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PONTOS NÃO NEGOCIÁVEIS
NA PREPARAÇÃO DAS LEITOAS.

INDICADORES

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

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

101,00 103,00

5,44 5,54

185,00

9,86

150,00

8,16

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 8,30 14,00 14,20

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

12,00 12,10

- -

8,10 6,406,10

- -

BOI R$/@ 144,90 183,30 200,25 255,30 292,00

MILHO R$/Saca 36,35 43,57 50,01 67,55 80,58

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,48

83,27

4,53

Fonte: APCS | CSP

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para 
a próxima semana de 16.385 animais, com peso médio de 113 kg, num preço médio 
de R$ 9,73 com prazo estimado de 22 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos 
valores, prazos e preços.

Fonte: ACCS

Nesta quinta-feira (12), quando as principais bolsas da suinocultura independente 
negociam os animais com os frigoríficos, os resultados trouxeram leves reajustes 
ou preços estáveis. Lideranças do setor destacam que os valores podem estar 
próximos de um teto que possa ser absorvido pela ponta consumidora, e que 
frigoríficos relatam dificuldades em negociar aumentos no preço da carcaça com 
o atacado e varejo.

Em São Paulo, conforme infdormações da Associação Paulista de Criadores de 
Suínos (APCS), o preço do quilo do suíno vivo permaneceu estável em R$ 9,87/kg.

Conforme informações do presidente da Associação Catarinense de Criadores de 
Suínos (ACCS), Losivanio de Lorenzi, o preço do animal vivo passou de R$ 9,67/kg 
para R$ 9,73/kg.

"Este pequeno aumento foi dentro do esperado, e deve continuar nesta curva de 
ascenção mais lenta. O produtor precisa agora é ficar atento ao mercado, porque 
os custos sobem mais do que os preços pagos ao produtor, por isso a indicação é 
que ao invés de ampliar plantel, que se faça estoque de grãos para trabalhar a 
lucratividade com custo fixo, quando os preços dos insumos estiverem melhores".

No caso de Minas Gerais, o preço sugerido na semana passada pela Associação 
dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg) foi de R$ 9,80, mas de 
acordo com a explicação do consultor de mercado da associação, Alvimar Jalles, o 
preço trabalhado ao longo da semana foi de R$ 9,50/kg.

"Nesta quinta-feira (12) foi este valor que foi acordado entre produtores e frigorífi-
cos, o que aponta para estabilidade de preços em patamar favorável e o alinha-
mento entre as partes. 
Isso favorece as vendas de suínos vivos, que entram em um período do ano natu-
ralmente mais dinâmico, o que facilita os negócios e o escoamento com vistas ao 
início de 2021".

O preço do suíno no mercado independente gaúcho teve leve reajuste, passando 
de R$ 8,79/kg para R$ 8,88/kg vivo. O presidente da Associação de Criadores de 
Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Valdeci Folador, aponta que o mercado 
segue com oferta e procura ajustados. 

"Esta semana ainda deve haver algum pequeno reajuste, mas sentimos que a 
corda está esticando cada vez mais", afirmou. 

Fonte:  Notícias Agrícolas

Bolsa de Suínos em Santa Catarina

Preços do suíno no mercado independente com estabilidade
ou leves altas perto da virada da quinzena

INDICADOR DO PREÇO DO SUÍNO NO ESTADO DO PARANÁ 

Quinta-feira, 12 de novembro de 2020  

Considerando a média semanal (entre os dias 05/11/2020 a 11/11/2020), o Indicador 
do Preço do Kg vivo do Suíno LAPESUI/UFPR teve alta de 0,66%, fechando a 
semana em R$ 9,42.
No comparativo mensal das médias semanais, o preço do kg/vivo do suíno no 
Paraná apresentou alta de 14,98% em relação à semana do dia 14/10/2020.

Bolsa de Suínos no Paraná

Considerando a média semanal (entre os dias 05/11/2020 a 11/11/2020), o Indicador 
do Preço da Carcaça do Suíno LAPESUI/UFPR teve queda de 0,34%, fechando a 
semana em R$ 13,87.
No comparativo mensal das médias semanais, o preço do kg da carcaça do suíno 
no Paraná apresentou alta de 12,96% em relação à semana do dia 14/10/2020.

Fonte: 

Fonte: BSEMG 

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Resultado da Bolsa de Suínos realizada hoje
Aconteceu na data de hoje mais uma Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo por vide-
oconferência, com a participação de 10 granjas e 5 frigoríficos. Foram comercializados 
25.500 suínos à R$ 185,00/@.

Confira abaixo os que estavam presentes na reunião:
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AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

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

PORK EXPO

26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

FNDA APRESENTA: DE VENDEDOR À CONSULTOR
DE COMPRAS
22 de Novembro - 14h 

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
https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
http://youtu.be/bEnSS5XjUnQ
http://youtu.be/bEnSS5XjUnQ
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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/

