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Foto dos presentes na reunião:

Na data de ontem, o CSP (Consórcio Suíno Paulista) realizou um levantamento de 
dados referente à última Tomada de Preços de Micronutrientes e Premix, de número 
306, que aconteceu entre os dias 20 de Abril a 05 de Maio.

Foram contabilizados um total de 883,223 toneladas de produtos comprados para 15 
diferentes consorciados produtores de suínos, que somam um valor total acima de 9 
milhões de reais. Essa compra deverá abastece-los pelo período de 90 dias.

Os produtos foram adquiridos através de um pregão, do qual participaram 46 empre-
sas ofertando preços, que foram devidamente avaliados por uma comissão julgadora 
que por fim elegeu 24 dessas empresas como ganhadores, as quais concretizaram 
suas vendas intermediadas pelo CSP.

A vantagem da compra coletiva é sempre conseguir os melhores preços, levando em 
conta que a quantidade comprada é fator essencial nas negociações. 

Confira abaixo a opinião da Marian Wolters, da Fazenda Ponte Alta, que é uma das em-
presas consorciadas:

Confira no banner abaixo o resultado da bolsa de hoje:

Marian Wolters

1:01

Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo 
Wolters”

Consórcio Suíno Paulista realiza compra de mais 
de 883 ton de produtos
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Sem comercialização

R$/@ ----- suíno vivo

milho
R$/saca 50,08

suíno vivo
U$/@ ----

relação
suíno/milho

-----------

Na reunião de hoje não ocorreu negociação entre as partes. 
A intenção dos produtores foi pela manutenção nos preços 

em R$ 90,00/@ = R$ 4,80/Kg 

http://www.apcs.com.br/
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/Marian21052020.mp3


PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 21/05/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 59,00 61,00 110,00 112,00

R$/Kg 3,15 3,25 5,87, 5,98

88,00 90,00

4,69, 4,80

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,80 5,50 6,70 7,30 8,60 9,00 6,10 6,40

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - -

6,80 7,40

6,40 6,80

BOI R$/@ 140,05 153,30 204,05 201,50 202,15

MILHO R$/Saca 43,35 35,61 44,05 51,55 50,08

DÓLAR R$ 3,66 4,00 4,20 5,24 5,58

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

sem referência*sem referência

O suinocultor independente paulista está tendo prejuízo no momento, segundo Valdomiro 
Ferreira, presidente da Asosciação Paulista de Criadores de Suínos (APCS). Devido à menor 
demanda interna e aos altos custos de produção, cada suíno de 110kg pronto para abate já 
representa um prejuízo de R$ 70 ao produtor. 

O presidente da Associação explica que, apesar de não ter havido negociação e referência 
de preço nesta quinta-feira (21) na Bolsa de Suínos, a referência de preço de venda anterior 
era de R$ 4,80/kg do animal vivo, valor inferior ao dos custos de produção.

Ferreira conta que atualmente, a saca de milho de 60kg custa R$ 44, enquanto a tonelada 
do farelo de soja está em torno de R$ 1900 na região de Campinas, patamar recorde nominal 
em dez anos. 

"Sendo assim, o custo de produção por quilo de animal, somando todos os custos, inclusive 
de insumos dolarizados, chega a R$ 5,44, o que gera um prejuízo de R$ 70 quando o animal 
atinge 110kg para ir para o abate".

De acordo com a liderança, o decreto repentino de feriado prolongado em São Paulo fez 
com que os frigoríficos se retraíssem nas compras, em um movimento semelhante ao 
varejo, sem saber o que ficará aberto ou fechado, nem como será o consumo. 

Ele explica que o momento é de incertezas, com a possibilidade de um lockdown em São 
Paulo, redução do poder aquisitivo da população e, consequentemente, da demanda. A dica 
dada pelo presidente da APCS é que o suinocultor não represe os animais, ainda que o preço 
pago não seja tão alto, porque ficando na granja, acaba aumentando o custo de produção 
que não será reposto na mesma proporção na hora da venda. 

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Venda de suínos no mercado independente foi prejudicada nesta semana por decreto de 
feriado prolongado em São Paulo; possibilidade de lockdown gera incertezas no mercado

Suinocultor paulista já tem R$ 70 de prejuízo por cabeça com
alta nos custos de produção e queda da demanda interna

https://vimeo.com/421184562
https://podcast.noticiasagricolas.com.br/audios/562759628-2020-05-21-14-45-40.mp3
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