
01 de Outubro de 2021

@ SUÍNA COMPRA 1,58
SACAS DE MILHO DE 60KG
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Setor produtivo tem enfrentado desafios severos em relação ao equilíbrio dos 
custos de produção, com altas históricas em praticamente todos os insumos.

Mesmo diante das adversidades enfrentadas desde o início da pandemia, a produ-
ção e as exportações de carne de frango, de carne suína e de ovos devem registrar 
crescimento e novos recordes em 2021, conforme projeções traçadas pela Associa-
ção Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgadas em coletiva de imprensa ocor-
rida nesta quarta-feira (29/09).

No caso da carne de frango, os levantamentos da ABPA indicam que a produção 
nacional deverá totalizar entre 14,100 e 14,300 milhões de toneladas, ou o equivalen-
te a 3,5% de crescimento em relação ao total produzido em 2020, com 13,845 
milhões de toneladas. Caso seja confirmado, será o maior volume de produção já 
registrado pela avicultura nacional.

Deste total, espera-se que entre 9,550 e 9,800 milhões de toneladas sejam direcio-
nadas para o mercado interno, número até 2% superior ao destinado em 2020, com 
total de 9,614 milhões de toneladas. Com isso, o consumo de carne de frango deverá 
alcançar o patamar de até 46 quilos per capita, um incremento de 1,5% em relação 
ao registrado no ano passado, com 45,27 quilos.

Já as exportações de carne de frango deverão totalizar entre 4,500 e 4,550  milhões 
de toneladas, volume até 7,5% em relação às 4,231 milhões de toneladas embarca-
das em 2020. Se a maior variação de crescimento se confirmar, será um novo recor-
de histórico para a avicultura nacional.

Com relação às expectativas de carne suína, a produção brasileira deverá alcançar 
até 4,700 milhões de toneladas, volume 6% superior ao registrado no mesmo perío-
do de 2020, com 4,436 milhões de toneladas. Confirmada essa projeção, será um 
novo recorde de produção para a suinocultura nacional.

Para o mercado doméstico, espera-se a destinação de até 3,600 milhões de tonela-
das, número 5,5% maior em relação a 2020, com 3,412 milhões de toneladas.  Neste 
quadro, o consumo per capita deverá chegar a 16,90 quilos, índice 5% superior ao 
registrado em 2020, com 16,06 quilos.

No mercado internacional, as exportações de carne suína poderão alcançar 1,150 
milhão de toneladas, número até 12% maior que as 1,024 milhão de toneladas expor-
tadas em 2020.

Por fim, no caso do setor de ovos, a produção brasileira deverá chegar a 54,503 
bilhões de unidades neste ano, número 2% maior que as 53,533 bilhões de unidades 
registradas em 2020 – novo recorde setorial.

Confirmada essa projeção, o consumo de ovo chegará a 255 unidades per capita, 
novo índice histórico, com alta de 1,5% em relação ao índice registrado em 2020, com 
251 unidades.

Fatores que influenciaram as projeções – De acordo com o presidente da ABPA, 
Ricardo Santin, o comportamento da produção foi especialmente influenciado pela 
manutenção da demanda interna, mesmo em meio ao quadro crítico gerado pela 
pandemia de Covid-19.

“Os programas de apoio à renda em função da pandemia, somados a uma melhora 
do quadro econômico e da vacinação no País têm delineado um cenário de susten-
tação da demanda por produtos de aves, suínos e ovos no mercado brasileiro.  Neste 
contexto, o suprimento segue ajustado à demanda”, analisa Santin.

Já no mercado internacional, conforme o diretor de mercados da entidade, Luís Rua, 
a consistência da demanda asiática por aves e suínos, atrelada ao aumento da pro-
cura em clientes tradicionais como o Oriente Médio e a União Europeia, reforçaram 
a expectativa de recorde nas exportações das duas proteínas.

“Isto, sem gerar qualquer pressão de disponibilidade de produtos no Brasil.  Ao con-
trário, temos mantido também a oferta para o consumidor brasileiro, que é o princi-
pal destino de nossa produção”, completa o diretor da ABPA.

Apesar disto, o setor produtivo tem enfrentado desafios severos em relação ao 
equilíbrio dos custos de produção, com altas históricas em praticamente todos os 
insumos, como o milho, o farelo de soja, o diesel, embalagens plásticas e de papelão, 
energia elétrica e outros.

“Felizmente, graças ao apoio da Ministra Tereza Cristina, o setor produtivo vem 
obtendo importantes avanços para o enfrentamento deste quadro, com medidas 
voltadas para a redução da pressão e das assimetrias existentes no mercado de 
grãos, especialmente a partir do segundo semestre de 2020”, completa Santin.

Fonte: O Presente Rural
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COWPIG VISITA | Carne de porco ou Suíno ?

ECONOMIA

APCS/BCSSP informa: Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama/SP venda 
de 1.440 suínos em R$ 145,00/@ = R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa, entrega a partir do 
próximo domingo.

Com essa venda o volume total até o momento é de 18.740 suínos.

MERCADO
DE SUÍNOS
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9,50 9,80

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO COMPLETO

Copa Lombo Premium ( Ancho Suino)  by Cowpig
O Rei dos Defumados

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube
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Na edição de setembro do Informativo Mensal do Índice de 
Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS) observou-se 
aumento dos custos de produção do cevado no estado de 
São Paulo em comparação ao mês anterior, agosto. Para as 
granjas de ciclo completo representativas ICPS500 e ICPS2000 
este aumento no custo foi de 2,62% e 4,63%, 
respectivamente (Tabela 1). 

Para as granjas paulistas com até 500 matrizes alojadas 
(ICPS500) os custos operacionais (COP) representaram 
cerca de 89% do custo total (CT), o que equivale a R$ 8,17, 
em R$/kg de cevado produzido. Já para as granjas com 501 
a 2000 matrizes alojadas (ICPS2000), os custos operacionais 
representaram 88,9% do CT, o que equivale a R$ 7,23. O 
COP nada mais é do que a somatória dos custos variáveis 
(CV) e fixos operacionais (CFOP) de produção. Enquanto o 
CT, é a somatória dos COP aos custos de oportunidade 
sobre o uso do capital e da terra (CO). A participação do CV, 
CFOP e CO no custo total pode ser observada na tabela 2 e 
nas figuras 2 e 3 (página seguinte). 

Tabela 2. Participação dos tipos de custos no custo total em 
setembro de 2021. 

Tipos de custo 
ICPS500 ICPS2000 

Participação no 
CT em R$/kg 

Participação no  
CT em R$/kg 

Variáveis 6,98 6,42 

Fixos (exceto remuneração 
do capital e da terra) 1,19 0,81 

Remuneração do capital e 
da terra 1,01 0,90 

Total 9,18 8,13 
 

Nas granjas independentes o custo com alimentação segue 
como o item de maior impacto sob o custo total (CT) de 
produção, representando 64,23% para a ICPS500 e 68,01% 
para a ICPS2000. A participação dos principais itens de custo 
sobre o CT pode ser observada na Tabela 3. Apesar do milho 
grão ter apresentado uma leve redução no preço de 
aproximadamente 3% neste mês em comparação ao mês 
anterior, o farelo de soja apresentou um aumento de 9,1%.  

Dentre os motivos que justificam o aumento dos custos 
observados em São Paulo neste mês de setembro 
encontram-se a elevação nos preços de aquisição de 
reprodutores, bem como o aumento nos preços de insumos 
veterinários, como vacinas e medicamentos. Além disso, 
observou-se também o aumento nas taxas de juros 

utilizadas para remunerar o capital 
investido na atividade, como a Taxa Selic 
(+19,1%) e a Taxa de Juros a Longo Prazo 
(+10,2%). 
Na granja representativa ICPS500 
observou-se neste mês de setembro o 
maior custo para o ano de 2021. O 
presente mês já é o quarto consecutivo de 
aumento nos custos de produção do 

cevado no estado. No acumulado, o indicador fecha o 
terceiro trimestre do ano com uma variação de +7,24 
pontos percentuais para o ICPS500 e +2,52 pontos 
percentuais para o ICPS2000. O comportamento do ICPS 
mensal pode ser observado na Figura 1. 

As altas de preços agropecuários detectadas são resultado 
de uma combinação de fatores como a crise hídrica, as 
significativas altas de preços internacionais e 
desvalorização cambial. Em momentos como este, é crucial 
utilizar de maneira estratégica os fatores de produção: 
terra, trabalho e capital. Para tal, faz-se necessário 
gerenciar e controlar os custos de produção. Para calcular 
os custos do seu sistema basta solicitar nosso modelo 
gratuitamente. Ainda, é possível acompanhar a evolução 
dos custos do suíno paulista mensalmente, basta se 
inscrever para receber o informativo enviando um e-mail 
para icps@usp.br. Acesse as edições anteriores do ICPS 
clicando aqui.

Tabela 1. Comparativo dos custos de produção do suíno terminado nos meses de 
agosto e setembro de 2021. 

 Agosto 21 Setembro 21 Variação 
(%) Granja R$/kg R$/@ R$/cevado* R$/kg R$/@ R$/cevado* 

ICPS500 8,95 167,74 966,85 9,18 172,04 992,08 2,62 
ICPS2000 7,77 145,69 832,97 8,13 152,38 872,19 4,63 
*Considerou-se como cevado o animal de terminação com 110kg de peso vivo 

Elaboração: Laya K.S. Alves; Heng L. Kao Jr; Guilherme F.B. Jonas; Camila Raineri; Augusto H. Gameiro; Cesar A.P. Garbossa;  Identidade visual: Rita M. de Souza.  

Figura 1. Variação dos índices de custo de janeiro a setembro de 2021. 
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https://www.youtube.com/watch?v=BqSqHX-wgMs
https://www.youtube.com/watch?v=L-IjyUPzdZ4
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/icps_0110.pdf


PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

PORK NUTRITION - CONGRESS & NETWORKING
22 de Outubro de 2021

CHURRASCO COM CARNE SUÍNA JÁ É DE CASA
01 de Outubro de 2021 - às 10h00 

MACROECONOMIA: O QUE ESPERAR DE 2022?
20 de Outubro de 2021 - às 15h30

WORKSHOP INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - MÓD. V
06 de Outubro de 2021 - às 13h00

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

http://sncs2021.live/lancamento
http://sncs2021.live/lancamento
www.ipvs2022.com
www.animalnutrition.com.br/porknutrition
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do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br

APCS 2021 | Todos os direitos Reservados

BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural
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01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES
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Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

