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SUÍNO PAULISTA

 MERCADO$

 DESTAQUE

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 23/03/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 62,00 64,00 83,00 85,00 92,00 94,00

sem referênciasem referência

sem referência

R$/Kg 3,30 3,40 4,42 4,53 4,96 5,06

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,00 5,60 6,60 7,20 7,10 7,50 8,40 8,60

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

BOI R$/@ 143,30, 152,60 160,60 193,10 197,85

MILHO R$/Saca 41,02 38,10 38,07 52,42 59,04

DÓLAR R$ 3,29 3,79 4,17 4,36 5,13

Fonte: APCS | CSP

Ministro Sergio Moro parabeniza o setor por nao pa-
ralisar as atividades nesse momento

Pesquisa Semanal da Cotação de Suíno, milho e farelo de soja
no Rio Grande do Sul

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


Empresa aposta na volta da banha de porco na culi-
nária
Empresário conta a história de sucesso da sua empresa no VC no PEGN.

Um produto que ganha força na lista da cozinha do brasileiro é a banha de porco. Uma 
empresa de Palmeira do Oeste, no interior de São Paulo percebeu essa tendência e está 
faturando. O empresário Jefferson Sestari conta a história da empresa dele no quadro VC 
no PEGN.

A fábrica do Jefferson aposta na banha de porco 100% natural: “Ela não tem nada de 
oxidante, é feita como antigamente”.

Assim como a manteiga, a banha de porco é uma gordura saturada e deve ser consumida 
com moderação. Mas como é natural – sem conservantes, aditivos e sal como a manteiga 
– tem sido cada vez mais usada no preparo de alimentos.

Jefferson lançou o produto no mercado há um ano e meio. O investimento no negócio foi 
de cerca de R$ 1 milhão.

Depois de descongelado, o toucinho é moído e vai para os tachos para ser derretido. Fica 
no tanque de descanso, esfria e vai para o envase. Segundo o empresário, a banha de porco 
pode ser encontrada em grandes redes de supermercados, atacadões em São Paulo, horti-
frutis e nas casas de carne de todo o Brasil. O pote de 850 gramas custa quase R$ 19,90.

“Hoje nossa capacidade de venda é de cerca de 5 mil caixas. Estamos no mercado venden-
do três mil caixas com 12 potes cada”, conta o empresário.

A empresa tem 18 funcionários, entre eles um técnico de alimentos e um veterinário. Já 
estão abrindo uma segunda unidade em Fernandópolis. Jefferson pretende também colo-
car no mercado o torresmo, que é um subproduto do toucinho. O toucinho de porco utiliza-
do para fazer a banha vem de frigoríficos inspecionados.

  Fonte: G1
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