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SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 16/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 60,00 62,00 113,00 115,00

R$/Kg 3,20 3,30 6,03, 6,13

120,00

6,40

90,00

4,80

98,00 100,00

5,22, 5,33

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,50 5,50 7,50 8,15 8,40 8,60 7,40 7,70 9,80 10,00

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

BOI R$/@ 141,80 153,40 194,25 209,95 217,85

MILHO R$/Saca 37,22 37,59 52,20 46,96 49,40

DÓLAR R$ 3,84 3,76 4,07 4,88 5,33

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

Informe de vendas da Bolsa de Suínos do Estado 
de São Paulo “Mezo Wolters”

Reunião da bolsa de 16 de Julho de 2020

Susana Twijsel corretora de suínos de Holambra/SP, venda de 175 suínos em 
R$120,00/@ = R$6,40/Kg vivo, A VISTA, carrega hoje a noite. 

Demétrius Napoleão Napoles, Monte Alegre do Sul, venda de 240 suínos em 
R$120,00/@ = R$ 6,40/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda e terça-
-feira.

Negociações realizada logo após o término da reunião da bolsa de hoje.

Confira o resumo da reunião pelo Presidente da APCS | CSP - Valdomiro Ferreira 
Júnior:

Fonte: APCS | CSP

https://www.youtube.com/watch?v=ALjbGXFl3lA&feature=youtu.be


Preços do suíno no mercado independente disparam
nas principais praças produtoras; em MG chega a
R$7/kg

As negociações de suínos no mercado independente, que já vinham aquecidas na semana 
anterior, nesta semana atingiram preços altos, com destaque para Minas Gerais, que 
chegou a R$ 7/kg, recorde nominal. A razão para estes resultados, segundo lideranças das 
principais praças produtoras, é a melhora no poder aquisitivo da população, com auxílios 
do Governo Federal, o retorno paulatino do comércio em algumas regiões do país e, princi-
palmente, as exportações de carne suína batendo recordes. 

Nesta quinta-feira (16), a Bolsa de Suínos de Minas Gerais viu o preço subir R$ 0,90 centa-
vos esta semana, atingindo R$ 7, recorde nominal, segundo o consultor de mercado da 
Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg), Alvimar Jalles. Ele 
afirma que a procura hoje é exageradamente superior à oferta, dando respaldo para que o 
mercado precifique nos atuais patamares.

"Em 2018 dizíamos que a suinocultura iria passar por um momento de “Cisne Negro” 
devido aos problemas na produção de suínos na Ásia.
 Eventos Cisne Negro são situações raras e que causam grande impacto.
 Agora, com a Covid-19, o 'corona voucher' e outros desdobramentos, a suinocultura está 
vivendo dois cisnes negros simultaneamente".

São Paulo, que também negocia os animais no mercado independente às quintas-feiras, 
também teve avanço. De acordo com o presidente da Associação Paulista de Criadores de 
Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira, a alta foi de 9,09% em comparação à semana anterior, 
chegando a R$ 6,40/kg vivo. 

Nesta quinta (16), a bolsa em Santa Catarina elevou o preço de R$ 5,15/kg para R$ 6,08/kg 
vivo, conforme explica o presidente da Associação de Criadores de Suínos de Santa Catari-
na, Losivânio de Lorenzi. Ele explica que a procura de animais para abate foi grande, e há 
pouco mais de um mês, quando os preços estavam baixos, muitos produtores venderam 
suínos leves, empurraram tudo o que havai de animais gordos, e continuaram vendendo os 
leves. 

"Agora quando começa a procura, há uma retração maior na comercialização, e o mercado 
interno está aquecendo bastante. As exportações a cada semana atingindo recorde ajuda 
puxando os preços. Essas altas mostram um mercado promissor, mas dependemos das 
exportações para poder sustentar esses preços".

Nesta semana, o preço do quilo do suíno vivo no Rio Grande do Sul passou de R$ 4,64
 para R$ 5,31/kg, de acordo com o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul (Acsurs), Valdecir Folador. 

"Subiu o preço essa semana e vai subir ainda mais, com expectativa de chegar aos R$ 6/kg 
com o andar do mercado como está. Negócios bons, a procura esá enorme e oferta 
normal. A exportação é que está dando sustentação ao mercado de suínos".  

Os preços aumentando ans demais praças começaram a ser refletidos no Mato Grosso, 
com aumento de R$ 3,80/kg praticados na semana passada para R$ 4,30/kg nesta 
semana. 

O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Mato Grosso (Acrismat), Itamar 
CAnossa, explica que isso se deve "à volta do poder de compra do brasileiro, que consome 
80% da carne suína produzida, e pelas exportações, que surpreenderam positivamente". 

Presentes na reunião, entre produtores e frigoríficos

Lideranças relatam busca intensa dos frigoríficos por animais para abate e que as 
exportações avançando estão mantendo os preços sustentados no mercado interno

Fonte: APCS | CSP

Fonte: Notícias Agrícolas



ACONTECE

LIVE TÉCNICA SOLIDÁRIA | BAYER

17 DE JULHO, 2020 |  ZOOM

INSCREVA-SE

LIVE ORGULHO RURAL – EM PROL DO HOSPITAL DE AMOR
TROUW NUTRITION

19 DE JULHO, 2020 |  YOUTUBE

ACESSE

“Live Orgulho Rural – em prol do Hospital de Amor”, com participação do cantor e pecuarista 
Léo Chaves

https://svtvideo-com-br.zoom.us/webinar/register/WN_DC7kY-4PTsmb51u9qOFpGA
https://www.youtube.com/user/NutrecoBrasil
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