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

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, 152,60 160,60 193,10 199,65

MILHO R$/Saca 41,02 38,10 38,07 52,42 58,04

DÓLAR R$ 3,29 3,79 4,17 4,36 5,09

Fonte: APCS | CSP

Os preços do suíno no estado de São Paulo estão sofrendo pressão nesta segunda-
-feira (23), de acordo com o presidente da Associação Paulista de Criadores de
Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira. De acordo com ele, o preço de venda da arroba do
animal vivo, em comparação aos custos de produção atuais estão praticamente
"empatando".

Segundo Ferreira, nesta semana, o preço da arroba suína na bolsa Paulista está em 
torno de R$ 108 a R$ 110, e os principais insumos para alimentação dos animais, 
farelo de soja e milho, estão na faixa de R$ 1700 a tonelada e R$ 58 a saca de 60kg, 
respectivamente.

"Estando a saca de milho a R$ 58, farelo de soja a 1.700 a tonelada, em relação a uma 
produtividade de 28 animais terminados porca/ano, o custo é de R$ 110 a arroba, e 
hoje, praticamente estamos vendendo neste valor. Neste exato momento, está em-
patando" afirma.

"O farelo de soja está com posição fora de qualquer curva na história, com propostas 
para retirar fora do estado já com preço acima de R$ 1900 a tonelada. Isso jamais foi 
visto, e está impactando o custo de produção" afirma.

Além dos insumos para alimentação, também preocupa a compra de outros produ-
tos utilizados na produção animal que têm custos dolarizados. Ele explica que 
também há a questão logística para que o fornecedor obtenha estes produtos, o que 
também é um desafio para o suinocultor.

"Estamos tentando negociar com fornecedores, mas está difícil, porque os estoques 
estão baixos. Dólar lá em cima, pagando um preço alto nos medicamentos, eleva 
ainda mais os custos de produção".  
Para as próximas semanas ou próximos meses, Ferreira diz que os caminhos para a 
suinocultura estão incertos, já que é uma situação nova no país e que os setores 
estão tendo que aprender e ao mesmo tempo, lidar com os acontecimentos. 

"Contamos com a troca de experiência com os elos da cadeia produtiva para saber o 
que está dando certo e replicar, e tomando medidas sanitárias conforme as orienta-
ções das autoridades para manter a sanidade dos animais e a saúde dos funcioná-
rios, sem prejudicar a produção", afirma.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Com objetivo de mantermos a união do grupo 
através da troca de informações e orienta-
ções para esse momento de dificuldades que 
estamos passando, a entidade realiza todos 
os dias videoconferencia entre seus asso-
ciados. 

Na primeira parte é convidado uma persona-
lidade da cadeia produtiva da Carne Suína, 
para compartilhar informações. Hoje (24) 
tivemos a participação do Ariel Mendes, 
coordenador do Fórum do Agronegócio Pau-
lista.

Participe!

Printscreen da reunião de hoje.

Fonte: APCS | CSP

Confira um trecho da reunião onde Frederick Wolters passa algumas informações sobre o
mercado de grãos:

APCS adota sistema de videoconferência com seus 
associados

Em SP, preço da @ do suíno vivo empata com os custos
de produção
Incertezas em relação ao consumo, devido ao isolamento social pela pandemia de
Covid-19 preocupa o setor; logística para obter insumos veterinários e para alimen-
tação também é desafio

https://podcast.noticiasagricolas.com.br/audios/447083951-valdomiro.mp3
https://vimeo.com/400017731
https://youtu.be/g3qTb-woxAw


COMUNICADO CSP

CURSO DE SANIDADE SUÍNA | FZA - USP
12 A 13 DE MAIO, 2020 | PIRASSUNUNGA, SP

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

FIQUE SABENDO

Programação das Tomadas de Preço

Prezados Senhores Consorciados,

Na próxima semana iniciam-se as Tomadas de Preços de Antibióticos Premix e de Inje-
táveis, vacinas, material descartável e Inseminação Artificial, segue abaixo programa-
ção:
Tomadas de Preços de Injetáveis, vacinas, material descartável e Inseminação Artificial: 
01/04/2020 a 03/04/2020 – Consorciados

Tomadas de Preços de Antibióticos Premix:
01/04/2020 a 03/04/2020 – Consorciados

Nesse momento é importante nos programarmos, dessa forma, pedimos para que já se 
organizem com os estoques das granjas, para efetuar o pedido na próxima semana sem 
que seja necessário a prorrogação das tomadas de preços, principalmente para que 
nesse período não atrasem as entregas e não falte produto.

At.te,
Equipe APCS

http://consuitec.com.br/
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