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

Não conformidades
Muitos temem as não conformidades ou NCs, mas garanto que 
não há motivos pra isso.
Primeiro vamos entender o que elas são: uma não conformidade é 
quando algo não ocorre como o definido nos manuais, POPs, ITs, 
políticas da empresa, etc.
Agora que já sabemos do que se trata, temos que criar a percepção 
de que ela não é algo ruim e sim benéfico. 
Por que?
 Porque elas nos mostram nossas falhas e nos dão a oportunida-
de de corrigi-las. Uma não conformidade não gera apenas papel, 
não é uma chatice do setor de Qualidade. 
Quando elas ocorrem nos mostram sim um erro ou algo imprevis-

to, mas também nos dão a chance de avaliar a fundo o que ocasionou essa falha e propor 
ajustes, mudanças. A função da não conformidade não é gerar punições e sim melhorar o 
processo; não é buscar um culpado, mas uma solução.

Quem pode identificar uma NC?

  Todos, ela não é responsabilidade apenas da “qualidade”. Todos podem apontá-las, o 
que cabe ao Setor de Qualidade é avaliar se realmente é uma NC ou se trata de uma suges-
tão ou oportunidade de melhoria.

Tenho uma NC, o que devo fazer?

Depois de identificada, o 1º passo é definir as ações imediatas para que ela seja corrigida.

  Depois disso, a NC deve ser registrada. Em geral essa NC é registrada no RNC (Relató-
rio de Não Conformidade). No RNC algumas informações são importantes:

•Origem da NC – ela foi constatada internamente, através de uma auditoria, reclamação, 
etc.

•Reincidência – quantas vezes aquela mesma NC se repetiu

•Requisito – qual manual, POP, IT não foi atendido

•Descrição – explicar tudo o que ocorreu

•Abrangência – quais processos setores foram afetados pela NC e quais foram seus efeitos

•Ação Corretiva Imediata – quais foram as ações tomadas para resolver a NC, quem foram 
os responsáveis pelas ações.

Algumas vezes, será necessário avaliar também as causas da NC, e para isso você deve 
seguir os seguintes passos:

1. Analisar a causa

Como?

•Realizar uma reunião para discutir as possíveis causas, ou

•Perguntar 5 vezes porque determinado problema ocorreu, ou

•Utilizar o Diagrama de Ishikawa / espinha de peixe.

2. Ação Corretiva Posterior: vai agir sobre a causa real da situação

Como?

Elaborar um plano de ação, muitos utilizam ao 5W2H para esse passo.

3. Análise de eficácia: avaliar se a ação foi eficaz

Como?

Determinando um modo de fazer o monitoramento da ação.

Outro ponto importante é que a NC seja comunicada a todos, informando o que ocorreu e 
quais foram as ações tomadas.

Enfim, é importante que as NC sejam encaradas como aliadas e não inimigas a serem com-
batidas.

MERCADO
DE SUÍNOS

10 de Novembro de 2020

CÂMERA TÉCNICA AMBIENTAL
SE REUNE AMANHÃ 11/11 ÀS 14H

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 10 /11/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 3,89 4,00

101,00 103,00

5,39 5,49

185,00

9,86

150,00

8,16

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,00 8,20 14,00 14,20

13,80 14,00Atacado 
R$/Kg - - - -

12,00 12,10

- -

7,90 6,406,10

- -

BOI R$/@ 145,40 175,70 201,90 255,30 287,25

MILHO R$/Saca 35,69 41,58 48,78 67,55 80,91

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,38

Sem referência

Fonte: APCS | CSP

Informe de Vendas da Bolsa de Suínos do Estado de São
Paulo

Marcelo Barrese - Bragança Paulista venda de 220 suínos em R$ 185,00/@ = R$ 
9,87/Kg vivo condições bolsa. 

Ianni Agropecuária - Itu/SP venda de 140 suínos em R$ 185,00/@ = R$ 9,87/Kg vivo 
condições bolsa, entrega amanhã (quarta).

Hélio Carlos Assis - Ourinhos/SP venda de 200 suínos em R$ 185,00/@ = R$ 9,87/Kg 
vivo condições bolsa, entrega amanhã (quarta). 

As negociações ocorreram após a realização da reunião da bolsa. Com essa venda 
o volume total até o momento é de 28.902 suínos.

Fonte: APCS | CSP

MERCADO DE GRÃOS



ACONTECEU

Resultados da Semana Nacional de Carne Suína

EU VOU!

PALESTRA
PONTOS NÃO NEGOCIÁVEIS
NA PREPARAÇÃO DAS LEITOAS.

13 de Novembro
14h

MAIS
INFORMAÇÕES

A gerente administrativa da Granja Suinolândia Marina Rangel,  já fez sua 
inscrição para participar da nossa palestra.

Confira o aúdio que ela gravou para o ISP

Marina Rangel - Gerente Administrativa da Granja Suinolândia

0:00

PALESTRA - PONTOS NÃO NEGOCIÁVEIS NA 
PREPARAÇÃO DAS LEITOAS
13 de Novembro 

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/marina_rangel_10112020.mp3
https://www.sympla.com.br/palestra--cursos-pontos-nao-negociaveis-na-preparacao-das-leitoas__1024588
https://www.sympla.com.br/palestra--cursos-pontos-nao-negociaveis-na-preparacao-das-leitoas__1024588
https://www.sympla.com.br/palestra--cursos-pontos-nao-negociaveis-na-preparacao-das-leitoas__1024588


ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

É AMANHÃ!!!! 13º WEBINAR “CENÁRIO ECONÔMICO
PARA O AGRO BRASILEIRO 2021”

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

Quarta-feira, 11 de novembro às 14:00h (horário de Brasília).

Neste evento iremos abordar os desafios e as perspectivas para 2021
a cadeia de carnes (suínos, aves e bovinos) e grãos, assim como os 
impactos econômicos e as oportunidades ao agro brasileiro. 

PORK EXPO

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

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

http://bit.ly/ABCS-13
http://bit.ly/ABCS-13
https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS
ASSOCIADOS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

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
Controle e Qualidade: Carolina Kikuchi - assistente4@apcs.com.br

TechnoFeed™

APCS 2020 | Todos os direitos Reservados

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



