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ICPSuíno/Embrapa - Setembro/2011

*Por Jonas Irineu dos Santos Filho , pesquisador, Ari Jarbas Sandi , analista, Marcelo Miele ,
pesquisador, e 
Franco Martins
, pesquisador,
da Embrapa Suínos e Aves

  

  

No mês de setembro, o ICPSuíno/Embrapa, índice que mede a variação no custo de produção
do suínos, foi de 141,2603. Este valor indica que o índice teve aumento de 1,645% quando
comparado com agosto de 2011. Este resultado mostra a alteração na trajetória de queda nos
preços dos insumos utilizados nos sistemas de produção de suínos que vinha sendo observada
desde o início do ano de 2011, foi invertida a partir de meados do ano e continua até os dias
atuais. A base, igual a 100, refere-se ao mês de janeiro de 2005.
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  Variações do ICPSuíno/Embrapa em junho de 2011  Em setembro, o ICPSuíno/Embrapa foi 141,2603 ante 138,9614 em agosto de 2011,significando que os preços dos insumos utilizados para produção de suínos tiveram umacréscimo, em média, de 1,65%.  Dentre os insumos da produção de suínos aquele que causou maior impacto no mês de julhofoi a ração, em função do aumento no preço do milho.  Variação do ICPSuíno/Embrapa em 2011  O ICPSuíno/Embrapa acumulado em 2011 foi de 0,67%. É possível observar a magnitude dasvariações percentuais nos grupos de insumos que compõem o índice. Nota-se que, nesseperíodo, o grupo de insumo nutrição apresentou o maior resultado positivo (5,76%). Odestaque na variação negativa fica para o grupo de insumos sanidade e mão-de-obra comdiminuição do valor do grupo de insumos de 1,97% e 3,50%, respectivamente.  Variação do ICPSuíno/Embrapa nos últimos 12 meses  Nos últimos 12 meses o ICPSuíno/Embrapa acumulou um aumento de 13,37%. É possívelnotar que a alta no ICP ocorreu devido ao aumento nos insumos relacionados à alimentação.Por outro lado, os grupos sanidade e mão-de-obra apresentaram variação negativa.  O grupo mão-de-obra apresentou a variação negativa devido à modificação na metodologia decálculo do custo de produção. Já o grupo sanidade foi afetado pela variação negativa nacotação do dólar nos anos de 2010 e 2011.  
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