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Steak de leitão

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECEU

MERCADO

MERCADO EXTERNO

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO

R$/@

R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

11/10/2019

79,00 81,00

4,21 4,32

73,00 75,00

3,89 4,00

83,00 85,00

4,43 4,53

86,00 88,00

4,59 4,69

98,00 100,00

5,22 5,33

R$/@

R$/saca

R$

142,20

3,16

5,70 6,40

3,78

148,05

36,97

158,80

37,01

3,85

157,90

37,27

4,06

162,70

40,33

4,09

Varejo R$/kg

Atacado R$/kg

Carcaça suína

Boi

Milho

Dólar

6,00 6,70

31,29

6,50 7,00 6,80 7,40 7,70 8,00
7,40 7,60

Fonte: APCS | CSP

CULINÁRIA

Demanda por carne suína dos EUA cresce em 
mercados emergentes
Embora as tarifas retaliatórias impostas pela China continuam impactando, China/Hong 
Kong ainda é o maior destino para a carne suína dos Estados Unidos.

Em agosto, foram enviadas 63,656 milhões de toneladas, o triplo de agosto de 2018. O 
valor exportado cresceu 160% para  $137.6 milhões. De janeiro a agosto, as exportações 
para a China/Hong Kong cresceram 38% em volume (356,322 mt) e 17% em valores 
($717.9 million).

As exportações de carne suína dos Estados Unidos registraram fortes resultados em 
agosto, de acordo com o relatório do USDA, compilado pela U.S. Meat Export Federation. 
Em agosto, as exportação do país tiveram um incremento de 22% com relação ao mesmo 
período do ano anterior, registrando 221,586 toneladas métricas, enquanto o valor da 
exportação cresceu 19% para  $588.8 milhões. Esse resultado elevou em 4% o volume de 
janeiro a agosto, em comparação ao ano anterior: cerca de 1.7 milhões de toneladas métri-
cas; houve ainda incremento de 1% no valor para $4.35 bilhões.

O valor médio exportado foi de $54.18 por suíno abatido em agosto, crescimento de 22% 
em relação ao período anterior. De janeiro a agosto, o valor médio da carcaça reduziu 2%, 
para $51.70. As exportações de agosto foram responsáveis por 27.1% da produção de 
suínos dos Estados Unidos. O volume exportado no período janeiro-agosto representou 
ainda 26.4% do total da produção do país. 

Desde que o México removeu a tarifa retaliatória de 20% sobre a carne suína norte-ameri-
cana, as exportações tiveram uma recuperação significativa, porém seguem inferiores ao 
recorde registrado em 2017. Em agosto, as exportações para o México decresceram 1% 
em volume ((61,365 mt), porém com valor superior em 18% ($121.1 milhões). O início de 
ano lento para as exportação ao país vizinho ainda pesa, com o registro de -11% no 
volume anual (473,309 mt) e no valor ($821.8 milhões).

“A demanda chinesa por importações de carne suína cresceu substancialmente nos últi-
mos meses e a indústria dos Estados Unidos está bem posicionada para ajudar a suprir 
essa necessidade”, disse o presidente da USMEF, Dan Halstrom. “A história positiva por trás 
desses números é que mesmo com o aumento das exportações dos EUA para a Chi-
na/Hong Kong e a recuperação dos envios para o México depois de removidas as tarifas 
retaliatórias, a demanda de outros mercados permanecem resilientes e continuam cres-
cendo. É exatamente por isso que que a indústria norte-americana vem investindo nos 
mercados emergentes ao longo dos anos, que definitivamente estão pagando dividendos”.

Fonte: National Hog Farmer
          Tradução livre equipe Suino.com 

Grupo Técnico APCS | CSP

Ocorreu hoje (11) na cidade de Campinas - SP reunião do Grupo Tecnico da APCS | CSP 
sobre controle de qualidade nas fábricas de ração das granjas vinculadas a entidade. 

Confira as fotos:

SANIDADE

máximo R$ do dia

Clique na imagem abaixo e faça o download do documento completo:

Fonte: APCS | CSP

Fonte: MAPA

Fonte: DelVeneto

Boas práticas para o bem-estar na suinocultura

Eutanásia de 
suínos em granjas

EMPRESAS ASSOCIADAS

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
11/10/2019

TechnoFeed™

Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP venda de 208 suínos em R$ 102,00/@ = R$ 
5,44/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima terça-feira (15).

Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP informa outra venda - 490 suínos em R$ 
102,00/@ = R$ 5,44/Kg vivo condições bolsa.

       Fonte: APCS/CSP
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INSCREVA-SE

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

HOTEL PREMIUM

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

ACONTECE

https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/

