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HOTEL PREMIUM

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP

CAMPUS USP

07.11.2019 | 6º PORK DAY
PIRASSUNUNGA, SP

MERCADO

MERCADO DE GRÃOS

PRODUÇÃO

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO

R$/@

R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

31/10/2019

77,00 79,00

4,11 4,21

71,00 73,00

3,79 3,89

85,00

4,53

94,00 96,00

5,01 5,12

101,00 103,00

5,39 5,49

R$/@

R$/saca

R$

140,5

3,24

6,20

3,72

145,15

34,17

154,25

33,80

3,94

160,70

38,88

4,16

164,70

42,71

4,02

Varejo R$/kg

Atacado R$/kg

Carcaça suína

Boi

Milho

Dólar

5,90 6,60

32,23

6,60 7,05 7,70 7,90 8,20
7,70 8,00

Fonte: APCS | CSP
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Preços do suíno e da carne sobem com força, 
diz Cepea

O impulso vem da maior demanda por novos lotes de animais no mercado inde-
pendente por parte de frigoríficos

Os preços do suíno vivo e dos cortes no mercado interno subiram com força em outu-
bro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esal-
q/USP. Em algumas regiões consultadas, as altas mensais superam os 10%, e as anuais, 
30%.

De acordo com os analistas, o impulso vem da maior demanda por novos lotes de 
animais no mercado independente por parte de frigoríficos, especialmente os de maior 
porte. Esse cenário tem sido verificado em todas as regiões acompanhadas pelo 
Cepea.

Os pesquisadores lembram, porém, que 2018 foi marcado por baixos preços, tanto da 
carne suína quanto do animal vivo, o que esteve atrelado às demandas doméstica e 
externa enfraquecidas. Diante disso, as recentes altas demostram a recuperação de 
um setor que amargou prejuízos ao longo do último ano.

No mercado da carne, o início do mês também foi marcado pela demanda aquecida e 
as cotações acompanharam a movimentação do vivo. Já na segunda quinzena, a liqui-
dez interna diminuiu, mas os preços ainda se mantiveram em patamares elevados.

           Fonte: Suinocultura Industrial

Segunda rodada do levantamento de custo de 
produção
Os encontros são abertos para os pecuaristas interessados

A partir do dia 4 de novembro, técnicos do Sistema FAEP/SENAR-PR irão realizar a 
segunda rodada do levantamento dos custos de produção da suinocultura e avicultura. 
As reuniões com produtores e empresas dos setores irão acontecer em nove cidades 
do Estado (confira o cronograma abaixo), que têm nas atividades uma importância 
econômica. Os encontros são abertos para os pecuaristas interessados.

“Essa segunda rodada é para a atualização dos números. Os municípios são os 
mesmos do primeiro giro, para manter a série histórica, termos referência para compa-
rar e também por terem mais representatividade nas atividades”, destaca Jefrey Albers, 
coordenador do Departamento Técnico Econômico (DTE) da FAEP.

A metodologia utilizada nestes encontros foi elaborada pelo mestre em economia rural 
Ademir Francisco Girotto, com base em procedimento utilizado pela Embrapa. Com os 
dados de referência, os produtores podem controlar seus gastos, além de utilizá-los 
em renegociais com as indústrias, enquanto a FAEP pode definir propostas para me-
lhoria das duas atividades. Todos os dados, de forma compilada, serão publicados no 
Boletim Informativo no início de dezembro, e também no site do Sistema FAEP/SENAR-
-PR (www.sistemafaep.org.br).

Conquista

A primeira rodada do levantamento dos custos de produção, no primeiro semestre, 
teve resultados práticos. Produtores da região dos Campos Gerais levaram os números 
para a reunião da Cadec e, conseguiram, junto a indústria, um aumento de 6%. A estra-
tégia para conseguir o reajuste foi confrontar os pagamentos praticados em diferentes 
regiões.

Ainda, além do reajuste imediato, também houve um compromisso da empresa de 
mais uma melhora dos valores pagos aos produtores, caso algumas metas sejam cum-
pridas até o começo de 2020.

                    Fonte: Agrolink

Baixa demanda mantém cotações do milho 
baixas em Chicago nesta quinta-feira
 
A Bolsa de Chicago (CBOT) registra desvalorizações para os preços internacionais do 
milho futuro nesta quinta-feira (31). As principais cotações registravam quedas entre 
3,25 e 5,00pontos por volta das 12h05 (horário de Brasília).

O vencimento dezembro/19 era cotado à US$ 3,85 com desvalorização de 5,00 pontos, 
o março/20 valia US$ 3,95 com queda de 4,00 pontos, o maio/20 era negociado por 
US$ 4,01 com baixa de 3,50 pontos e o julho/20 tinha valor de US$ 4,07 com perda de 
3,25 pontos.

Segundo informações da Farm Futures, os preços do milho estão mais baixos, mas 
continuam mantendo sua quebra de uma tendência de baixa de duas semanas. A falta 
de pressão de hedge devido ao ritmo lento da colheita continua a fornecer suporte, já 
que os traders aguardam a estimativa atualizada da produção da próxima semana do 
USDA.

“As notícias da demanda continuam misturadas nesta semana. Espera-se que as 
vendas de exportação desta quinta-feira cheguem perto dos 23 milhões de bushels de 
novos negócios realizados na semana anterior, mas que ainda estão 10 milhões abaixo 
da taxa semanal prevista para a safra de 2019”, aponta o analista sênior de grãos Bryce 
Knorr.

O uso de milho para produzir etanol também está em torno de 5% abaixo do ano pas-
sado, enquanto o USDA se prepara para divulgar dados de setembro na sexta-feira. “A 
produção de etanol aumentou mais de 1 milhão de barris por dia na semana passada, 
mas isso ainda está abaixo dos níveis do ano anterior. Os estoques diminuíram, 
apoiando os preços e as margens dos biocombustíveis nas usinas com contratos futu-
ros de etanol, apesar dos preços mais baixos no restante do complexo petrolífero”, diz 
Knorr.

B3

A bolsa brasileira também opera no campo negativo nesta quinta-feira, com as princi-
pais cotações registrando perdas entre 0,14% e 0,46% por volta das 12h12 (horário de 
Brasília).

O vencimento novembro/19 era cotado à R$ 42,63 com queda de 0,14%, o janeiro/20 
valia US$ 43,26 com perda de 0,32%, o março/20 era negociado por R$ 43,10 com 
desvalorização de 0,46% e o maio/20 tinha valor de R$ 41,90 com baixa de 0,24%.

De acordo com o reporte diário da Agrifatto Consultoria, a queda cambial tem causado 
impacto no mercado do cereal, travando a comercialização no mercado interno, ao 
mesmo tempo em que desestimula novas negociações para exportação.

“O fato é que as indicações já se mostram menores, com o indicador do CEPEA acumu-
lando desvalorização de 2,0% na comparação semanal. O último levantamento do 
CEPEA ficou em R$ 42,71/sc (+0,38% na comparação diária)”.

           Por: Guilherme Dorigatti
           Fonte: Notícias Agrícolas 
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Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

HOTEL MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.09.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
http://www.porknutrition.com.br/
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/

