
APCS/BCSSP informa: Marco Antonio Guardabaxo venda de 128 suínos em R$ 7,20/Kg 
vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entrega na próxima quarta-feira. 

APCS/BCSSP informa: Hélio Carlos de Paula Assis - Ourinhos/SP, venda de 180 suínos 
em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entrega no dia de hoje.

APCS/BCSSP informa: Tito Lívio Pacheco - Araçoiaba da Serra/SP, venda de 240 
suínos em R$ 7,20/kg vivo = R$ 135,0/@ a vista.

APCS/BCSSP informa: Marcelo Barrese - Bragança Paulista venda de 260 suínos em 
R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entrega imediata. 

APCS/BCSSP informa: Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama/SP venda 
de 640 suínos em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entrega terça (27).

APCS/BCCSP informa - Paulo Junqueira São José do Rio Pardo/SP venda de 120 suínos 
em R$ 7,20/Kg vivo = R$ 135,00/@ condições bolsa, entregue ontem (domingo).

Com essa venda o volume total até o momento é de 20.386 suínos.

Fonte: APCS | CSP
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INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA O 3º MÓD DO WKS
INTELIGENCIA EMOCIONAL!
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O modelo de cálculo e o índice de custo de produção ajudam os produtores de São 
Paulo no controle financeiro e na organização, em meio às oscilações do mercado.

Diferente das demais regiões do Brasil, onde a produção de suínos atua em sistema 
de integração (diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais), a 
suinocultura no Estado de São Paulo é composta de produtores independentes, que 
são responsáveis desde a produção de ração até a venda do animal. Para atender à 
demanda das especificidades da produção no Estado, mais impactada pelas oscila-
ções do mercado, pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) da USP desenvolveram um modelo de cálculo de custo de produção, que 
oferece ao produtor uma plataforma para controlar seus custos, e o Índice de Custo 
de Produção de Suínos (ICPS), que permite acompanhar a evolução econômica da 
suinocultura paulista. O índice é divulgado por meio de um informativo mensal, com 
uma nova edição todo mês e aponta a movimentação do mercado, o que auxilia na 
organização e planejamento financeiro dos produtores.

O estudo envolve o Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 
(LAE) e o Laboratório de Pesquisa em Suínos (LPS), ambos da Faculdade de Medici-
na Veterinária e Zootecnia (FMVZ), no campus de Pirassununga da USP, a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a Associação Paulista de 
Criadores de Suínos (APCS), que adotou o ICPS como índice oficial. Produtores de 
suínos podem adquirir as ferramentas gratuitamente, pelo site ou em contato por 
e-mail com os pesquisadores.

Ferreira Júnior, presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS), 
afirma que as ferramentas criadas em parceria com a USP são importantes por cor-
responderem à realidade paulista, principalmente neste momento do mercado em 
que é preciso ter olhos atentos ao custo de produção.

De acordo com a autora da pesquisa e mestre pela FMVZ, Laya Kannan, a produção 
de suínos do Estado de São Paulo é constituída por produtores independentes, que 
atuam em sistemas de produção em ciclo completo, ou seja, atuam diretamente 
desde as fases iniciais da produção até o fim, com a venda do animal. O estudo teve 
orientação do professor Cesar Augusto Pospissil Garbossa e co-orientação do pro-
fessor Augusto Hauber Gameiro.

“Nesse arranjo organizacional, os produtores são diretamente impactados pelas 
oscilações mercadológicas, uma vez que o mercado da suinocultura paulista é mar-
cado pela dependência do preço das commodities e volatilidade nos preços de 
venda”, afirma. Laya explica que esses fatores são de “fora da porteira”, o que revela 
a importância do controle do custo de produção “dentro da porteira”, por parte dos 
produtores para que não enfrentem baixos resultados econômicos — ou até prejuí-
zos. 

“A suinocultura paulista enfrenta diversos desafios, devido às particularidades da 
produção da região, e grande parte deles está relacionada ao gerenciamento da ati-
vidade e ao uso estratégico dos fatores de produção, o que demonstra a importân-
cia do fornecimento de ferramentas e orientações básicas para que os suinoculto-
res possam conhecer as variáveis a serem controladas em seus sistemas produti-
vos.”

Os modelos para cálculo de custo de produção de suínos disponíveis, até então, 
eram alinhados à realidade brasileira como um todo e, como destaca Laya, não 
levam em consideração os custos com alimentação de animais, que pode ser de até 
80% da produção. O índice de Custo de Produção de Suínos e Frangos, calculado 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por exemplo, foi 
desenvolvido a partir da produção do Sul do Brasil, onde prevalece o sistema de 
integração. “Os fatores de formação de custo são muito diferentes, não condizem 
com a nossa realidade em São Paulo”, completa Ferreira. 

Para elaboração do modelo de cálculo dos custos de produção, os pesquisadores se 
basearam em estudos de ovino e bovinocultura da FMVZ, em estudos que detalham 
o processo produtivo e as características das suinoculturas do Estado e em méto-
dos de custeio para a agricultura, como o da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). O modelo criado consiste em uma planilha eletrônica, que opera como um 
software e auxilia na gestão, pela qual o produtor pode adicionar os dados da sua 
granja como tamanho, número e salário de funcionários, número e fase de vida dos 
animais e quantidade de ração consumida; o cálculo do custo de produção é forne-
cido automaticamente. A ferramenta é gratuita e também pode ser utilizada por 
produtores fora do Estado de São Paulo através deste link.

Já para o desenvolvimento do ICPS, todas as etapas de produção foram acompa-
nhadas mais de perto, voltadas para análise de mercado, com levantamento de for-
necedores e com o acompanhamento dos preços dos insumos. Com auxílio do 
modelo já criado, calculou-se o custo de produção de duas unidades “imaginárias”, 
alinhadas à realidade paulista, chamadas de propriedades representativas: uma 
com 500 matrizes e outra com até 2 mil.

“Todo mês é calculado o custo de produção dessas granjas usando a ferramenta de 
custo e, a partir de análises, tem-se o índice entre a variação de um período e outro.” 
Com o custo de mês para cada granja gera-se o informativo de custo, com as movi-
mentações do mercado no mês: o informativo mensal. As edições do informativo 
são divulgadas no site do LAE e enviadas por e-mail aos usuários cadastrados, e 
trazem informações acerca do cenário da suinocultura no Estado, o que permite o 
acompanhamento constante dos preços dos insumos e produtos usados na produ-
ção e ainda auxilia análises das variações desses preços.

“A suinocultura paulista enfrenta diversos desafios, devido às particularidades da 
produção da região, e grande parte deles está relacionada ao gerenciamento da ati-
vidade e ao uso estratégico dos fatores de produção, o que demonstra a importân-
cia do fornecimento de ferramentas e orientações básicas para que os suinoculto-
res possam conhecer as variáveis a serem controladas em seus sistemas produti-
vos”, afirma Laya. Para a pesquisadora, um dos principais benefícios das ferramen-
tas é o caráter pedagógico, ao passo que dá estímulo e autonomia para que os pro-
dutores gerenciem suas granjas e se profissionalizem no setor.

E o futuro?
Com o controle dos custos e ciente das movimentações do mercado, os produtores 
têm chances de fazer melhores negócios e, quem sabe, investir no mercado futuro, 
onde compra e venda são feitas com pré-preços, visando a uma data futura, como a 
bolsa de ações. A pesquisadora conta que os próximos passos são pensados na uti-
lização dessas ferramentas para promoção da entrada dos suínos no mercado 
futuro, o que expande o impacto da pesquisa na área agroindustrial de suínos. “Isso 
pode gerar um retorno do investimento da sociedade em nossa Universidade”, 
afirma.

Fonte: Jornal da USP

Pesquisadores da USP desenvolvem ferramentas que auxiliam 
produtores de suínos

APCS | CSP se reuniu na data de hoje (26) com a USP e Agropecuária Bressiani para falar 
sobre Custo de Produção acima de 2.000 matrizes.

COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 26/07/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 100,00

R$/Kg 5,33

120,00

6,40

150,00

8,00

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 8,157,50 10,00

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

9,80 11,4011,00

- -

BOI R$/@ 152,80 217,85 299,95 319,55 320,60

MILHO R$/Saca 36,98 49,40 83,16 87,72 99,99

DÓLAR R$ 3,86 5,35 5,36 5,31 5,18

150,00

8,00 7,20

135,00

10,50

10,80

10,80

11,30

CUSTO DE
PRODUÇÃO

MERCADO
DE SUÍNOS

ACONTECEU

#TODENTROAPCS

WORKSHOP 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - MÓD III
Perfil Comportamental - Você conhece o seu perfil?

04 de Agosto
às 13h00

11,40 12,00

A Rebeca da Granja Xamego
destaca alguns pontos.

Confira o vídeo que ela gravou para o ISP

E você, vai ficar de fora?

https://www.youtube.com/watch?v=UKLisIXkMD4


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

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

RODADA DE NEGÓCIOS

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
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www.ipvs2022.com
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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/

