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Informativo Mensal do Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS - Ed. Agosto 2021)

A desenvolvedora do ICPS, Laya Kannan fala como as movimentações
do mercado impactaram nos custos.
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INDICADORES

Fonte: APCS | CSP
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO COMPLETO
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Vejam os comentários de quem esteve presente neste
grande retorno do Clube do Leitão!

#TODENTROAPCS

Os homenageados do nosso evento; Ianni Agropecuária

Ouça o que diz o Dep. Federal Arnaldo Jardim

Demétrius Napoleão Nápoles fala sobre o nosso encontro

Ouça o que diz:

Ouça o que diz Frederick Wolters sobre nosso encontro!

Alberto Van Den Broek fala sobre o clube!

Ouça o que diz:

O Mateus Flório da Faz. Palmeiras fala sobre o evento

Ouça o que diz:

A Maria Eugênia da EVANCE Saúde Animal fala sobre o evento

Ouça o que diz Mário Sérgio Cutait do Grupo MCassab.

Ouça o que diz o diretor da Agroceres Pic, Alexandre Rosa

 

Informativo Mensal 
Agosto 2021 
Edição 06 

Na edição de agosto (nº 06) 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, julho 
de 2021. O aumento identificado foi de 0,40% para a granja 
representativa ICPS500 e de 1,44% para a granja ICPS2000, 
ambas de ciclo completo (Tabela 1). 

Para as granjas paulsitas 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, respectivamente, R$7,02, R$1,07 e 
R$0,86 da composição do custo total (CT), em R$/kg de 
cevado produzido. Já para as granjas com 501 a 2000 
matrizes alojadas (ICPS2000), a participação dos custos por 
quilograma de cevado produzido para CV, CFOP e CO na 
composição do custo total foi de R$6,29, R$0,71 e R$0,77, 
nesta mesma ordem. A participação destes custos no custo 
total pode ser observada na tabela 2. 

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

Tipos de custo 
ICPS500 ICPS2000 

% do CT % do CT 

Variáveis 78,43 80,90 

Fixos (exceto remuneração do 
capital e da terra) 11,97 9,18 

Remuneração do capital e da terra 9,60 9,92 
Total 100 100 

 

Nas granjas independentes o custo com alimentação segue 
como o item de maior impacto sob o custo total (CT) de 
produção, representando 66,26% para a ICPS500 e 69,38% 
para a ICPS2000. A participação dos principais itens de custo 
sobre o CT pode ser observada na Tabela 3. 

Dentre os motivos que justificam o aumento dos custos 
observado no estado de São Paulo encontram-se a 
elevação nos preços dos insumos alimentares utilizados na  

formulação das dietas dos animais. O farelo de soja, bem 
como o farelo de trigo apresentaram alta de 0,9% e 22,3%, 
respectivamente, em comparação ao mês anterior. 
Observou-se também o aumento nas taxas de juros 
utilizadas para remunerar o capital investido na atividade, 
como a Taxa Selic e a Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP).  

Na granja representativa com até 500 
matrizes alojadas, pode-se observar neste 
mês de agosto o maior custo para o ano de 
2021. Apesar de apresentar aumento em 
comparação a julho para as duas granjas 
representativas, no acumulado dos oito 
primeiros meses do ano a variação do ICPS 
foi de +4,51 pontos percentuais para o 
ICPS500 e -2,02 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, em busca de 
uma gestão embasada em informações para tomadas de 
decisões assertivas, a fim de alcançar melhores resultados. 
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 
julho e agost0 de 2021. 

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

ICPS500 8,91 167,04 962,87 8,95 167,74 966,85 0,40 
ICPS2000 7,66 143,54 820,43 7,77 145,69 832,97 1,44 
*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 agosto de 2021. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UfGcVEmurdI
https://www.youtube.com/watch?v=GSYyWb3PwtU
https://www.youtube.com/watch?v=9B-T3bKFqwM
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/sandra_3108.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=5VAfl85sFRY
https://www.youtube.com/watch?v=Tg-3vpMpRKc
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/roberto_3108.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=kUTAcoVM1oQ
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/carlos_3108.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=nyz0-v7UQmQ
https://www.youtube.com/watch?v=MPfkEBlMr7g
https://www.youtube.com/watch?v=_zjHJ-sE0oY
https://www.youtube.com/watch?v=-jR1i0E4cvc
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/custo_de_producao_3108.pdf


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

IPVS 2022
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RODADA DE NEGÓCIOS

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
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www.ipvs2022.com
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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

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
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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/

