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SUÍNO PAULISTA

Com a bolsa, o suinocultor tem mais informações e maior segurança no momento de comercializar o 
suíno

Quem trabalha com a suinocultura sabe a grande montanha-russa que é esse mercado. Alguns anos está 
bom, em outros nem tanto. Os preços pagos e também custeados pelo suinocultor fazem toda a diferen-
ça no ânimo de todos da cadeia. Mas algo que tem ajudado muitos suinocultores de diversos Estados é a 
Bolsa de Suínos. Uma ferramenta utilizada por suinocultores de vários estados, como Santa Catarina, São 
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A partir dela, o suinocultor tem mais informações e maior 
segurança no momento de comercializar o suíno, sabendo que o preço que está recebendo é o justo para o 
momento.

Cada Bolsa com as suas particularidades, trocando informações, os Estados conseguem de definir um pre-
ço, fazendo o suíno brasileiro mais valorizado e o suinocultor mais bem remunerado. Para entender como 
funciona isso, a reportagem de O Presente Rural conversou com os responsáveis das Bolsas de Santa Ca-
tarina, São Paulo e Minas Gerais.

Santa Catarina

Bolsa de Santa Catarina acontecia todas as segundas-feiras. 
“Mas a de Minas Gerais sempre acontecia na quinta-feira, por 
isso uma sempre servia de referência para a outra”, conta.
De acordo com Lorenzi, Santa Catarina de ne os preços da Bolsa 
a partir das informações que são coletadas com produtores de 
todas as regiões do Estado. “Eles passam para nós a comercia-
lização que tiveram na semana, os preços acertados e as ten-
dências de mercado para a próxima semana. A Bolsa  ca sobre 

aquilo que foi vendido e mais a perspectiva de mercado para a próxima semana”, explica. Ele conta que 
trabalhar dessa forma tem sido um grande balizador de mercado, já que a maioria dos suinocultores inde-
pendentes do Estado se espelham na Bolsa para vender os animais, assim como os grandes produtores de 
suínos já têm contrato  rmado com o preço da Bolsa.

No início de janeiro, informa o presidente da ACCS, houve uma mudança na Bolsa e ela passou a acontecer 
nas quintas-feiras, assim como acontece em Minas Gerais e São Paulo. “Fizemos essa mudança para uni 
car a informação. Então, na parte da manhã conversamos com os produtores e próximo ao meio dia con-
versamos entre os responsáveis pelas Bolsas de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais para alinhar-
mos as negociações e preços sobre aquilo que é a realidade do mercado”, explica.
Para Lorenzi, a Bolsa tem sido muito positiva para os suinocultores catarinenses. “Se a gente olhar a avalia-
ção do que fazemos, aqui trabalhamos com regiões especí cas como o Extremo-Oeste, Meio-Oeste e Sul do 
Estado. Então, por mais que a gente compila os dados e colocamos um valor único na Bolsa, acrescenta-
mos também como  caram as negociações nessas regiões. O Extremo-Oeste sempre tinha o menor preço 
de todos, mas isso, por falta de informação de mercado”, comenta. Segundo a liderança, hoje a região tem 
o melhor preço do Estado, porque como não há tantos produtores independentes naquela região e a procu-
ra é muito grande os produtores começaram a se organizar melhor com o preço. “Em geral houve uma uni
cação de preços no Estado”, diz.

O presidente da ACCS conta que após o fechamento da Bolsa os preços são enviados para grupos de What-
sApp de suinocultura de todo o país, além de outras redes sociais, site da associação e nas rádios regionais 
do Estado. “O pessoal já sabe que na quinta-feira tem o preço da Bolsa. É importante ser essa referência e 
aumenta a nossa responsabilidade, mas estamos aí para fazer bem feito”, acrescenta.
Lorenzi comenta que 2019 foi um ano histórico para a suinocultura. “Tivemos até março uma retração de 
preços, mas depois disso começou uma recuperação e os custos de produção  caram estáveis. A gente 
conseguiu recuperar parte do dinheiro perdido nos últimos quatro anos”, conta. Para ele, a expectativa é 
que 2020 continue promissor. “Mas com um diferencial. Percebemos que os custos de produção estão au-
mentando, especialmente quanto ao preço do milho e do farelo de soja. Então, com os custos de produção 
aumentando, pode diminuir um pouco a margem de lucro do produtor comparando ao ano passado”, afir-
ma.

Minas Gerais

Funcionando há 40 anos, desde 1980, a Bolsa de Suínos do Estado 
de Minas Gerais (BSEMG) tem se tornado uma referência, não so-
mente ao suinocultor mineiro, mas também para outras Bolsas do 
país. De acordo com o presidente da Associação dos Suinocultores 
do Estado de Minas Gerais (ASEMG), João Carlos Leite, as reuniões 
da Bolsa acontecem todas as quintas-feiras, quando são de nidos 
os preços para a semana. “De nimos o preço a partir de uma aná-
lise que fazemos do nosso software, das informações que temos, 
para ser algo justo para todos”, informa.

Ele explica que este software que a Bolsa utiliza trata-se de uma plataforma que conta com informações de 
produção, comercialização, exportação, entre outros. Destas informações são retirados dados relativos ao 
total de animais vendidos, peso médio de cargas, peso médio de vendas avulsas, idade média das cargas, 
animais retidos, retenção para o dia da venda, venda prevista, venda realizada, animais vendidos por faixa de 
pesos, entre outros dados estão disponíveis para análise. “Isso torna possível o entendimento do mercado 
no qual a entidade está inserida. E nos ajuda bastante no momento de de nir o preço, porque dá mais con 
abilidade ao que estamos fazendo. Tanto o produtor quanto o frigorí co se sentem mais seguros em adotar 
os preços”, afirma.

Para Leite, é possível entender e prever os movimentos de mercado quando se trabalha em cima de nú-
meros. “A Bolsa de Suínos de Minas Gerais trabalha hoje com uma arrojada plataforma de dados que 
mapeia diariamente e entende o mercado através de dados gentilmente cedidos por suinocultores e que 
são automaticamente retirados de seus sistemas de gestão, o que nos dá a segurança de entender a dis-
ponibilidade de suínos no Estado de forma automatizada e bastante precisa. Temos vários outros dados que 
complementam a plataforma, mas vale lembrar das exportações e do acompanhamento do abate o cial a 
nível Brasil. O processamento desses dados permite acompanhar a disponibilidade interna de carne suína 
(DICS). Isso tudo facilita a tomada de decisão dos suinocultores na hora da discussão de mercado junto aos 
frigorí cos” conta.

A tomada de decisão de preços é feita na própria sede da ASEMG, onde eles tem um espaço somente para 
isso. “Negociamos com produtores e frigorí cos. A intenção é chegar em um consenso com o melhor preço 
para todos”, diz. Para Leite, se não tiver a Bolsa, tanto o produtor quanto o frigorí co  cam sem referência. 
“Dessa forma, todos saem tranquilos, sabendo que vão negociar a um preço justo. É bom para todos”, co-
menta. Segundo ele, existe uma relação de confiança entre todos os envolvidos.

Além de todos os dados do software que são analisados, no momento da decisão do preço também são 
levados em conta fatores como mercado interno, externo e as exportações. “No mercado interno vemos os 
preços que estão sendo praticados em São Paulo e no Sul. Mas nós pegamos também o que está aconte-
cendo no nosso mercado para de nir um preço. Além disso, acompanhamos ainda todo o mercado externo 
no geral”, comenta. Os preços que são decididos na Bolsa são informados imediatamente para todos os 
suinocultores não somente de Minas, mas também do país. “Temos grupos de WhatsApp, no nosso Twitter, 
outras redes sociais e também no nosso site”, informa.

Para Leite, a média praticada em 2019 foi positiva. “Superou as expectativas dos suinocultores. Podemos 
dizer que ano passado foi um ano bom para nós. Teve toda a questão da China e o mercado de carnes foi 
positivo”, analisa. Segundo ele, as expectativas é que 2020 seja parecido. “As informações que temos é que 
este ano continue a mesma movimentação do ano passado. Não dá pra China se recompor ainda. Mas, 
para 2021 não se fala muito ainda”, explica.

São Paulo

Funcionando como um parâmetro de preços para o suinocultor 
de São Paulo, a Bolsa de Suínos é feita no Estado há 25 anos, des-
de 1994. Com algumas peculiaridades das demais, a cotação da 
Bolsa paulista é feita diariamente, porém, uma vez por semana é 
oficializado o valor que será referência na comercialização, explica 
o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS),
Valdomiro Ferreira Júnior. “A Bolsa foi criada para que o produtor e
o frigorífico possam ter condições de sinalizar o preço mais próxi-
ma da realidade do mercado”, informa.

De acordo com Ferreira, a de nição de preços, como ocorre cotação diária, é o cializada nas quintas-feiras. 
“Nós fazemos uma pesquisa junto aos frigorí cos e aos produtores. Na oportunidade eles têm a chance de 
opinar sobre o preço de referência ou de comercialização”, explica. A liderança expressa que a participação 
dos suinocultores é decisiva na preci cação, uma vez que quanto mais produtores participam, a possibilida-
de de ocorrer algum erro na referência é menor. “A Bolsa tem sinalizado positivamente para os produtores. 
Ela acaba sendo uma referência, um patamar de pesquisa de mercado. E já que existe há muitos anos, ela 
é um instrumento que ajuda o produtor na decisão de venda e gestão”, comenta.

Ferreira informa que os preços são baseados observando o mercado como um todo, tanto São Paulo quan-
to Estados com maior consumo. “Observamos também como estão as exportações naquela semana ou 
mês. Prevalece sempre a teoria da oferta e da demanda, por isso que é importante a cotação, porque ela 
nos baliza tanto no preço, quanto na oferta dos animais”, diz.

Após a cotação ser feita, os preços já são encaminhados para todos. “A informação é online. Assim que 
termina a Bolsa já é divulgado o preço através de todas as ferramentas que temos disponíveis, como redes 
sociais, WhatsApp, e-mail e site. Nós trabalhamos muito para que a informação chegue o mais rápido pos-
sível ao nosso produtor”, conta Ferreira. Ele informa que a Bolsa ocorre de forma presencial em Campinas, 
SP. Mas quando há necessidade de fazer de forma online, ela é realizada dentro da estrutura física da asso-
ciação, que está localizada na cidade de Espírito Santo do Pinhal, SP.

Para Ferreira, o primeiro semestre do ano passado foi negativo para o setor, porém, no semestre seguinte 
foi mais positivo em termos de preço. “Ocorreu uma rentabilidade no segundo semestre que desafogou um 
pouco o produtor, já que as perdas de 2017 e 2018 foram grandes”, comenta. Já quanto a 2020, a lideran-
ça diz que a associação está sugerindo que o produtor trabalhe este ano para melhorar os investimentos, 
principalmente na fábrica de ração, instalações, equipamentos e material genético. “O importante é que o 
suinocultor tenha uma granja forte em termos de competitividade na produção e produtividade”, conta.

Segundo ele, é importante que primeiro o produtor arrume a casa no que foi estragado nos últimos anos, 
especialmente 2017 e 2018. E somente em um segundo momento que ele pense em aumentar o plantel. 
“Isso por ainda existir instabilidade no mercado. Temos que ter cautela em aumentar a produção sem saber 
para onde vamos vender”, diz.

Além disso, há expectativas ainda para melhora no mercado interno, acredita Ferreira. “A economia dá si-
nais de melhora e isso signi ca que o trabalhador brasileiro, tendo emprego e salário, tem a possibilidade de 
um maior consumo de proteína animal. Por isso, acreditamos que este ano será positivo para os produto-
res”, comenta. Porém, a preocupação, segundo a liderança, está nos custos de produção. “Principalmente 
no mercado de milho e farelo de soja em questão do câmbio, já que hoje ele tem grande participação em 
virtude da maioria dos produtos, como milho, vitaminas e aminoácidos, serem todos dolarizados”, explica.
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Bolsas de Suínos garantem preço e segurança para pro-
dutores brasileiros
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PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 09/03/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 62,00 64,00 82,00 84,00 86,00 100,00 110,00

R$/Kg 3,30 4,40 4,37 4,48 4,58 5,33 5,76

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,00 5,60 6,30 7,00 6,50 7,00 8,00 8,30 8,70 8,90

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - - 8,50 8,70

BOI R$/@ 144,55 150,05 156,65 192,85 203,25

MILHO R$/Saca 41,02 41,60 36,65 50,17 55,30

DÓLAR R$ 3,21 3,84 4,06 4,28 4,74

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

Comparativo boi x suíno  R$/@

Comparativo suíno x milho

Comparativo suíno x U$/@

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/aurinha-06032020.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/09032020-GUILHERME.mp3
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