85 256,00 277,65

MILHO R$/Saca 34,55 41,55 48,35 63,28 81,41

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,54

Sem referência

Fonte: APCS | CSP

Preços no mercado de suínos estão perto do teto, mas
ainda há espaço para alta, diz presidente da APCS

Fonte: Noticias Agrícolas

Novembro se inicia com preços em alta para a suinocultura
independente, com estados chegando próximo dos
R$ 10,00/kg vivo

Apesar dos aumentos subsequentes para o preço do animal, lideranças do setor afir-
mam que as altas não acompanham os avanços nos valores do milho e do farelo de 
soja.

Os preços no mercado da suinocultura independente continuam subindo neste início 
de novembro, e em alguns estados, está perto de alcançar a casa dos R$ 10,00/kg do 
animal vivo. Mais aumentos são previstos, já que é tradicional a demanda pela prote-
ína no final do ano, mas mesmo com os aumentos nos preços pagos ao produtor, 
lideranças da área ainda se preocupam com os avanços dos custos de produção. 

Nesta quinta-feira (5), a negociação na bolsa de suínos em São Paulo teve alta, 
passando de R$ 9,60/kg para R$ 9,87/kg. O presidente da Associação Paulista de 
Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira, explica que este aumento "é o produtor 
correndo atrás do custo de produção". 

"A expectativa era de que na primeira semana de novembroa arroba suína chegasse 
a R$ 200,00 (hoje está a R$ 185,00), acompanhando o preço da arroba bovina. Os 
frigoríficos alegam dificuldade em repassar o aumento de preços para o atacado e o 
varejo para que o consumidor absorva. Mas acreditamos que ainda este mês o preço 
chegue aos R$ 200,00 a arroba", disse.

Ele explica ainda que a relação de troca, principalmente com o milho, está desfavo-
rável. Pelas contas de Ferreira, uma arroba suína compra 2,27 sacas de 60kg de 
milho atualmente, o que significa que a cada arroba do animal comercializada, o 
produtor perde o poder de adquirir 13 quilos de milho. 

Segundo informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(Asemg), a bolsa de suínos do Estado, realizada nesta quinta-feira, também teve alta, 
com valores saindo de R$ 9,50/kg para R$ 9,80/kg vivo.”

Na nossa plataforma de dados, com mais de 95 mil matrizes, a oferta de animais 
para abate é folgada a favor do suinocultor não havendo pressão para vendas.

O mercado de suínos no estado está inserido no Brasil, aonde o produto suíno vivo é 
escasso, com demanda interna e externa firmes", afirmou o consultor de mercado da 
Asemg, Alvimar Jalles.

Também nesta quinta-feira (5), Santa Catarina também negociou os suínos no mer-
cado independente, e os valores passaram de R$ 9,46/kg para R$ 9,67/kg vivo. O 
presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio de 
Lorenzi, por mais que tenha havido um aumento considerável, não é proporcional à 
alta dos custos de produção. 

"No setor da integração tambéme stá havendo aumentos, e é preciso que a suino-
cultura continue com essa pujança para que o suinocultor consiga fazer os investi-
mentos na propriedade e melhorar a produtividade", disse.

A bolsa de suínos gaúcha teve aumento "dentro do esperado", segundo Valdeci Fola-
dor, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. O preço 
passou de R$ 8,69/kg para R$ 8,79/kg.

"Os frigoríficos reclamam do preço, mas apesar da choradeira, é preciso pagar o 
preço, porque não há uma oferta larga de animais para venda. Esperamos que nas 
próximas semanas ainda haja reajustes pequenos, já que acredito que estejamos 
perto de um teto de preços", contou. 

Fonte: Noticias Agrícolas

AGS – Em 05/11/2020
Em Goiás a comercialização em media de 12.000 a 13.500 animais independentes, 
com peso médio de 100 a 130 kg. Preço de Bolsa de MG realizada dia (29/10) para a 
semana de 29/10 a 05/11, Preço de Bolsa R$9,50. No Estado de Goiás a Bolsa de 
Suínos no valor de R$9,50kg e o preço médio praticado em Goiás na semana de 
29/10 a 05/11 do kilo do suíno vivo R$9,00.  Relatos de negócios até R$9,50 com 
prazo de 21 até 30 dias.

Milho Saco .. R$73,00 a R$75,00 
Farelo a Granel..R$2.590,00
Farelo a Ensacado.. R$2.630,00

Fonte: AGS

Bolsa de Suínos em Goiás

Fonte: BSEMG

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

https://www.youtube.com/watch?v=Mtc77TavD8Q


EU VOU!

PALESTRA
PONTOS NÃO NEGOCIÁVEIS
NA PREPARAÇÃO DAS LEITOAS.

13 de Novembro
14h

MAIS
INFORMAÇÕES

A estagiária  Natalia Vaz
de Lima da Fazenda Santa 
Rosa já fez sua inscrição
para participar da nossa
palestra.

Confira o vídeo que ela
gravou para o ISP

E você, vai ficar de fora?

ACONTECEU

MERCADO DE GRÃOS

PALESTRA - PONTOS NÃO NEGOCIÁVEIS NA 
PREPARAÇÃO DAS LEITOAS
13 de Novembro 

APCS | CSP - As Boas Práticas de Fabricação.
No dia 30 de outubro de 2020 a Coordenadora de Qualidade Carolina de Godoy Kiku-
chi, visitou a Ianni Agropecuária afim de esclarecer dúvidas e ajudar a direcionar nos 
procedimentos que a fabrica de ração deve seguir.
Confira abaixo as fotos e depoimento do Gerente Daniel Rosante Rayel sobre a vista.

Confira o que disse o Sr. Daniel Rosante Rayel, gerente da Ianni Agropecuária

"Recebemos a visita da Carolina na nossa UPR, onde elas nos ajudou muito no escla-
recimento e direcionamento de como podemos confeccionar os POPs e toda docu-
mentação pertinente à BPF. Isso nos trará mais controle e organização para os 
processos, que tem como benefício direto, sermos mais eficientes e produtivos na 
fabricação das rações"

Equipe Ianni Agropecuária

Daniel Rayel e Sueli Cobra da Cruz

Fonte: APCS | CSP

https://www.youtube.com/watch?v=1SAJ_r1klI0&feature=youtu.be
https://www.sympla.com.br/palestra--cursos-pontos-nao-negociaveis-na-preparacao-das-leitoas__1024588
https://www.sympla.com.br/palestra--cursos-pontos-nao-negociaveis-na-preparacao-das-leitoas__1024588
https://www.sympla.com.br/palestra--cursos-pontos-nao-negociaveis-na-preparacao-das-leitoas__1024588


ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

24 e 25 de Fevereiro, 2021 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS
ASSOCIADOS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br
Controle e Qualidade: Carolina Kikuchi - assistente4@apcs.com.br

TechnoFeed™

APCS 2020 | Todos os direitos Reservados

https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.com.br/
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/
http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/

