
APCS/BCSSP informa: Tito Lívio Pacheco - Araçoiaba da Serra venda de 240 suínos em 
R$ 7,20/Kg Vivo = R$ 135,00/@ a vista entrega na próxima segunda e terça-feira.

APCS/BCSSP informa: Marco Antônio Guardabaxo - São José do Rio Pardo/SP venda 
de 256 suínos em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa.

APCS/BCSSP informa: Hélio Carlos de Paula - Ourinhos/SP venda de 280 suínos em R$ 
7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda e quarta-fei-
ra. 

APCS/BCSSP informa: Paulo Sergio Junqueira - São José do Rio Pardo/SP venda de 145 
suínos em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entregou hoje pela manhã.

APCS/BCSSP informa: outra venda Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP venda de 500 
suínos em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entrega metade hoje e a 
outra durante a semana.

APCS/BCSSP informa: Marcelo Barrese - Bragança Paulista/SP venda de 120 suínos 
em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entrega imediata. 

APCS/BCSSP informa: Fabrisio Leite Martins - Cristais Paulista/SP venda de 331 
suínos em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa. 

Com essa venda o volume total até o momento é de 27.999 suínos.

Fonte: APCS | CSP
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 02/08/2021
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO COMPLETO
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O Dr Edson Bordin, membro da
Abraves SP, que além de ser
especialista em Patologia Suína
é também um ser humano ímpar
com uma enorme Inteligência
Emocional, faz  convite!

Confira o vídeo que ele gravou para 
o ISP

E você, vai ficar de fora?
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Nesta edição de julho 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, junho de 2021. 
O aumento detectado foi de 2,53% para a granja 
representativa ICPS500 e de 2,13% para a granja ICPS2000, 
ambas de ciclo completo (Tabela 1). 

Em relação à composição do custo total (CT), em R$/kg de 
cevado produzido, para a granja com até 500 matrizes 
alojadas (ICPS500) os custos variáveis (CV), fixos 
operacionais (CFOP) e custos de oportunidade (CO) sobre o 
capital e a terra representaram, nesta mesma ordem, R$ 
7,05, R$ 1,07 e R$ 0,79. Já para granjas paulistas com 501 a 
2000 matrizes alojadas (ICPS2000), a participação dos custos 
por quilograma para CV, CFOP e CO na composição do 
custo total foi de R$ 6,23, R$ 0,71 e R$ 0,72, 
respectivamente. A participação destes custos no custo 
total pode ser observada na Tabela 2. 

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

Tipos de custo 
ICPS500 ICPS2000 

% do CT % do CT 

Variáveis 79,14 81,44 

Fixos (exceto remuneração do 
capital e da terra) 11,96 9,26 

Remuneração do capital e da terra 8,90 9,30 

Total 100 100 
 

O custo com alimentação continua como o item de maior 
impacto sob o custo total (CT) nas granjas paulistas, 67,18% 
para a ICPS500 e 69,97% para a ICPS2000. A participação dos 
principais itens de custo sobre o CT pode ser observada na 
Tabela 3 (página seguinte). 

Depois das quedas observadas no mês de junho, o preço do 
milho e do trigo voltaram a subir em julho de 2021 e este foi  

um dos principais motivos que levaram ao aumento dos 
custos de produção do cevado no estado. A alta no preço 
do milho grão e do farelo de trigo atingiram patamares de 
7,9% e 0,7%, respectivamente, principalmente devido a 
quedas na temperatura e geadas verificadas no mês de 
julho em importantes regiões produtoras. 

Tanto para as granjas com até 500, quanto 
para as granjas com até 2000 matrizes 
alojadas o ICPS apresentou aumento no 
mês de julho. Nas granjas com até 500 
matrizes alojadas, observou-se o maior 
custo para o ano de 2021.  No entanto, no 
acumulado do ano de 2021 a variação do 
índice foi de +4,09 pontos percentuais 
para o ICPS500 e de -3,40 pontos 

percentuais para o ICPS2000. O comportamento do ICPS 
Mensal pode ser observado na Figura 1. 

Apesar da elevação nos custos de produção no mês de julho 
o preço pago pelo suíno no estado de São Paulo se 
mostraram 7,2% menores quando comparados ao mês 
anterior. Em momentos como este, ressalta-se a 
importância da gestão e controle dos custos de produção 
para a atingir bons resultados e embasamento à tomada de 
decisão estratégica. 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 clicando aqui.

Tabela 1. Comparativo dos custos de produção do suíno terminado nos meses de 
junho e julho de 2021. 

 Junho 21 Julho 21 Variação 
(%) Granja R$/kg R$/@ R$/cevado* R$/kg R$/@ R$/cevado* 

ICPS500 8,69 162,91 937,31 8,91 167,04 962,87 2,53 
ICPS2000 7,50 140,67 801,96 7,66 143,54 820,43 2,13 
*Considerou-se como cevado o animal de terminação com 110kg de peso vivo 

Elaboração: Laya Kannan S. Alves; Heng Li Kao Junior; Guilherme Fonseca B. Jonas; Camila Raineri; Augusto H. Gameiro; Cesar Augusto P. Garbossa 
 Identidade visual: Rita Maria de Souza.  

Figura 1. Variação dos índices de custo de janeiro a julho de 2021. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dtzchaLGOpc
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/custo_producao_0208.pdf
https://youtu.be/VHgEf-DyYkI
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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

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

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

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

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/

