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RESUMO 

 

ALVES, L.K.S. Desenvolvimento de modelo de cálculo e de indicador de custos de 

produção de suínos. [Development of a swine production cost calculation model and 

production cost indicator]. 2021. 195 p. + 1 arquivo Excel (.xlsx). Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2021.  

O Brasil possui papel de destaque no cenário da suinocultura mundial, não sendo possível hoje 

elencar os principais players do mercado da proteína suína sem citá-lo. Quarto maior produtor 

e exportador de carne suína do mundo, o Brasil tem demonstrado crescimento a cada ano, no 

mercado interno e externo. Este crescimento contínuo se dá graças ao trabalho e 

aprimoramentos técnicos porteira adentro, no entanto, para maior profissionalização da 

atividade os suinocultores devem abandonar a posição de produtores rurais e adotar a posição 

de empresários, transformando a atividade em um negócio rentável, que associe eficiência 

técnica à eficiência econômica. Porém, faz-se necessário o preenchimento de uma lacuna 

existente: os controles internos deficitários e a gestão empírica da atividade. Tais fatores fazem 

com que não seja possível conhecer a informação que deveria nortear a tomada de decisão 

quanto ao uso dos fatores de produção e recursos: o custo do suíno produzido. Por meio do 

conhecimento dos custos de produção é possível realizar a gestão estratégica e planejada da 

atividade, obtendo melhores resultados. Neste sentido, o presente estudo teve dois objetivos 

principais: i) desenvolver um modelo matemático para cálculo dos custos de produção de 

suínos, que permita análises econômicas da atividade e sirva como ferramenta de gestão em 

propriedades comerciais; e (ii) desenvolver um índice de custo de produção para acompanhar 

o comportamento e a evolução dos custos de produção do suíno ao longo do tempo. Dois 

estudos de caso foram realizados em propriedades relevantes do estado de São Paulo para 

auxiliar na caracterização da suinocultura independente em ciclo completo, bem como para 

definição das características das propriedades representativas, e estas foram tomadas como base 

para a construção do modelo e do indicador de custos. O modelo de cálculo foi desenvolvido 

utilizando o software Microsoft Excel®. Todos os itens de custo foram considerados conforme 

preconiza a Teoria Econômica Neoclássica dos Custos e alocados na ordem: custos variáveis; 

custos fixos operacionais; e custos de oportunidade do capital e da terra; sendo o custo total a 

somatória de todos os custos envolvidos na produção suinícola. Foram então acompanhados os 

preços dos insumos e calculados mensalmente os custos de produção para as granjas 

representativas, permitindo a elaboração dos índices de custo de produção do suíno paulista 

(ICPS). As granjas representativas foram categorizadas segundo o número de matrizes alojadas, 



 
 

 

sendo ICPS500 uma categorização para granjas com até 500 matrizes, e ICPS2000 para granjas 

com 501 a 2000 matrizes alojadas. Por fim, validou-se o modelo de cálculo e o ICPS junto aos 

produtores e técnicos do setor, que consideraram os resultados promissores e de grande valia 

para a cadeia produtiva de suínos. Um dos grandes diferenciais deste trabalho está no fato da 

consolidação do método de cálculo e do ICPS, que já possui três edições publicadas. O modelo 

desenvolvido é eficaz em sua proposta de gerar informações importantes para a tomada de 

decisões estratégicas nas granjas, bem como o indicador possui potencial para colaborar com a 

organização e transparência do setor, trazendo informações acerca da situação mercadológica 

da cadeia suinícola. 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Gestão de custos. Gestão. Indicadores econômicos. 

Suinocultura.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

ALVES, L.K.S. Development of a swine production cost calculation model and production 

cost indicator. [Desenvolvimento de modelo de cálculo e de indicador de custos de produção 

de suínos]. 2021. 195p + 1 arquivo Excel (.xlsx). Dissertation (Master’s in Science) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021.  

Brazil has a prominent role in the worldwide swine farming scenario, and it is not possible 

today to list the major players in the pork market without mentioning it. The fourth largest pork 

producer and exporter in the world, Brazil has shown growth each year, both in the domestic 

and foreign markets. This continuous growth is due to the hard work and technical 

improvements in the swine farms, however, for greater professionalization of the activity, pig 

farmers must abandon the position of rural producers and adopt the position of entrepreneurs, 

transforming the activity into a profitable business, associating technical and economic 

efficiency. Notwithstanding, it is necessary to fulfill an existing gap: deficient internal controls 

and empirical management of the activity. Such factors make it impossible to know the 

information that should guide decision making regarding the use of production factors and 

resources: the cost of the pig produced. Through knowledge of production costs, it is possible 

to carry out strategic and planned management of the activity, obtaining better results. In this 

sense, the present study had two main objectives: i) to develop a mathematical model for 

calculating the costs of swine production, which allows economic analysis of the activity and 

serves as a management tool in commercial properties; and ii) to develop a production cost 

index to monitor the behavior and evolution of pig production costs over time. Two case studies 

were carried out in relevant properties in São Paulo state to assist the characterization of 

independent swine farming in a full cycle, as well as to define the characteristics of 

representative properties, and these were taken as a basis for the construction of the model and 

the swine cost index. The calculation model was developed using Microsoft Excel® software. 

All cost items were considered as recommended by the Economic Theory and allocated in the 

order: variable costs; fixed operating costs; and opportunity costs; the total cost being the sum 

of all costs involved in pig production. The price of the inputs was monitored and the production 

costs for the representative farms were calculated monthly, allowing the elaboration of São 

Paulo State Production Cost Index (ICPS). Representative farms were categorized according to 

the number of sows housed, with ICPS500 being a categorization for farms with up to 500 sows, 

and ICPS2000 for pig farms with 501 to 2000 sows housed. Lastly, the calculation model and the 



 
 

 

ICPS were validated with the producers and technicians of the sector, who considered the 

results promising and of great value for the pig production chain. One of the great differentials 

of this work is the fact that the calculation method and the ICPS is consolidated by the 

production sector as it has three published editions already. The model developed is efficient in 

its proposal to generate important information for making strategic decisions on farms, as well 

the index has the potential to collaborate with the organization and transparency of the sector, 

bringing information about the pig chain market situation.  

 

Keywords: Agribusiness. Costs management. Management. Economic indicators. Swine 

farming.   

  



 
 

 

RESUMEN 

 

ALVES, L.K.S. Desarrollo de un modelo de cálculo y un indicador de costos de producción 

porcina. [Desenvolvimento de modelo de cálculo e de indicador de custos de produção de 

suínos]. 2021. 195 p + 1 arquivo Excel (.xlsx). Disertación (Maestría em Ciencias) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021.  

 

Brasil posee un rol destacado en el escenario mundial de la producción porcina, siendo 

imposible no relacionar este país como uno de los principales actores en el mercado de proteína 

animal. Como el cuarto productor y exportador de carne de cerdo del mundo, Brasil ha mostrado 

un crecimiento anual de su mercado interno y externo. Este continuo crecimiento se debe 

principalmente al arduo trabajo y mejoras técnicas de los sistemas productivos, sin embargo, 

para una mayor profesionalización de la actividad, los porcicultores deben abandonar la 

posición de simples productores rurales y adoptar una visión empresarial, buscando con ello, la 

transformación de su actividad en un negocio rentable que combine la eficiencia técnica con 

eficiencia económica. A pesar de ello, es necesario llenar el vacío existente entre los deficientes 

controles internos y la gestión empírica de la actividad. Tales factores imposibilitan conocer la 

información que debe orientar la toma de decisiones sobre el uso de factores y recursos de 

producción: costo productivo. A través del conocimiento de los costos de producción, es posible 

realizar una gestión estratégica y planificada de la actividad, obteniendo así, mejores resultados. 

En este sentido, el presente estudio tuvo dos objetivos principales: i) desarrollar un modelo 

matemático para el cálculo de los costos en la producción porcina, que permita el análisis 

económico de la actividad y sirva como herramienta de gestión en propiedades comerciales; y 

(ii) desarrollar un índice de costos de producción para monitorear el comportamiento y 

evolución en el tiempo de los costos de producción de la actividad porcícola. Se llevaron a cabo 

dos estudios de caso en propiedades relevantes del estado de São Paulo para ayudar a la 

caracterización de un sistema de producción de ciclo completo, así como también, para definir 

las características de las propiedades representativas, siendo tomadas estas como base para la 

construcción del modelo y del índice de costos. El modelo de cálculo se desarrolló utilizando 

el software Microsoft Excel®. Todos los elementos de costo fueron considerados de acuerdo a 

lo planteado por la Teoría Económica, asignando el siguiente orden: costos variables, costos 

operativos fijos y costos de oportunidad del capital y la tierra. El costo total, fue obtenido de la 

suma de todos los costos involucrados en la producción porcina. Luego fueron monitoreados 

los precios de los insumos y se calculó mensualmente los costos de producción de las 



 
 

 

propiedades representativas, lo que permitió la elaboración de los índices de costo de 

producción de la porcicultura paulista (ICPS). Las granjas representativas se categorizaron de 

acuerdo con el número de matrices alojadas, siendo ICPS500 una categorización para granjas 

con hasta 500 matrices, e ICPS2000 para granjas con 501 a 2000 matrices alojadas. Finalmente, 

el modelo de cálculo y el ICPS fueron validados con los productores y técnicos del sector, 

quienes consideraron los resultados prometedores y de gran valor para la cadena productiva 

porcina del estado. Uno de los grandes diferenciales de este trabajo está en el hecho de la 

consolidación del método de cálculo y del ICPS, que ya cuenta con tres ediciones publicadas. 

El modelo desarrollado es eficiente en su propuesta de generar información importante para la 

toma de decisiones estratégicas en las explotaciones, así como el potencial del indicador para 

colaborar con la organización y transparencia del sector, aportando información sobre la 

situación de mercado de la cadena productiva porcina. 

 

Palabras clave: Agronegocio. Gestión de costos. Gestión administrativa. Indicadores 

económicos. Porcicultura. 
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1 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

A dissertação foi organizada em formato de artigos e composta em capítulos. Para 

facilitar o entendimento da dissertação, bem como da pesquisa realizada, o primeiro capítulo 

contempla o componente textual introdutório, a problemática envolvida e a justificativa do 

projeto. Em sequência, encontram-se os objetivos da pesquisa.  

Já o segundo capítulo, engloba a revisão da literatura, que foi segmentada em quatro 

grandes tópicos: (i) cenário da suinocultura; (ii) custos de produção; (v) indicadores 

econômicos; e (vi) estudo de caso e levantamento de dados no campo. No primeiro tópico, 

apresentam-se informações sobre o cenário da suinocultura mundial, brasileira e paulista, bem 

como os arranjos organizacionais da cadeia suinícola, de forma a facilitar a compreensão dos 

fatores que levam às dificuldades e estímulos para a atividade. Em seguida, no tópico dois, 

discorre-se sobre os fundamentos do cálculo dos custos de produção, ressaltando a importância 

e o conceito do custo de oportunidade, que é uma das distinções do trabalho. Expõe-se os 

desafios e dificuldades da aplicação dos cálculos dos custos na suinocultura e aborda-se a 

temática dos indicadores econômicos, com ênfase na definição dos números índices. 

Finalizando o capítulo, no quarto tópico, apresenta-se uma revisão acerca do método de estudo 

de caso, demonstrando a importância da aplicação do método para o desenvolvimento do 

projeto.  

No terceiro capítulo, foi estruturado o primeiro artigo, contemplando o desenvolvimento 

do modelo de cálculo de custo de produção de suínos. Para o desenvolvimento deste modelo, 

foram utilizados os estudos de caso e conceitos da Teoria Econômica Neoclássica dos Custos, 

mais especificamente aqueles aplicados ao estudo dos custos de produção. Posteriormente, por 

meio do método de Painel, validou-se o modelo de cálculo junto aos agentes da cadeia produtiva 

de suínos.  

No quarto capítulo, estruturou-se o segundo artigo, que trata do desenvolvimento do 

Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS).  Para o desenvolvimento do indicador 

de custos de produção, primeiramente delinearam-se as propriedades representativas a serem 

utilizadas, com base nos estudos de caso realizados. Posteriormente, levantaram-se 

fornecedores e preços dos insumos utilizados nas granjas representativas delineadas. 

Posteriormente, obteve-se o custo de produção do cevado, por meio do modelo matemático 

desenvolvido no capítulo três. Após o desenvolvimento do indicador, realizou-se a validação 

do ICPS junto a agentes da cadeia produtiva de suínos do estado de São Paulo, por meio do 

método de Painel 
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Por fim, o quinto capítulo traz as considerações finais da dissertação como um todo, 

elencando os fatos relevantes da pesquisa e suas implicações.   

2 INTRODUÇÃO 

 

O setor agropecuário apresentou em 2020 uma participação de 26,6% no Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, chegando a valores de participação monetária de 

aproximadamente R$ 2 trilhões (CNA; CEPEA, 2021). Segundo previsões da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), estima-se 3% de crescimento para o PIB do 

agronegócio neste ano de 2021, em comparação a 2020. No ramo pecuário, estima-se 

crescimento de 12,6% para o setor primário - dentro da porteira – sendo a suinocultura apontada 

como uma das protagonistas na contribuição para o desempenho do setor (CEPEA, 2020).  

O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, e segundo o 

Relatório Anual da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2021), possui um plantel 

reprodutivo de 1.970.611 milhões de matrizes, tendo produzido 4,436 milhões de toneladas de 

carne suína no ano de 2020. Apesar do destaque a nível mundial em exportação, a maioria da 

produção permanece no país e o foco do desenvolvimento da atividade é a comercialização de 

processados, embutidos e carne in natura. A suinocultura nacional tem se expandido tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente, sendo este crescimento contínuo do setor resultado 

de trabalho, bem como devido à adoção de tecnologias nas áreas de nutrição, sanidade, manejo, 

bem-estar, dentre outros pontos. Estas técnicas melhoram os resultados por meio da promoção 

da eficiência técnica nas granjas e são importantes para que o suinocultor tenha lucro na 

atividade. 

Com mais de 163 mil matrizes alojadas, o estado de São Paulo possui um rebanho 

efetivo de 1,5 milhões de cabeças de suínos para abate (IBGE, 2019) e contou com uma 

produção de 150 mil toneladas de carne suína no ano de 2020 (IEA, 2020). Sabe-se que, 

diferentes regiões do país possuem singularidades em seus sistemas produtivos suinícolas, o 

que torna estratégico o conhecimento dos custos que permeiam a produção regional. Ao 

contrário do que acontece no restante do Brasil, a suinocultura paulista é caracterizada por uma 

suinocultura 100% independente (ABCS; SEBRAE, 2016), na qual os produtores não atuam 

em contratos de parceria, comodato e integração, o que torna necessária a elaboração e 

acompanhamento dos custos de produção, bem como a geração de indicadores próprios à 

região. 
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O produtor independente quando comparado ao integrado, é mais vulnerável às 

oscilações de mercado, visto que possui certa amplitude de opção de fornecedores de matérias 

primas e insumos, bem como compradores de suínos. Geralmente, estes produtores têm o 

sucesso ou insucesso do seu ciclo produtivo determinado, em boa parte, pelo trinômio: preço 

do milho, preço do farelo de soja; e valor pago pelo suíno. A dependência do preço das 

commodities – no caso da suinocultura, soja e milho, que são as principais matérias primas 

utilizadas na alimentação dos animais – deixa os produtores extremamente vulneráveis, o que 

reforça a necessidade de uma gestão eficiente, visto que estes são fatores externos à produção 

e que não podem ser controlados pelo suinocultor. 

Sendo assim, manter a produtividade a custos de produção que não comprometam a 

viabilidade econômica da criação se mostra um grande desafio e para contorná-lo, é necessário 

aplicar métodos eficientes de gestão da criação, o que não é muito comum. Um dos gargalos 

encontrados na suinocultura independente brasileira é que muitas vezes as propriedades 

apresentam controles internos deficientes e são gerenciadas de forma empírica, não sendo 

capazes de obter a informação que guia o processo de tomada de decisão: o custo do suíno a ser 

comercializado.  

Neste contexto, a inserção da análise de custos é imprescindível para a expansão da 

competitividade da atividade, visto que o conhecimento e a gestão dos custos de produção 

auxiliam na tomada de decisão racional dentro da porteira (RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 

2015). Os empreendimentos agropecuários, como aqueles envolvidos com a suinocultura, são 

dinâmicos e complexos, assim como demais setores da economia, por isso, requerem do 

produtor uma visão apurada da gestão de seus negócios. É necessário abandonar a posição 

tradicional de fazendeiro, para assumir o papel de empresário rural (YAMAGUCHI; 

CARNEIRO, 1997; RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015).  

Na literatura existem alguns modelos para cálculo dos custos de produção de suínos 

alinhados à realidade brasileira (GIROTTO; DOS SANTOS FILHO, 2000).  A Embrapa Suínos 

e Aves disponibiliza três ferramentas para o cálculo de custos de produção de suínos, sendo 

estes uma planilha eletrônica, um aplicativo móvel e um software. No entanto, as ferramentas 

disponíveis na atualidade são voltadas para a gestão de granjas integradas e não levam em 

consideração os custos com a alimentação dos animais, que podem chegar a representar até 

80% dos custos de produção de suínos no Brasil (CIAS, 2021).  

O presente trabalho foi motivado pela necessidade de ferramentas que ofereçam ao 

suinocultor um método para controlar seus custos de produção, e de um mecanismo que 

possibilite o acompanhamento da evolução econômica da suinocultura paulista. Objetivou-se o 
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desenvolvimento de um modelo de cálculo de custos de produção e indicadores para a produção 

de suínos em ciclo completo no estado de São Paulo, bem como o acompanhamento da evolução 

dos custos do sistema produtivo ao longo do tempo, por meio da criação de um indicador 

denominado “Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS)”.  

O modelo desenvolvido se alinha à Teoria Econômica Neoclássica dos Custos, levando 

em consideração todos os custos envolvidos no sistema produtivo, sendo estes explícitos e 

implícitos, bem como os custos de oportunidade sobre o capital e a terra. Apesar de o enfoque 

da pesquisa ser a criação de um modelo de cálculo para a produção de suínos em ciclo completo 

no estado de São Paulo, o modelo é flexível, atendendo demais regiões produtoras de suínos do 

Brasil, bem como outros arranjos organizacionais, como sistemas de produção integrados. O 

ICPS poderá servir como uma informação útil para demonstrar aos diferentes elos da cadeia 

produtiva suinícola a variação periódica do custo de produção do suíno para abate. O indicador 

pode até mesmo se tornar um referencial para negociações de preços entre frigoríficos e 

produtores.  

Dessa forma, a pesquisa poderá contribuir para a melhora da coordenação da cadeia 

produtiva, estabelecendo um canal de comunicação entre pesquisadores, técnicos, 

suinocultores, frigoríficos e até mesmo distribuidores. A disponibilidade de um modelo para 

gestão, bem como indicador que reflitam o que acontece no mercado da carne suína tende a 

valorizar os agentes mais eficientes e sinalizar aqueles não tão eficientes, e nesse sentido nortear 

o caminho que deve ser seguido para a aprimorar a produção.  
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3 OBJETIVOS 

 

Esta dissertação teve por finalidade desenvolver um modelo de cálculo de custo de 

produção de suínos em ciclo completo, e a partir desse modelo, recomendar o indicador que 

estime a evolução dos custos da atividade suinícola para o estado de São Paulo ao decorrer do 

tempo.  

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

a. Realizar estudo de caso em granja suinícola para o entendimento do perfil da produção 

de suínos em sistema de ciclo completo do estado de São Paulo, de acordo com o 

número de matrizes alojadas, contemplando os principais índices zootécnicos e as 

demais características produtivas do setor;  

b. Desenvolver modelo matemático de cálculo de custos de produção de suínos em ciclo 

completo em planilha eletrônica, como ferramenta de gestão em propriedades 

comerciais produtoras de suínos, seguindo os preceitos da Teoria Econômica 

Neoclássica dos Custos;  

c. Disponibilizar ao público em geral, e especialmente aos agentes da cadeia produtiva, 

como criadores, núcleos de produtores e associações, o modelo de custos de produção 

de suínos, como uma ferramenta adequada para acompanhamento dos custos e avaliação 

dos resultados das suas próprias atividades suinícolas. 

d. Elaborar o Índice de Custo de Produção da Suinocultura Paulista (ICPS), caracterizado 

por escala da propriedade representativa, de atualização periódica, com enfoque 

extensionista.  

e. Disponibilizar ao público em geral, e especialmente aos agentes da cadeia produtiva um 

informativo mensal para a divulgação e acompanhamento dos custos de produção da 

suinocultura paulista, por meio do ICPS. 

Além de ser uma pesquisa-ação, este projeto possui também caráter pedagógico, uma 

vez que objetiva estimular a cultura de gestão e controle administrativo dos produtores 

suinícolas, contribuindo, assim, para a profissionalização do setor.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 CENÁRIO DA SUINOCULTURA 

 

4.1.1 A suinocultura no mundo  

 

O suíno doméstico (Sus scrofa domesticus) é criado principalmente com o intuito de 

fornecer carne, embora outros componentes como a gordura, o couro e os pelos também sejam 

utilizados em algumas regiões do globo. Com um rebanho mundial de aproximadamente 677,6 

milhões de cabeças e uma produção anual de 106,53 milhões de toneladas de carne suína (FAO, 

2020), a atuação da atividade suinícola no que tange ao cenário da pecuária mundial, é de fato, 

de protagonismo.  

A distribuição dos suínos ao redor do mundo é influenciada por fatores religiosos e 

culturais, sendo estes animais pouco presentes em países predominantemente islâmicos 

(GASTARDELO; MELZ, 2014). Já em regiões como a Ásia têm-se grandes populações de 

suínos, sendo a China o país com o maior número de suínos alojados do mundo, possuindo 

quase metade da população de suínos do globo, segundo dados da FAO (2020). Na figura 1 

pode-se observar a distribuição do rebanho de suínos ao redor do globo no ano de 2019.  

 

Figura 1 - Participação dos países em termos de número efetivo de suínos no ano de 2019 

 

Fonte: Dados da FAO (2020). Elaboração da autora. 

*Foram considerados os 28 países membros da União Europeia  
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Os suínos são uma espécie versátil, podendo ser criados em sistemas intensivos, de 

produção massiva, como também em unidades de produção familiar e de subsistência (SOUZA; 

FORNAZIER; PONCIANO, 2020). No entanto, devido à constante adoção de tecnologias, 

melhorias em índices produtivos e preocupação em produzir de forma mais ética, a suinocultura 

moderna tem conquistado notoriedade e se mostrado uma das atividades pecuárias industriais 

que mais cresce ao redor do globo (LEAL et al., 2018).  

Até meados de 2018, a carne suína era a fonte de proteína animal mais produzida no 

mundo, no entanto, devido ao surto de Peste Suína Africana (PSA) que assolou o continente 

asiático, principalmente a China (YUN, 2020), a produção avícola teve um aumento global 

significativo, que passou então a ocupar o primeiro lugar no ranking de carne mais produzida 

do mundo (FAO, 2020). A figura 2 mostra a quantidade de carne produzida no mundo, de 2016 

a 2020, por categoria.  

 

Figura 2 - Produção mundial de carne, em milhões de toneladas, no período de 2016 a 2020 

Fonte: Dados da FAO (2020); ABPA (2020). Elaboração da autora. 

 

A maior parte da produção de carne suína ao redor do mundo é proveniente da China, 

União Europeia, Estados Unidos, Brasil e Rússia (ABPA, 2021), sendo estes considerados os 

principais players do mercado suinícola global. No entanto, após o surto de Peste Suína 

Africana, a China, principal produtora de carne suína do mundo viu-se em crise, sem produção 

e insumos suficientes para abastecer o mercado interno (WOONWONG; TIEN; 

THANAWONGNUWECH, 2020). A crise gerada não impactou apenas a região asiática, como 

também o mundo, uma vez que a indisponibilidade de carne suína levou ao aumento do preço 
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da carne, o que alterou também o comportamento dos consumidores, que passaram a buscar 

outras fontes alternativas.  

Surgiu então a necessidade global, bem como, o desafio de atender à crescente demanda 

por produtos agrícolas e carnes (WOONWONG; TIEN; THANAWONGNUWECH, 2020). 

Segundo dados do USDA (2020), na União Europeia as exportações de produtos suinícolas 

aumentaram quase 28% no ano de 2019, em comparação a 2018, uma resposta mercadológica 

ao surto de PSA na Ásia. Junto à União Europeia encontram-se os Estados Unidos, Canadá e 

Brasil, como os maiores exportadores de carne suína do globo (ABPA, 2021). Tanto o Brasil 

quanto os Estados Unidos apresentaram aumento das exportações de produtos suínos no ano de 

2019, em comparação a 2018 (USDA, 2020).  

No cenário atual, granjas livres de PSA, com sistemas de produção padronizados de 

elevada biosseguridade têm obtido vantagem no que tange à exportação de carne suína. No 

entanto, o suinocultor contemporâneo encontra ainda mais desafios cotidianos, uma vez que os 

preços dos insumos utilizados na alimentação dos animais têm aumentado consideravelmente, 

o que eleva o custo de produção do suíno, fator este que pode ser decisivo e causar efeitos 

desastrosos em granjas com programas de gerenciamento deficitários (WOONWONG; TIEN; 

THANAWONGNUWECH, 2020).  

Yamaguchi e Carneiro (1997) afirmaram que os produtores rurais deveriam abandonar 

a postura de fazendeiros e assumir a postura de empresários, independentemente do tamanho 

de sua propriedade e do seu sistema de produção, um conceito que se mostra verdadeiro. Para 

permanecer no mercado globalizado, que sofre alterações a todo momento, o suinocultor precisa 

direcionar seu trabalho para a otimização constate do funcionamento da empresa, para fornecer 

um produto seguro, de qualidade e a um preço acessível (MARTINS; TRIENEKENS; OMTA, 

2017). Para isso, é imprescindível o controle da atividade, no que tange não apenas à 

produtividade, como também à gestão do negócio.   

 

4.1.2 A suinocultura brasileira 

 

Registros históricos datam a chegada dos primeiros suínos no Brasil no ano de 1532, 

trazidos para o litoral paulista, mais especificamente para a cidade de São Vicente, pelo 

navegador Martin Afonso de Souza (ROPPA, 2014a). Atualmente, a suinocultura está presente 

em todos os estados brasileiros, no entanto, assume diferentes contornos e modelos produtivos, 

de acordo com a região na qual está inserida. No Sul do país, por exemplo, há predominância 

de pequenos produtores integrados ou cooperados, que se especializam em uma categoria 
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produtiva, enquanto no Sudeste, a maioria dos produtores atua de forma independente, com 

sistemas de produção em ciclo completo (ABCS; SEBRAE, 2016).  

A produção de suínos no Brasil deve ser analisada levando em consideração o tamanho 

e crescimento de produção total, tanto no mercado nacional, quanto no externo (TALAMINI; 

DOS SANTOS FILHO, 2017).  Dessa forma, ao se observar alguns indicadores econômicos e 

sociais como, por exemplo, volume de produção, inserção da carne suína no mercado nacional, 

exportações, participação no mercado mundial e número de pessoas empregadas na cadeia 

produtiva, constata-se que a suinocultura brasileira cresceu significativamente nas últimas 

décadas (GONÇALVES; PALMEIRA, 2006; GASTARDELO; MELZ, 2014). 

Segundo o Relatório Anual da ABPA (2021), o plantel reprodutivo brasileiro é de 

1.970.611 milhões de matrizes, tendo produzido 4,436 milhões de toneladas de carne suína no 

ano de 2019. A produção suinícola tecnificada do Brasil está distribuída, em cerca de 3,1 mil 

granjas de produção e, aproximadamente, 15 mil granjas focadas em engorda e produção de 

animais para o abate, como crechários, crescimento e terminação e sistemas wean-to-finish 

(ABCS; SEBRAE, 2016). Segundo dados do Mapeamento da Suinocultura Brasileira, 

levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) em 2015, a cadeia 

suinícola empregava diretamente cerca de 126 mil pessoas, proporcionando uma massa salarial 

de R$ 3.339,7 milhões. Indiretamente, o número de pessoas empregadas pelo sistema 

agroindustrial (SAG) de produção de suínos chegava a mais de 923 mil (ABCS; SEBRAE, 

2016). 

O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, chegando a 

exportar em 2020 mais de 850 mil toneladas, 100 mil toneladas a mais que em 2019 (ABBA, 

2020). De uma forma geral, o preço da terra e da mão de obra no Brasil são relativamente 

baixos, o que ajuda a compor o quadro competitivo para os produtos agrícolas e de origem 

animal brasileiros, como a carne suína (FERRAZ; FELÍCIO, 2010). A força motriz do aumento 

das exportações brasileiras de carne suína tem sido o custo do produto, uma vantagem 

competitiva que coloca o país como um dos principais players do mercado global. No entanto, 

menos de um quarto da produção de carne suína brasileira é direcionada ao mercado externo 

(Figura 3). A maioria da produção permanece no país, para ser comercializada na forma de 

processados, embutidos e carne in natura. O consumo per capita de carne suína no Brasil tem 

crescido a passos lentos. Em 1980 o consumo por habitante girava em torno de 9,7 quilos 

(ROPPA, 2014b), trinta anos depois, em 2010, esse valor era de 14,1 quilos por habitante, 

passando para 16,86 quilos per capita no ano de 2020 (ABPA, 2021). 



36 
 

 

Figura 3 - Destino da produção brasileira de carne suína em 2020 

 

Fonte: Adaptado de ABPA (2021). 
 

Atualmente, a produção suinícola brasileira concentra-se na região Sul do país, e, de 

acordo com o Relatório Anual da ABPA (2021), a região foi responsável por 70,91% dos abates 

fiscalizados no ano de 2020. A região Sudeste, representou no mesmo ano 12,94% dos abates 

fiscalizados e o Centro-Oeste 16,06%. Já as regiões Norte e Nordeste somaram 

aproximadamente os 0,1% restantes dos abates fiscalizados de suínos no Brasil em 2020.  

Ao se caracterizar a região Sul do país, que a cada ano vem aumentando sua participação 

na produção nacional, tem-se a predominância de agricultores familiares integrados a empresas 

e cooperativas agroindustriais, com sistemas produtivos especializados por atividade, ou seja, 

segregados em múltiplos sítios. Na região Sudeste a predominância é de uma suinocultura 

independente, onde os criadores com maior escala tendem a atuar com granjas em múltiplos 

sítios e especializadas por atividade, enquanto os produtores em pequena e média escala tendem 

a atuar em sistemas de ciclo completo. A região Sudeste é marcada pela atuação das 

Associações e Núcleos de Criadores, que se unem para adquirir um maior poder de compra de 

insumos, bem como para comercializar sua produção (ROPPA, 2014b).  

A região Centro-Oeste, marcada pela evolução da fronteira agrícola, abriga grandes 

produtores de grãos, que optaram por diversificar suas atividades e expandir seus ganhos e 

passaram também a produzir suínos. A região é marcada por uma produção tecnificada e em 

parceria com grandes empresas. Já nas regiões Norte e Nordeste a falta de grãos associada ao 

menor nível tecnológico das instalações levou à redução do número de produtores, acarretando 

uma menor participação no mercado suinícola nacional (ROPPA, 2014b; ENGELAGE et al., 

2015).  
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De uma forma geral, nas últimas quatro décadas a produção de carne suína no Brasil 

passou por significativas transformações organizacionais e em adoção de tecnologias. 

Evoluções nas áreas de genética, nutrição, qualidade de carne e gerenciamento (ROPPA, 2014a; 

SILVA et al., 2019; WU; BAZER, 2019), foram transformações que vieram acompanhadas por 

algumas inclinações do ambiente produtivo: observou-se um aumento da escala de produção na 

grande maioria das regiões do país, em contrapartida, o número de produtores diminuiu; o 

sistema produtivo passou por mudanças, havendo a segregação da produção em sítios múltiplos, 

com maior especialização; e aumentou-se o acesso ao milho e soja, principais componentes das 

dietas de suínos, graças à evolução da fronteira agrícola para a região Centro-Oeste do Brasil 

(ROPPA,  2014b).   

A suinocultura moderna é caracterizada por uma cadeia produtiva, totalmente 

especializada formada por numerosos agentes econômicos, caracterizando um Sistema 

Agroindustrial (SAG) de produção de suínos completo e complexo (SANTINI; SOUZA 

FILHO, 2004; GONÇALVES; PALMEIRA, 2006; GASTARDELO; MELZ, 2014; 

MEDEIROS; MIELE, 2014; GUIMARÃES et al., 2017).  

Quando agentes econômicos internalizam ou externalizam as suas operações técnicas 

sucessivas no que tange ao SAG ou à cadeia produtiva agroindustrial (CPA), temática abordada 

pela Teoria de Custos de Transação (SARTO; ALMEIDA, 2015), abrem-se as portas para os 

diferentes arranjos produtivos e estruturas de governança, que serão tratados a seguir. Medeiros 

e Miele (2014, p. 37) caracterizam a CPA como: 

 

[...] uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes 

de serem separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico, ao 

mesmo tempo que pode ser vista como um conjunto de relações 

comerciais e financeiras entre fornecedores e clientes.  

 

As cadeias produtivas possibilitam o acompanhamento do produto, desde sua concepção 

inicial a sua chegada no consumidor final, esteja ele no mercado interno ou externo (MELLO; 

BRUM, 2020). A figura 4 demonstra as principais operações externalizadas, ou seja, 

segredadas, no entanto ligadas entre si, na CPA da suinocultura brasileira.  

 

 

 



38 
 

 

Figura 4 - Principais operações técnicas dissociáveis na CPA suinícola 

 

Fonte: MEDEIROS; MIELE (2014). Elaboração da autora.  

 

As CPAs, de uma forma geral, têm o objetivo de facilitar as relações entre os agentes 

econômicos, beneficiando as partes (FILHO; BUAINAIN; BENATTI, 2019; MELLO; BRUM, 

2020). No entanto, a CPA suinícola encontra alguns desafios no que tange à governança, que 

não são incomuns a outras cadeias produtivas pecuárias: atingir eficiência técnica a baixos 

custos de produção, aliada à uma eficiente coordenação econômica entre os agentes, com os 

menores custos de transação (MEDEIROS; MIELE, 2014). De uma forma geral, o que a CPA 

da carne suína espera do agente que atua dentro da porteira, ou seja, o produtor, é um suíno 

produzido com o menor custo. Para isso, os produtores devem buscar melhores índices 

zootécnicos, maiores índices de produtividade e diminuição das perdas (VELOSO et al., 2001; 

MIELE; WAQUIL, 2007a; MEDEIROS; MIELE, 2014). 

Ainda segundo Medeiros e Miele (2014) as formas de governança que mais aparecem 

nas CPAs são coordenações mais estreitas, via contratos entre produtores e agroindústrias, que 

garantem o abastecimento do mercado. Na suinocultura, a forma mais difundida de coordenação 

da transação entre suinocultores e agroindústrias de abate e processamento é a integração da 

produção por meio de contratos (VELOSO et al., 2001; MIELE; WAQUIL, 2007a; SOPEÑA 

et al., 2018; EVANGELISTA; PEREIRA, 2020).  

O modelo organizacional conhecido como integração é caracterizado pela inserção do 

suinocultor na CPA vinculado a uma agroindústria de abate e processamento.  O artigo 2º da 

Lei número nº 13.288, de 16 de maio de 2016 define integração como contrato entre produtores 

e processadores, para planejamento, produção, industrialização e comércio de matéria prima, 

Genética de 
reprodutores e 

matrizes

Preparação de 
marrãs

Fabricação de ração 
Criação de matrizes 

e produção de 
leitões (UPL)

Crescimento e 
terminação de 
cevados (UT)

Abate e 
processamento

Embalagem

Distribuição para o 
mercado interno e 

externo

Varejo



39 
 

 

bens de consumo final, com responsabilidades previamente estabelecidas (BRASIL, 2016). No 

geral, existem dois tipos básicos de contratos para essa relação entre suinocultor e agroindústria: 

contratos de compra e venda (marketing contracts) e contratos de produção ou de parceria 

(production contracts) (MIELE; WAQUIL, 2007a; EVANGELISTA; PEREIRA, 2020).  

Os marketing contracts garantem escoamento da produção, além de definirem como 

será realizada a remuneração. Nesse tipo de contrato, o suinocultor é o detentor dos ativos, logo, 

o processo de tomada de decisão relacionado a produção limita-se a ele. Já em situações de 

producion contracts, não apenas a forma de realização da remuneração, como também a escolha 

dos insumos a serem utilizados e parâmetros mínimos de qualidade são determinados pela 

agroindústria. Na integração, os contratos de produção ou parceria são os mais comuns 

(MIELE; WAQUIL, 2007a; MEDEIROS; MIELE, 2014).  

 

4.1.2.1 Arranjos organizacionais da cadeia produtiva agroindustrial suinícola e 

os sistemas de produção de suínos no Brasil  

 

A suinocultura no Brasil pode ser caracterizada como industrial ou de subsistência. A 

suinocultura de subsistência é composta por produtores não tecnificados, que têm como 

objetivo desde a criação até o consumo próprio. Já a suinocultura industrial brasileira, 

caracterizada por produtores que incorporam avanços tecnológicos nos aspectos produtivos, é 

organizada em dois grandes grupos: (i) suinocultores integrados, por meio de contratos; e (ii) 

suinocultores independentes em ciclo completo.  

O sistema de produção integrado consiste na divisão da criação em diferentes fases de 

produção, tendo como objetivo a otimização de cada uma das fases e maximização da 

produtividade do sistema como um todo (SOUZA; BÁNKUTTI, 2012). Em um típico contrato 

de integração, a agroindústria fornece rações, animais, serviços veterinários, assistência 

gerencial e serviços de comercialização e genética, em contrapartida, o suinocultor deve 

fornecer instalações, a mão de obra necessária, água, energia, equipamentos e a gestão de 

resíduos (EVANGELISTA; PEREIRA, 2020).  

Na suinocultura integrada têm-se as Unidades Produtoras de Leitões (UPL), que atuam 

não apenas em contratos de compra e venda como também de comodato, e as Unidades de 

Crescimento e Terminação (UT), que atuam em contratos de parceria (MIELE et al., 2013; 

MEDEIROS; MIELE, 2014). Em algumas UPLs com contratos de comodato, quem detêm os 

animais destinados à reprodução é a agroindústria, sendo o suinocultor apenas um fiel 

depositário desses ativos biológicos. Nesse arranjo, o suinocultor UPL recebe a marrã já coberta 
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da integradora. Existe também a possibilidade de realizar internamente as operações de 

preparação de marrãs e primeira prenhez.   

Quando em contrato de compra e venda, a unidade produtora de leitões detém os animais 

destinados à reprodução. No entanto, a genética a ser utilizada é proveniente das integradoras, 

como forma de garantir a qualidade mínima estipulada pela agroindústria e seu mercado. Apesar 

destas diferenciações em relação aos reprodutores, cabe a todos os suinocultores UPL realizar 

as operações de criação de matrizes e produção de leitões.  

Após o encerramento do ciclo produtivo na UPL, que se dá por volta dos 70 dias de 

idade dos leitões, com peso entre 18 e 25 kg, os animais são entregues à agroindústria, que fará 

o repasse para as UTs. Na Unidade de Crescimento e Terminação, que atua em contratos de 

parceria, os animais permanecem até a idade ou peso de abate, que varia de 90 a 140 quilos de 

peso vivo. Na UT, a integradora é responsável por coordenar a logística das operações, bem 

como o fornecimento de insumos para a produção dos cevados, além de ser responsável também 

pelo recolhimento, abate, processamento e comercialização da carne e seus derivados. Assim 

como nas UPLs, os suinocultores UT são responsáveis por proporcionar instalações, mão de 

obra, água, energia e tratamento de dejetos (MIELE et al., 2013; MEDEIROS; MIELE, 2014; 

EVANGELISTA; PEREIRA, 2020).   

Já os suinocultores independentes, que atuam em sistemas de ciclo completo geralmente 

não aderem a contratos. De forma geral, não há vínculo formal entre suinocultores e empresas 

processadoras, sendo o produtor o responsável pela produção e escoamento (EVANGELISTA; 

PEREIRA, 2020). Comumente, suinocultores independentes atuam no sistema de granja em 

ciclo completo, que consiste em realizar internamente as principais operações técnicas de 

produção de suínos. O produtor independente é responsável pela fabricação e transporte de 

ração, preparação de marrãs, criação de matrizes, produção de leitões e terminação de cevados. 

Cabe única e exclusivamente ao produtor decidir tecnicamente e gerencialmente como serão 

realizados os processos produtivos dentro da porteira, bem como para onde será escoada a 

produção (MIELE et al., 2013; MEDEIROS; MIELE, 2014; EVANGELISTA; PEREIRA, 

2020). Além disso, todos os investimentos também são responsabilidade do suinocultor, desde 

ativos, imobilizados ou não, a capital de giro.  

O escoamento da produção em sistemas independentes, bem como a realização das 

transações com as indústrias de abate e processamento se dá via mercado spot. No entanto, 

neste sistema os suinocultores ficam na dependência das grandes empresas que compram o 

produto, visto que as agroindústrias e frigoríficos detém o poder de formação dos preços do 

mercado spot (IPEA, 2006; MEDEIROS; MIELE, 2014). Tentando alcançar uma posição mais 
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favorável nessa relação, suinocultores independentes formam alianças entre si, seja por meio 

de cooperativas ou associações de criadores. Estas associações objetivam então a diminuição 

dos custos de produção, por meio de compras conjuntas de insumos, bem como a formação de 

grandes lotes de venda, visando aumentar o poder de barganha entre produtor e agroindústria.  

Ao se comparar os sistemas de produção de suínos independente com os sistemas de 

produção integrados, o primeiro apresenta maior risco para o suinocultor, visto que não se tem 

garantias em relação ao escoamento da produção. No entanto, quando o mercado se encontra 

aquecido este sistema permite um maior ganho. Já nos sistemas de produção em integração, o 

produtor possui um investimento mais seguro, visto que o escoamento da sua produção está 

garantido por meio dos contratos, no entanto, em momentos de mercado aquecido, os grandes 

ganhos são das agroindústrias integradoras.  

 

4.1.3 A suinocultura no estado de São Paulo 

 

Com mais de 163 mil matrizes alojadas, o estado de São Paulo possui um rebanho 

efetivo de 1,5 milhões de cabeças de suínos para abate (IBGE, 2019). O estado contou com uma 

produção de 150 mil toneladas de carne suína no ano de 2020 (IEA, 2020), um valor expressivo, 

mas que garante apenas o oitavo lugar no ranking de maiores produtores de suínos do país. Em 

São Paulo, o volume exportado de carne suína é pequeno, logo, a produção suinícola estadual 

é voltada majoritariamente para a demanda interna. O estado é caracterizado como o principal 

mercado consumidor do país, com características de consumo da população voltado para a carne 

suína in natura (IEA, 2020). No entanto, o mercado paulista de carne suína e derivados não se 

limita a produção própria, havendo complementação da demanda com a produção de outros 

estados.  

 Com uma população estimada em 46 milhões de habitantes, o Estado é detentor do 

maior PIB enquanto unidade federativa (IBGE, 2020) e é sede de algumas das maiores empresas 

do setor agroindustrial, bem como das principais redes de atacado e varejo nacionais e 

internacionais, o que facilita o escoamento da produção suinícola e as operações de transação. 

A suinocultura praticada em São Paulo, ao contrário do que acontece nas regiões Sul e Centro-

Oeste do país, não tem como característica o arranjo organizacional em integração por meio de 

contratos. A atividade suinícola paulista é constituída por uma variada gama de produtores 

independentes (IEA-APTA, 2014).  

Reis, Medeiros e Monteiro (2001) e Oiagen et al. (2006) salientam que produtores 

independentes são extremamente dependentes do preço das commodities – no caso da 
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suinocultura, soja e milho são as principais matérias primas utilizadas na alimentação dos 

animais. Entretanto, o mesmo não pode ser controlado pelos gestores rurais, o que faz o custo 

de produção ser ainda mais importante para a obtenção de sucesso dentro do sistema produtivo 

suinícola (PORTES et al., 2019).  

A suinocultura paulista é caracterizada por produção em ciclo completo, na qual 

executa-se todas as fases dentro da granja, passando pela reprodução, gestação, maternidade, 

creche e crescimento e terminação (MEDEIROS; MIELE, 2014). Além disso, nesse modelo, 

os produtores assumem a responsabilidade por todo o processo produtivo e detêm os fatores de 

produção. De uma forma geral, os produtores paulistas não possuem vínculos com 

agroindústrias, logo, possuem a difícil tarefa de decidir qual será o destino da sua produção 

(PEREIRA, 2018). Considerando este cenário, alguns produtores de suínos do estado de São 

Paulo detém os próprios abatedouros, e realizam o abate e processamento da carne para 

comercialização. 

O preço pago na carcaça tende a ser o principal critério para a tomada de decisão em 

relação ao escoamento da produção. No entanto, o preço pago por quilo de suíno vivo é dado 

pelo mercado spot e esta pode ser uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos produtores 

independentes. Em épocas de excesso de oferta o produtor se vê obrigado a tomar uma difícil 

decisão entre, vender a preços baixos ou reter o lote de suínos por mais tempo na propriedade 

até encontrar um comprador que melhor o remunere. No entanto, essa retenção de animais por 

um maior período é uma manejo que pode ser realizado apenas em um curto espaço, visto que 

na maioria das granjas os lotes de produção são programados semanalmente. Em ambos os 

casos, se a propriedade não obtiver uma gestão e planejamento eficientes, o resultado pode ser 

desastroso e o prejuízo enorme.  

Para tentar alcançar condições mais favoráveis e menores variações de preços de venda, 

os produtores do estado de São Paulo formam alianças entre si por meio da Associação Paulista 

dos Criadores de Suínos (APCS) e do Consórcio Suíno Paulista (CSP).  A APCS foi fundada 

em 1967 e é uma sociedade civil de duração indeterminada e sem fins lucrativos, que congrega 

os criadores de suínos do estado. A entidade existe há mais de 50 anos e se tornou um canal 

extremamente importante e consolidado pela busca de um mercado mais equilibrado e de 

melhores condições de comercialização para os suinocultores do estado de São Paulo. 

Juntamente à APCS, o CSP também possui um papel importante na consolidação e permanência 

dos produtores no mercado da suinocultura paulista. Por meio das congregações de produtores, 

realiza-se a compra de insumos e a venda de suínos de forma conjunta, dando maior poder de 

barganha aos produtores, que buscam o ganho em escala.  
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4.1.3.1 Caracterização do sistema produtivo de suínos independente em ciclo 

completo 

 

Segundo Machado e Dallanora (2014a; 2014b) o conceito de “sistema” na suinocultura 

deve ser avaliado a partir da forma como a produção se organiza. No Brasil, existe uma vasta 

gama de modelos de produção dentre as diversas regiões produtoras e cada uma delas apresenta 

suas dificuldades e particularidades. A produção industrial de suínos é marcada pela busca 

contínua de produtividade e eficiência econômica. Para tal, realizam-se investimentos em 

genética, nutrição, instalações e sanidade. De uma forma geral, no Brasil, predominam-se os 

sistemas intensivos confinados.  

A suinocultura industrial independente é marcada pela ausência de vínculos contratuais. 

Os produtores são os detentores dos fatores de produção e são também os responsáveis pela 

aquisição dos insumos necessários para a produção, bem como a comercialização dos animais 

(PEREIRA, 2018). No entanto não existe apenas um tipo de granja independente. A figura 5 

demonstra resumidamente os diferentes tipos de granjas existentes e fases da produção de 

suínos.  

 

Figura 5 - Tipos de granjas independentes e as fases de produção de suínos  

 

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas (SEBRAE) e Associação Brasileira de 

criadores de suínos (ABCS; SEBRAE, 2016). Elaboração da autora.  
Os sistemas de produção podem ser classificados em ciclo completo ou distribuição em 

múltiplos sítios. Dessa forma, existem quatro grandes modelos que caracterizam a produção de 
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suínos no Brasil, sendo eles: (i) ciclo completo; (ii) sistema de dois sítios; (iii) sistema de três 

sítios; e (iv) sistema de quatro sítios.  

O sistema em dois sítios é caracterizado pela divisão em dois locais independentes, onde 

aloja-se o plantel de reprodução e a maternidade no primeiro sítio e realiza-se as fases de creche 

e terminação em um segundo sítio. Já o sistema em três sítios é caracterizado por três locais 

independentes de criação, sendo o primeiro sítio para o alojamento do plantel reprodutivo e 

maternidade, o segundo sítio para o alojamento de crechário e o terceiro sítio englobando as 

fases de crescimento e terminação. Já no sistema de quatro sítios a organização se dá muito 

semelhante ao sistema de três sítios, com o acréscimo do quarto sítio que engloba a produção 

das leitoas de reposição em uma estrutura separada (MACHADO; DALLANORA, 2014a; 

2014b). 

Apesar da existência de produtores independentes especializados em determinada fase 

de produção, predominam os suinocultores que trabalham com granjas de ciclo completo. Esse 

modelo engloba todas as fases da produção, desde o recebimento das leitoas destinadas à 

reprodução até as atividades relacionadas à terminação do cevado para posterior entrega para 

abate (MACHADO; DALLANORA, 2014a; 2014b; SEBRAE; ABCS, 2016). Esse é o sistema 

predominante no estado de São Paulo e o objeto de estudo deste trabalho.  

Analisados os principais aspectos da suinocultura nos âmbitos mundial, nacional e 

estadual, agora abordar-se-á os aspectos teóricos sobre custos de produção, que são importantes 

para o processo de tomada de decisão estratégica dentro da porteira. Por meio do conhecimento, 

gestão e controle dos custos de produção é possível aprimorar resultados, fator primordial para 

que o suinocultor obtenha resultados positivos na atividade.  

 

4.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO  

 

“Cōnstō” foi a palavra latina que deu origem a “coust” e “couster”, no francês antigo; 

“constare” no italiano e depois “cost”, em inglês; finalmente chegando em “custo”, no 

português moderno. “Cōnstō” é uma inflexão de “Cōnstāre”, também do latim. Composta pelas 

junções das palavras “cōn”, que significa “junto” e “stō”, que significa “permanecer”, sua 

etimologia aponta para: ficar junto, permanecer firme; concordar, corresponder, ajustar; estar 

certo, decidido, acordado; consistir, ser composto de; e, principalmente, constar (HALSEY, 

1891). 

O custo de determinado item, portanto, nada mais é que aquilo que “consta” nesse item. 

Trata-se da remuneração dos fatores de produção utilizados na preparação e execução de um 
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processo produtivo, ou seja, trata-se dos gastos (tangíveis ou intangíveis) e serviços necessários 

para a produção de uma mercadoria. Segundo Guiducci et al. (2012), o custo de produção é a 

soma de todos os recursos e operações utilizados de forma econômica no processo produtivo, a 

fim de obter determinada quantidade de produto com o menor dispêndio.  

Pode parecer simples, mas expressar um valor em moeda corrente que melhor estime 

todos os esforços que constam em um determinado bem ou serviço é um desafio enorme para 

gestores ao redor do globo. Nas bibliografias sobre custos existem diversas conceituações, e 

atualmente, a abrangência do cálculo de custos se mostra ampla. A seguir, abordar-se-ão 

temáticas e teorias importantes para o entendimento dos custos de produção, na teoria e prática, 

com enfoque nos custos de produção na agropecuária e suinocultura.  

 

4.2.1 Custos de produção segundo a Teoria Econômica Neoclássica  

 

A Economia é uma ciência que estuda a escassez de recursos e os fenômenos dela 

resultantes, preocupando-se com a alocação de recursos escassos entre usos alternativos, 

visando atender as necessidades dos indivíduos. A escassez de recursos permite entender que 

todos os recursos materiais são finitos, o que torna impossível produzir uma quantidade 

ilimitada de bens (PEREIRA et al., 1990).  

Neste sentido, a Economia é uma ciência que estuda os processos de produção, 

distribuição, acumulação e consumo de bens, visando o controle para evitar desperdícios em 

qualquer setor. Por meio das relações com agentes econômicos, sendo estes, empresas ou 

pessoas físicas, a Economia explica o funcionamento dos mercados, considera problemas 

existentes e propõe soluções viáveis e rentáveis para agentes produtores e consumidores 

(PEREIRA et al., 1990; SARTORELLO, 2016).  

James McGill Buchanan Jr. é um dos consagrados nomes da economia, quando o 

assunto é custo. Laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel 

de 1986, o economista e professor é autor de uma das obras mais importantes sobre teorias de 

custos, intitulada “Custo e Escolha”. O livro sintetiza as principais ideias de diversos 

pensadores relacionadas à custos de produção e critica a Teoria Econômica Clássica referente 

aos custos e benefícios. Além disso, a obra introduz também um conceito que será 

profundamente abordado a seguir: os custos de oportunidade.  

Para entender a crítica de Buchanan, é importante entender como a escola clássica 

conceituava os custos e o valor de troca dos bens. Segundo Buchanan (1969) a teoria clássica 

do valor de troca era sumarizada pelo princípio de que os custos relativos de produção 
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determinavam o valor natural de troca de um item. Adam Smith (1937, p. 1131), considerado 

um dos principais estudiosos da economia, resumiu o valor de troca por meio da seguinte 

analogia: 

 

[...] se, em uma nação de caçadores matar um castor geralmente 

custa o dobro do trabalho de matar um cervo, é natural que um 

castor deva ser trocado por ou ter o valor de dois cervos.  

 

Nesta afirmação clássica, a frase “geralmente custa” indica que um gasto de recurso 

específico é necessário, e este gasto pode ser estimado antecipadamente com alguma precisão. 

Neste modelo hipotético de Adam Smith, os bens produzidos eram o cervo e o castor e o insumo 

utilizado nada mais era do que o trabalho para se caçar esses animais, sendo o custo então 

mensurado pelo tempo necessário para fazê-lo (BUCHANAN, 1969; 1993; RAINERI; ROJAS; 

GAMEIRO, 2015).  

Pressupõe-se ainda que os caçadores sejam indivíduos racionais que maximizam uma 

utilidade que permita identificar aspectos positivos e negativos nas funções de seu uso. Se, os 

valores de troca chegassem a uma proporção distinta daquela dos valores de custo, o 

comportamento seria então modificado (BUCHANAN, 1969; 1993). Em resumo, a teoria 

econômica clássica indica que todas as coisas se tornam mais ou menos valiosas na proporção 

do trabalho empregado para produzi-las. Os custos relativos de produção são utilizados para 

definir o valor de troca de um bem, pois é mais simples e preciso calcular o custo do que 

imaginar um preço (RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015). No entanto, Buchanan (1969; 

1993) ressalta ainda que, o valor de troca realizado não necessariamente é igual ao valor do 

custo realizado, no modelo de Adam Smith. Se uma grande quantidade de caçadores decide por 

caçar e comercializar castores, em determinado dia o preço ou valor de mercado do castor cairá 

para um valor abaixo do custo. A teoria clássica, além de considerar a oferta ilimitada, 

desconsidera a influência da demanda pelos produtos sobre o valor de troca.  

A teoria clássica dos custos deu lugar à teoria da utilidade marginal. Teóricos como 

William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras consideravam mais importante 

desenvolver uma teoria geral do valor de troca do que se preocupar com a definição dos custos. 

Para estes estudiosos, que rejeitavam a análise clássica, o valor de troca, tanto de produção 

ilimitada, quanto para bens de oferta fixa, seria então determinado pela utilidade marginal, pela 

demanda. Os valores relativos ou preços são estabelecidos exclusivamente por meio das 

utilidades marginais relativas, pois, no ponto de troca do mercado toda a oferta é fixa 
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(BUCHANAN, 1969; 1993). No entanto, a economia da utilidade marginal geralmente é 

denominada de “economia de valor subjetivo”, uma vez que a utilidade é de natureza subjetiva 

e não pode ser mensurada. Já a teoria clássica do custo de produção era objetiva e poderia ser 

mensurada externamente por meio dos custos comparativos (BUCHANAN, 1969; 1993).   

Para os teóricos da “Escola de Viena” os custos de produção poderiam ser mensurados 

monetariamente e refletiriam o valor da produção que poderia ter sido gerada se os mesmos 

insumos e recursos tivessem sido apostos racionalmente em empregos alternativos. Estes 

valores por sua vez são estabelecidos em mercados organizados e podem ser mensurados 

objetivamente. Para estes teóricos, o comportamento racional da parte dos proprietários de 

recursos é o que assegura a uniformidade do retorno a todos os empregos utilizados. Este é um 

conceito de custo de oportunidade, no entanto, ainda subjetivo pois os valores dos bens, para 

estes pensadores, são estabelecidos por meio de suas utilidades marginais relativas para os que 

exercem a demanda (BUCHANAN, 1969; 1993; RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015).  

No entanto, para Buchanan (1993), Frank Knight foi o teórico que de fato formulou o 

conceito de custo alternativo. Em 1928 Knight sumarizou que o custo de produção de uma única 

unidade de determinado item poderia ser mensurado pelo custo do produto real alternativo que 

poderia ter sido produzido utilizando os mesmos insumos e recursos para produção de outro 

item. Para este autor, o custo se associaria a uma oportunidade cujo se renunciou, ou à melhor 

alternativa não escolhida. Em outras palavras, a produção ou consumo de determinado bem 

envolve o sacrifício de outra alternativa (KNIGHT, 1928). A expressão “melhor alternativa não 

escolhida” indica que existem alternativas viáveis, e que a escolha de uma alternativa implica 

no abandono das não escolhidas (PEREIRA et al., 1990; BEUREN, 1993). No entanto, para 

Knight (1935), se não houver alternativa alguma em relação a uma determinada experiência, 

não haverá escolha, se não há escolha, não há um problema econômico e o custo não tem 

significado algum.  

Neste momento, encontra-se então o conceito de custo de oportunidade. O custo de 

oportunidade nada mais é que os benefícios que poderiam ter sido obtidos a partir de uma 

oportunidade não escolhida, que seria então a segunda melhor opção (RAINERI; ROJAS; 

GAMEIRO, 2015; SARTORELLO, 2016). É importante ressaltar que, o homos economicus 

sempre optará pela melhor alternativa, visto que a escolha é uma decisão racional.  

Matsunaga e colaboradores (1976) afirmam ainda que o custo de produção é definido 

como a soma dos valores de todos os fatores aplicados na produção de um item, sendo esse 

valor global equivalente ao sacrifício monetário total da firma que a produz. Tal conceituação 
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deixa implícito que todos os fatores utilizados na produção de um bem devem ser remunerados. 

Mas, quais seriam esses fatores? Terra, capital e empresário.  

Faz-se necessário ressaltar que o custo de oportunidade nem sempre é constituído de 

dinheiro propriamente dito (MEYERS, 1960). Por exemplo, o custo do capital investido é o 

juro que se poderia ganhar no melhor uso alternativo do capital, com o mesmo risco. Ou, o 

salário que o dono do capital que administra o seu empreendimento receberia administrando 

uma empresa semelhante (SPENCER; SIEGELMAN, 1967). Dessa forma, entende-se que o 

custo de oportunidade não é apenas o melhor uso alternativo interno, mas também o valor de 

seu melhor uso fora do empreendimento (RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015).  

Na abordagem econômica, o valor do custo de oportunidade dos fatores de produção 

prórpios é então buscado no mercado. E, o valor do bem utilizado na produção deve ser visto 

como o seu valor de troca, no entanto, o valor de troca não necessariamente é igual ao valor do 

custo deste mesmo bem (BUCHANAN, 1993). Os economistas são concordes que, no processo 

de tomada de decisão, o custo de oportunidade é o verdadeiro custo (LEFTWICH, 1970; 

BILAS, 1976; MILLER, 1981; BEUREN, 1993). A Teoria Econômica é ligada à subjetividade 

e possui um conceito amplo, porém extremamente rico e adequado ao processo decisório. Dessa 

forma, na Teoria Econômica Neoclássica, o cálculo do custo de produção é uma ferramenta de 

gerenciamento e controle das atividades produtivas e pode gerar informações para as mais 

adequadas tomadas de decisões de empresários e gestores (CONAB, 2010; RAIRENI; ROJAS; 

GAMEIRO, 2015).  

 

4.2.2 Custos de produção na agropecuária 

 

O processo de modernização da agricultura trouxe a premissa da busca pela eficiência 

produtiva, bem como a necessidade de maximizar o uso dos fatores de produção para se obter 

melhores resultados em produtividade e rentabilidade (VIANA; SILVEIRA, 2008). Ainda, 

Passos e Nogami (2008) afirmam que o propósito de gestores e empresários, de forma geral, é 

a maximização de lucros. Dessa forma, procura-se combinar o melhor uso dos fatores de 

produção à máxima produtividade e a menores custos.  

Segundo Viana e Silveira (2008), o adequado gerenciamento das propriedades rurais é 

uma alternativa para identificar os principais gargalos da produção, visando sempre aumentar 

a eficiência do sistema, tanto técnica, quanto econômica. Assim sendo, a Economia como 

ciência se interessa em entender como as decisões sobre a produção e preços são tomadas 

(SARTORELLO, 2016). Neste sentido, a análise econômica da atividade é relevante, visto que 
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por meio dela o gestor rural passa a ter conhecimento, e consequentemente, maior controle dos 

fatores de produção (RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015). Dessa forma, é possível localizar 

os pontos de estrangulamento do sistema produtivo, para depois concentrar esforços gerenciais 

e tecnológicos para obter sucesso na atividade (LOPES; CARVALHO, 2002).  

É importante ressaltar que a atividade produtiva primária é o setor mais vulnerável da 

cadeia agroindustrial, devido à pressão de competição e limitações tecnológicas e de gestão. O 

produtor necessita controlar as variáveis envolvidas em seu sistema, uma vez que o preço do 

produto que vende não é controlado por ele. Trata-se de traçar uma estratégia a fim de tornar 

seu produto competitivo, diminuindo seus custos produtivos e aumentando sua produtividade, 

e consequentemente, a margem de lucro (REIS; MEDEIROS; MONTEIRO, 2001).   

A apuração de renda na agropecuária, comparada aos custos totais de produção permite 

uma análise de recuperação dos custos por meio dos produtos comercializados, estocados e/ou 

consumidos na propriedade (LAMPERT, 2003). A utilização de estimativas de custos na 

produção agropecuária tem se mostrado decisiva na análise do sucesso produtivo de 

determinada atividade (RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015). 

A análise econômica permite ao produtor conhecer os resultados financeiros obtidos 

num determinado período, o que é primordial para nortear as decisões a serem tomadas no 

momento do planejamento da atividade para o ano seguinte, além de servir como orientação 

para as decisões relacionadas a investimentos (GUIDUCCI et al., 2012).  A agropecuária tem 

se tornado cada vez mais competitiva e a utilização de estimativas de custos de produção na 

administração de empresas do setor tem assumido crescente importância. Com o advento 

tecnológico, o alcance a ferramentas para o gerenciamento dos custos por parte dos produtores 

rurais tem se tornado facilitado (MARTIN et al., 1994). 

A todo processo, tecnologia ou ação que se queira avaliar, há um custo envolvido. Nesse 

contexto, o cálculo do custo de produção se mostra como o ponto inicial para as análises 

econômicas aplicadas à Zootecnia, desde a mais modesta à mais complexa (RAINERI; ROJAS; 

GAMEIRO, 2015). Entretanto, não existe um protocolo padrão para o cálculo dos custos de 

produção que mensure os diversos parâmetros existentes na Ciência Animal. Existem diversas 

maneiras de se conceituar custos (BERTÓ; BEULKE, 2018) e diferentes formas de cálculo. De 

uma forma geral, os métodos padrões de cálculo dos custos são aqueles utilizados por órgãos 

públicos, formados por metodologias contábeis, que na generalidade, não levam em 

consideração os custos de oportunidade, considerados implícitos de produção, aqueles custos 

relacionados ao emprego de fatores próprios de produção discutidos à priori. Segundo Gameiro 

(2009) esta é a tradicional diferença, que se faz entre o “lucro contábil” e o “lucro econômico”. 
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O Lucro Econômico leva em consideração os custos de oportunidade sobre o capital e a terra e 

este sim, é importante para os tomadores de decisão (PASSOS; NOGAMI 2008).  

Hoffman e colaboradores (1992) apontam ainda que, para possibilitar o cálculo dos 

custos de produção da agropecuária é necessário realizar o inventário da propriedade, no início 

e no fim do ciclo produtivo. Além disso, é importante que se mantenham o registro de todas as 

despesas, bem como da distribuição de trabalhos para todas as diferentes culturas e criações 

existentes na propriedade. É crucial, para a realização da análise dos custos a realização correta 

de registros financeiros, físicos e indicadores zootécnicos da propriedade. No entanto, sabe-se 

que grande parte dos produtores são resistentes à registros e escriturações, o que dificulta a 

realização dos cálculos de custos. Por ser um processo extremamente detalhista e trabalhoso, 

grande parte das propriedades rurais não o realizam e desconhecem o custo de produção do seu 

sistema. Essa falta de controle leva o gerenciamento empírico dentro da porteira e muitas vezes, 

tomada de decisões precipitadas (SILVA; BATALHA, 1999).  

 

4.2.3 Gestão e controle de custos na suinocultura 

 

Segundo Carvalho e Viana (2011) a suinocultura, assim como todas as organizações 

com fins lucrativos, requer uma administração dinâmica. Dessa forma, faz-se necessário 

analisar economicamente a atividade, uma vez que, por meio dessa análise, pode-se utilizar de 

maneira econômica e lucrativa os fatores de produção, que são a terra, o trabalho e o capital 

(CARVALHO; VIANA, 2011). Neste contexto, para a realização de uma análise econômica 

adequada, que contemple a real situação da granja, faz-se necessária a mantença de um rigoroso 

controle na escrituração zootécnica, como também de todos os dispêndios dentro da granja.  

Por meio da análise econômica e produtiva dentro da porteira, o gestor passa a ter 

conhecimento sobre os resultados obtidos na atividade suinícola, podendo verificar etapa por 

etapa do processo produtivo e assim, localizar os pontos de estrangulamento dentro da gestão 

do seu negócio (CARVALHO; VIANA, 2011). Para obtenção de sucesso na suinocultura, os 

gestores necessitam conhecer os custos de produção da granja.  Visando lucratividade, os custos 

de produção nunca devem ultrapassar os valores de ganho final obtidos na propriedade (REIS; 

GUIMARÃES, 1986). No entanto, um dos gargalos encontrado na suinocultura independente 

brasileira é que grande parte das granjas possuem controles internos deficitários, e muitas vezes 

falham na tomada de decisões importantes para a produção. Há ainda um elevado número de 

produtores refratários à adoção de tecnologias e controles de escrituração, o que torna ainda 

mais complexa a gestão dessas propriedades. Ainda segundo Carvalho e Viana (2011), a 
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informação e maior controle de dados, no seu aspecto quantitativo e qualitativo, é um dos 

grandes problemas da cadeia produtiva suinícola e deve ser posta como prioridade, de forma 

articulada, pelos órgãos públicos e privados relacionados com o setor.  

Para ressaltar a importância da gestão e controle dos custos na atividade suinícola, 

chama-se atenção ao item que representa a maior porcentagem de custo em qualquer atividade 

pecuária: a alimentação do plantel. Na suinocultura, as matérias primas principais na 

composição das dietas são o milho e a soja. Tais itens, são comodities e preço pago por estes 

itens não pode ser controlado pelo suinocultor. Por conseguinte, se o suinocultor não consegue 

controlar o preço da base alimentar do seu plantel, que equivale de 70 a 80% dos custos de 

produção (OLIVEIRA; DOS SANTOS FILHO, 2014), faz-se necessário então gerenciar todos 

os outros gastos com a produção desses animais.  

Apesar das dificuldades encontradas, muitas granjas são gerenciadas de maneira 

empírica, sem condições de obter a informação que norteia a tomada de decisão: o custo do 

suíno produzido. Fortalecer a gestão dentro do segmento é um investimento. A gestão torna o 

crescimento do empreendimento mais viável, fazendo com que se fortaleça em momentos de 

enfretamento de crises, além de preparar-se para aproveitar oportunidades (OIAGEN et al., 

2006). Neste contexto, o controle de custos se mostra imprescindível para o sucesso da 

suinocultura brasileira. 

 

4.2.3.1 Modelos para cálculo dos custos de produção de suínos 

  

Na literatura existem alguns modelos para cálculo dos custos de produção de suínos 

alinhados à realidade brasileira (GIROTTO; DOS SANTOS FILHO, 2000; MIELE; BENELLI; 

SANDI, 2020).  A Embrapa Suínos e Aves disponibiliza três ferramentas para o cálculo de 

custos de produção de suínos, sendo estes uma planilha eletrônica, um aplicativo móvel e um 

software, que serão descritos a seguir.  

Segundo Miele, Benelli e Sandi (2018), desenvolvedores da cartilha de apresentação da 

planilha eletrônica intitulada “Planilha de Cálculo Simplificado do Custo de Produção do 

Integrado”, que foi desenvolvida pelo técnico Joel Antônio Boff, esta é uma ferramenta 

eletrônica desenvolvida para servir de apoio à tomada de decisões gerenciais nas granjas, tanto 

de suínos quanto de frangos de corte produzidos no modelo de contrato denominado parceria 

de comodato. Os cálculos utilizados na planilha seguem a metodologia utilizada pela Embrapa 

(GIROTTO; DOS SANTOS FILHO, 2000; TALAMINI; MARTINS; PINHEIRO, 2005; 

MIELE et al., 2010; MIELE et al., 2011; SANTOS FILHO et al., 2011; GUIDUCCI et al., 
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2012; MIELE; FISCHER, 2017), baseada no custo total, onde somam-se os custos variáveis, 

que incluem despesas de custeio da criação, salários e diárias e custo da mão de obra familiar; 

bem como custos operacionais, que nada mais são que a somatória dos custos variáveis com 

custos de depreciações de instalações e equipamentos. No relatório de custos fornecido pela 

planilha, pode-se encontrar ainda os custos de oportunidade do capital investido na atividade. 

Apesar de ser um modelo completo, que aceita os custos de produção considerados implícitos, 

a planilha é limitada a produtores integrados, que não possuem em seu sistema produtivo custos 

de grande representatividade, como alimentação, compondo o seu custo total.  

Assim como a planilha eletrônica, o aplicativo mobile, denominado “Custo Fácil – 

Produtor Integrado” também foi desenvolvido para atender as necessidades de produtores de 

suínos que operem em integração vertical, contratos de parceria e comodato, abrangendo 

sistemas de produção de leitões, produção de suínos em creche e terminação. O aplicativo 

mobile pode ser baixado gratuitamente na plataforma Google Play, e opera em sistemas 

Android. A facilidade de download e acesso do aplicativo é um ponto positivo, no entanto, o 

“Custo Fácil” também é uma ferramenta de análise de custos limitada, visto que atende apenas 

a produtores integrados. 

Segundo Genova e colaboradores (2017), o fator alimentação do plantel pode chegar a 

representar até 80% dos custos de produção de suínos no Brasil. Logo, este é um dos gargalos 

destas duas ferramentas, no que cerne o cálculo do custo de produção de suínos, visto que ambas 

não podem ser utilizadas por produtores independentes, que produzem suas próprias rações ou 

até mesmo as adquirem de representantes comerciais, uma vez que os custos provenientes da 

alimentação do plantel não são levados em consideração em sistemas de integração. 

A terceira ferramenta, disponibilizada pela Embrapa Suínos e Aves, é o software 

“SUICALC – Cálculo do Custo de Produção de Suínos para Abate”, que utiliza a metodologia 

proposta pela Embrapa Suínos e Aves (GIROTTO; DOS SANTOS FILHO, 2000) . O software 

utiliza uma base de dados para o cálculo dos custos de produção de suínos nas seguintes 

categorias: (i) leitão ao desmame; (ii) leitão na saída de creche; (iii) fase de creche; (iv) ciclo 

completo; e (v) terminador. Este é um software desenvolvido há mais de 28 anos, que pode 

apresentar incompatibilidade com as máquinas atuais. 

Tem-se então um gargalo no que cerne o cálculo do custo de produção de suínos em 

sistemas que utilizam um arranjo organizacional independente, no Brasil. Conforme explanado 

a priori, existem ferramentas eficazes para alguns sistemas produtivos, no entanto, estas 

possuem suas limitações. Diante do exposto, neste projeto objetivou-se o desenvolvimento de 
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um modelo de cálculo de custos de produção de suínos em ciclo completo no estado de São 

Paulo.  

No modelo desenvolvido, buscou-se englobar as diferentes categorias de suínos 

existentes nos sistemas produtivos comerciais, alocadas nos setores: (i) reposição, onde 

desenvolve-se marrãs; (ii) reprodução, onde encontram-se os machos reprodutores, rufiões e 

fêmeas, bem como os setores de gestação convencional e coletiva; (iii) maternidade, que 

engloba fêmeas e leitões até o período de desmame; (iv) creche, que aloja os animais pós 

desmame; (v) e crescimento e terminação, onde os animais permanecem até atingir o peso de 

abate almejado. Este é um dos diferenciais do modelo, em detrimento às ferramentas já 

existentes, visto que aloca os custos de desenvolvimento de marrãs, bem como, atende à 

critérios de bem-estar animal, considerando matrizes em sistemas de alojamento de gestação 

em baias coletivas. Além disso, o modelo desenvolvido possui maior flexibilidade, em relação 

ao ciclo produtivo, onde o produtor ajusta suas metas, idades de entrada e saída do setor, bem 

como o peso dos animais. Outro diferencial do modelo é o de primar pela plena transparência 

no método de cálculo, evitando o chamado efeito “caixa preta”, no qual o usuário não consegue 

checar, com exatidão, todos os procedimentos de cálculo. Com isso, objetiva-se que os 

produtores e gestores tenham acesso à forma como todos os cálculos foram realizados e possam 

aplicar o modelo à realidade de seu empreendimento. 

O modelo desenvolvido se alinha à Teoria Econômica Neoclássica dos Custos, levando 

em consideração todos os custos envolvidos no sistema produtivo, sendo estes explícitos e 

implícitos, bem como os custos de oportunidade sobre o capital e a terra. O enfoque do modelo 

é a produção de suínos em ciclo completo no estado de São Paulo, no entanto, é flexível, e 

atende demais regiões produtoras de suínos do Brasil, bem como outros arranjos 

organizacionais, como sistemas de produção integrados.  

Além disso, este estudo se propôs não apenas a uma contribuição metodológica, de 

como calcular os custos de produção, mas também a uma contribuição pedagógica, utilizando 

do modelo como uma ferramenta para estimular a cultura da gestão perante os produtores 

suinícolas. O custo de produção se mostra um excelente começo, visto que obrigatoriamente, 

para estimar os custos, é necessário ter um registro criterioso da propriedade produtiva, bem 

como uma gestão eficiente. No entanto, outro fator importante, e um grande desafio para os 

gestores está relacionado à alocação dos custos de produção. Para tal, alguns métodos de custeio 

encontrados na literatura pertinente serão abordados a seguir.   

4.2.4 Os métodos de custeio na produção pecuária  
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É importante ressaltar que os métodos de custeio estão ligados ao processamento de 

dados e alocação dos custos. Sartorello (2016) afirma que os custos de produção devem ser 

alocados para que permitam as tomadas de decisões pelos empresários rurais, que devem buscar 

a adoção de um método que melhor ajuste seus custos às unidades produzidas em um 

determinado período.  

São diversos os métodos de custeio utilizados que se ajustam ao conceito da Teoria 

Econômica, sendo os principais: custeio por absorção; baseado em atividades (ABC); padrão; 

e o custeio variável (CARARETO et al., 2006; ABBAS; GONÇALVES; LEONCINE, 2012). 

O método de custeio por absorção é o método mais adaptado às normas fiscais, financeiras 

contábeis, o que faz com que ele seja um dos mais utilizados. O custeio por absorção baseia-se 

no rateio de custos fixos e/ou indiretos aos produtos, sendo a forma de rateio, no geral, realizada 

de forma arbitrária. No custeio por absorção separam-se custos e despesas, sendo as despesas 

uma parte não componente do custo do bem (MARTINS, 2003; LEONE; LEONE, 2004; 

ABBAS; GONÇALVES; LEONCINE, 2012; MARTINS; ROCHA, 2015).  

Custeio ABC é uma abreviação de Activity Based Costing, em português, “Custeio 

Baseado em Atividades”. O custeio ABC consiste na observação de diversas atividades 

realizadas por uma mesma empresa, para identificar os custos individuais envolvidos em cada 

processo. Esse método parte do princípio de que não são os bens ou serviços que consomem 

recursos, mas sim as atividades, e estas, por sua vez, são consumidas pelos bens ou serviços. É 

considerado um método de difícil implantação, mas para diversos autores, é um método que 

veio para solucionar os problemas relacionados às distorções provocadas pelo uso dos rateios 

arbitrários (BRIMSON, 1996; SILVESTRE, 2002; BORNIA, 2010; MEGLIORINI, 2012). 

Já o método do custeio padrão parte da premissa de que se faz necessário fornecer um 

suporte para o controle de custos de uma empresa, ou seja, deve se fornecer um padrão de 

comportamento de custos. Nesta metodologia, deve-se fixar os montantes padrões de 

comportamento dos custos, e a partir daí realizar a apuração dos custos do período em 

comparação com os custos realmente ocorridos. Essa fixação do padrão pode ser feita com 

maior ou menor rigidez, variando de acordo com os objetivos propostos pelo gestor (BORNIA, 

2002; 2010).  

No entanto, o método mais comumente utilizado na produção pecuária é o método de 

custeio variável. No critério do custeio variável os custos de produção são separados em seus 

componentes fixos e variáveis (LEONE, 2000; SARTORELLO, 2016). O método de custeio 

variável pressupõe que, para uma organização funcionar, ela deve estar comprometida com os 

custos fixos, os quais não sofrem alterações caso ocorra aumento ou diminuição da produção 
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(ABBAS; GONÇALVES; LEONCINE, 2012). Por conceito (YOUNG, 1958; PASSOS; 

NOGAMI, 2008), os custos variáveis são aqueles cujas quantidades dos fatores utilizados 

variam com o volume produzido. E os custos fixos são aqueles em que as quantidades não se 

alteram em função do volume de produção. É importante ressaltar que, a longo prazo, todos os 

fatores são considerados variáveis (PASSOS; NOGAMI, 2008), então essa definição é utilizada 

a curto prazo.  

Para Leone (1997) e Megliorini (2012) uma das grandes vantagens do método de custeio 

variável é que esta metodologia possibilita a identificação dos produtos mais rentáveis, 

portanto, permite o direcionamento de esforços para aumento da rentabilidade da atividade. 

Esse método permite ainda a identificação da quantidade mínima de bens a serem produzidos 

e comercializados para cobertura dos custos de produção e geração de lucro. Em relação as 

desvantagens do método de custeio variável, os referidos autores citam como a principal o fato 

do não atendimento do método aos princípios da contabilidade formal, exigida pelo Governo 

Federal. A contabilidade formal prevê como despesa apenas aquilo que pode ser comprovado 

por meio de movimentações passíveis de conferência.  

O Instituto de Economia Agrícola (IEA) possui um papel importante na determinação 

dos custos de produção na agropecuária. De acordo com Matsunaga e colaboradores (1976), 

face à subjetividade com que se estimavam os custos de alguns itens fixos, como os 

relacionados aos fatores terra, capital e empresário, havia uma superestimação entre os valores 

levantados pelo IEA e os valores reais encontrados a campo. Para contornar estes problemas, o 

IEA optou pela estimativa do custo operacional, que engloba custos variáveis e alguns custos 

fixos de curto prazo. O quadro 1 demonstra a alocação dos custos para o cálculo do custo de 

produção segundo o método do custo operacional, adotado pelo IEA.  

 

Quadro 1 - Custos de produção de milho, pela metodologia IEA 

(continua) 

1. Despesas diretas 

Mão de obra¹ 

Máquinas: combustível e lubrificante 

Materiais:       Sementes 

Adubos 

Sacaria 

Barbante 

Juros bancários 
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Subtotal 

2. Despesas indiretas 

Impostos e taxas 

Conservação de benfeitorias e máquinas  

Depreciação de benfeitorias e máquinas 

Despesas gerais 

Subtotal 

3. Remuneração dos fatores 

Terra (% ao ano) 

Empresário (Número de salários-mínimos, considerando-se a área média da cultura) 

 Capital - fixo (benfeitorias e instalações) (% ao ano) 

Capital - fixo exploração (% ao ano) 

Capital – circulante  

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (R$) 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola, citado por Matsunaga et al. (1976).  

 

No método proposto e adotado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2010) os custos de produção agrícola são alocados em fixos e variáveis, com subdivisões 

internas, e em um item distinto têm-se a alocação dos fatores de produção, caracterizada como 

Renda dos Fatores (QUADRO 2).  

 

Quadro 2 - Elementos do custo de produção agrícola, segundo a Conab (2010).           

(continua) 

A – CUSTO VARIÁVEL  

     I – Despesas de custeio da lavoura  

1. Operação com aviões 

2. Operação com máquinas  

3. Aluguel de máquinas  

4. Mão de obra temporária  

5. Mão de obra permanente  

6. Sementes  

7. Fertilizantes  

8. Agrotóxicos  

9. Despesas administrativas 

    II – Despesas pós-colheita 
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1. Transporte externo 

2. Classificação  

3. Recepção/Limpeza/Secagem/Armazenamento (30 dias) 

4. Despesas com PROAGRO 

  III – Despesas financeiras 

1. Juros 

2. Impostos e taxas 

B – CUSTO FIXO  

  IV – Depreciações 

1. Depreciação de benfeitorias e instalações 

2. Depreciação de máquinas e implementos 

   V – Outros custos fixos 

1. Manutenção periódica de máquinas 

2. Encargos Sociais 

3. Seguro do capital fixo 

C – CUSTO OPERACIONAL (A+B)  

     VI – Renda dos fatores 

1. Remuneração esperada sobre capital fixo 

2. Terra 

D – CUSTO TOTAL (C + VI)  

Fonte: CONAB, 2010. 

 

Os estudos nem sempre contemplam todos os custos envolvidos na produção animal. 

Gameiro (2009) cita algumas dificuldades relacionadas ao cálculo dos custos na agropecuária, 

especialmente para os custos fixos. De acordo com o autor, o grau de arbitrariedade que se tem 

por trás dos custos implícitos de produção são os responsáveis por tamanha heterogeneidade de 

cálculos de lucro econômico. O autor ressalta, por exemplo, as dificuldades encontradas para 

se estabelecer o tempo ideal ou mais apropriado para a depreciação de máquinas, equipamentos, 

implementos, bem como a determinação do custo de oportunidade do capital investido. No 

entanto, embora exista um número limitado de trabalhos técnicos-científicos nos quais os 

autores fazem uma análise completa para determinação efetiva do custo total, pode-se citar 

Raineri, Stivari e Gameiro (2015) e Sartorello, Bastos e Gameiro (2018), que propuseram uma 

forma diferente de alocação dos custos em sistemas de produção pecuária. Raineri, Stivari e 
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Gameiro (2015) desenvolveram um modelo de cálculo de custo para a produção de ovinos e 

alocaram os custos conforme demonstrado no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Esquema adotado para a alocação dos custos de produção de cordeiros.  

(continua) 

A- CUSTOS VARIÁVEIS 

I – Alimentação  

Sal mineral  

Forragem  

Concentrado 

II – Despesas veterinárias 

Antiparasitários  

Vacinas  

Subtotal custos variáveis 

B- CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 

III- Mão de obra 

Fixa 

Mão de obra temporária 

IV – Depreciação  

Instalações 

Máquinas e implementos  

Reprodutores 

V – Manutenção e conservação  

Máquinas e equipamentos  

Instalações 

Pastagens 

VI – Outros custos fixos 

Subtotal custos fixos operacionais 

C- CUSTOS OPERACIONAIS (A+B) 

D- RENDA DOS FATORES  

E- RECEITA DE ANIMAIS DE DESCARTE 

F- CUSTO TOTAL (C+D – E) 

Custo total em R$/cabeça 

Custo total em R$/kg vivo  
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Custo total em R$/kg de carcaça 

Fonte: Adaptado de Raineri; Stivari; Gameiro (2015).  

 

A forma de apresentação e alocação dos custos permitiu o cálculo do custo total em 

R$/cabeça, R$/quilo vivo e R$/quilo de carcaça, unidades que são utilizadas para 

comercialização e que fazem sentido para a cadeia produtiva de ovinos.  

No modelo proposto pelos referidos autores, o Custo Total de produção do cordeiro se 

dá por meio da seguinte fórmula: 

(1) 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑂 + 𝑅𝐹 − 𝑅𝐷 

Onde: 

CT: Custo total; 

CO: Custo operacional; 

RF: Renda dos fatores; e 

RD: Receita dos animais de descarte.  

 

Vale ressaltar que neste modelo, o foco é o custo de produção, por este motivo, opta-se 

por descontar a receita dos animais de descarte do custo, uma vez que descontar o valor das 

matrizes descartadas facilita a comparação entre custo total e, neste caso, preço do cordeiro, 

tendo em vista a análise da rentabilidade do sistema (RAINERI; STIVARI; GAMEIRO, 2015).  

Já Sartorello, Bastos e Gameiro (2018) elaboraram um modelo para cálculo dos custos 

de produção de bovinos confinados. Os autores se basearam na metodologia utilizada para a 

agricultura, da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2010) e da metodologia 

utilizada para o custo de produção de cordeiros (RAINERI; STIVARI; GAMEIRO, 2015). O 

que este modelo traz de inovação metodológica na alocação dos custos é a utilização do 

conceito dos custos semifixos. Os custos semifixos são classificados seguindo alguns critérios, 

como: existe um custo base, mesmo que a quantidade Q produzida seja zero; o custo aumenta 

com o aumento da produção de Q; e o aumento do custo semifixo pelo Q deve ser menor, 

proporcionalmente, do que com os custos variáveis. O esquema de alocação para bovinos 

confinados pode ser observado no quadro 4, a seguir.  
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Quadro 4 - Esquema de alocação dos custos para sistema de confinamento de bovinos 

A – CUSTOS VARIÁVEIS (CV)  

1. Aquisição de animais 

2. Alimentação  

3. Manejo sanitário 

4. Manejo de identificação 

5. Outros custos variáveis 

6. Impostos variáveis 

B – CUSTOS SEMIFIXOS (CSF) 

7. Energia elétrica 

8. Telefonia e serviços de internet  

9. Combustíveis 

10. Outros custos semifixos 

C – CUSTOS FIXOS (CF) 

11. Mão de obra  

12. Depreciações 

13. Manutenções 

14. Outros custos fixos 

D- RENDA DOS FATORES (CO) 

15. Remunerações do capital de giro  

15.1 Com animais  

15.2 Com alimentação  

15.3 Com outros itens 

16. Remuneração do capital fixo 

17. Remuneração da terra 

E – CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) – (A + B + 11) 

F – CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) – (A + B + C) 

G – CUSTO TOTAL (CT) – (A + B + C + D) 

H – CUSTO OPERACIONAL DIÁRIO (COPd) – (CT – 1 – 2 – 6 - 15.1 – 15.2) 

I – CUSTO DA DIÁRIA BOI (CDB) – (CT – 1 – 15.1)  

Fonte: Adaptado de Sartorello, Bastos e Gameiro (2018). 

 

A forma de apresentação e alocação dos custos permitiu, além do cálculo do custo diária 

boi, o cálculo do custo total em R$ por arroba, unidade utilizada para comercialização e que faz 

sentido para a cadeia produtiva de bovinos de corte.  
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No modelo proposto pelos referidos autores, o Custo Total de produção do bovino 

confinado se dá por meio da seguinte fórmula:  

(2) 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑉 + 𝐶𝑆𝐹 + 𝐶𝐹 + 𝐶𝑂 

 

Onde: 

CT: Custo total; 

CV: Custos variáveis; 

CSF: Custos semifixos; 

CF: Custos fixos; e 

CO: Custos de oportunidade – remunerações do capital.  

 

Existem diversas formas de se alocar e calcular o custo de produção de atividades 

pecuárias, que irá mudar de acordo com o sistema produtivo. É importante ressaltar que o gestor 

que realizará o cálculo dos custos conheça o sistema no qual está inserido, e tenha informações 

técnicas suficientes para adequar a Teoria Econômica à realidade presente dentro da porteira.  

No presente trabalho, elaborou-se então um modelo para cálculo dos custos de produção 

de suínos, baseado na metodologia utilizada para o custo de produção de bovinos confinados 

(SARTORELLO; BASTOS; GAMEIRO, 2018) e do custo de produção de cordeiros 

(RAINERI; STIVARI; GAMEIRO, 2015). Optou-se pelo método de custeio que permitisse 

uma análise completa para determinação efetiva do custo total de produção do cevado, e o 

esquema de alocação para os custos da suinocultura podem ser observados no quadro 5, a 

seguir. 

 

Quadro 5 - Esquema de alocação dos custos para sistema de produção de suínos 

(continua) 

A – CUSTOS VARIAVEIS  

I – DESPESAS DE CUSTEIO DOS ANIMAIS  

1. Alimentação  

2. Despesas veterinárias 

3. Despesas com manejos reprodutivos  

4. Despesas com bens de consumo  

Subtotal custeio da criação 

5. Despesas com transportes, carregamentos e seguros 

II – OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES 
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1. Impostos (ICMS, entre outros) 

2. GTA 

3. Funrural 

4. Outras taxas variáveis 

B – CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 

III – MÃO DE OBRA 

1. Despesas com mão de obra fixa 

2. Despesas com mão de obra temporária 

IV – TELEFONIA, INTERNET, ENERGIA E COMBUSTÍVEIS 

1. Despesas com serviço de telefonia e internet  

2. Despesas com energia elétrica 

3. Despesas com combustíveis 

V – DEPRECIAÇÕES  

1. Benfeitorias e instalações  

2. Máquinas e implementos  

3. Ativos biológicos  

VI – MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO  

1. Manutenção das instalações  

2. Manutenção de máquinas e implementos  

VII – OUTRAS DESPESAS FIXAS 

1. Impostos (ITR, entre outros) 

2. Taxas (Sindicato, Associação, entre outros) 

3. Outras taxas fixas 

C – CUSTO OPERACIONAL (A+B) 

D – CUSTO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DA TERRA 

VIII – CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL E DA TERRA 

1. Remuneração sobre o capital imobilizado  

2. Remuneração sobre o capital de giro  

3. Custo de oportunidade do arrendamento da terra  

E – CUSTO TOTAL (C + D) 

Fonte: Alves (2021).  
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No modelo proposto, o custo total de produção do cevado se dá pela seguinte fórmula: 

(3) 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑉 + 𝐶𝐹 + 𝐶𝑂 

Onde: 

CT: Custo total; 

CV: Custos variáveis; 

CF: Custos fixos; e 

CO: Custos de oportunidade do capital e da terra.  

 

A forma de apresentação e alocação dos custos permitiu, além do cálculo do custo total 

por lote produzido, o cálculo do custo total em R$ por cabeça de cevado, em R$ por @ 

produzida e em R$ por quilo vivo de cevado produzido, sendo estas as principais unidades 

utilizadas para comercialização e barganha, entre produtores de suínos e frigoríficos. Além 

disso, por meio do cálculo dos custos de produção de suínos é possível ainda realizar o 

acompanhamento da evolução dos custos ao longo do tempo, bem como a comparação das 

variações desses custos por meio de indicadores econômicos. 

 

4.3 INDICADORES ECONÔMICOS  

 

A variação dos custos de produção ocorre por inúmeros motivos, dentre os quais estão 

o uso de fatores de produção com maior ou menor eficiência, o uso de tecnologia de forma 

intensiva ou não, produtividade, nível de intensidade e volume de produção, como também 

preço dos fatores de produção (CONAB, 2010). Neste sentido, para compreender a variação de 

preços, utiliza-se os Números-Índices.  

 

4.3.1 Números índices 

 

O número-índice pode ser calculado para qualquer medida que envolva alterações de 

um grupo de produtos ou serviços (FISHER, 1922). Na obra intitulada “The making of index 

number”, Irving Fisher (1922) definiu os número-índices como a variação percentual média em 

comparação entre um ponto do tempo para outro. No caso de números-índices de preço, que 

foram os utilizados para a conceituação na obra, a variação percentual de preço de um produto 

de um momento para outro, é encontrada quando se realiza a divisão do preço no segundo 
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período pelo seu preço no primeiro período. A razão entre estes dois preços é denominada de 

preço relativo de determinado produto, em função destes dois momentos específicos.  

Endo (1986) sumarizou os números-índices como um quociente que expressa certo valor 

em comparação a um valor base, sendo então o número-índice uma média de valores relativos. 

Gameiro e Caixeta Filho (2010) caracterizaram o número-índice como uma função de preços e 

suas respectivas quantidades. Neste sentido, o modelo que define esta função, gera, após 

análises, o índice almejado.  

Os índices são capazes de demonstrar diversos fenômenos, como elevação de preços, 

incrementos de produção, valorização de uma moeda, dentre outros (GAMEIRO; CAIXETA 

FILHO, 2010). Esta afirmação corrobora com Stuvel (1989), que afirma que números índices 

afetam negociações, bem como são utilizados em modelos econométricos que auxiliam em 

previsões e na elaboração de políticas públicas.  

Para Campos (2007), é importante obter números índices para a agropecuária, uma vez 

que os preços das commodities são variáveis e provocam instabilidade nos mercados. Tais 

alterações, atingem os custos de produção agropecuários, visto que são sistemas extremamente 

dependentes de commodities, como descrito a priori. Logo, vê-se a necessidade e a importância 

do acompanhamento dos índices e do impacto dessas variações dentro da porteira. Para isso, 

utilizar-se-á da Teoria dos Números-Índices.  

Segundo a Teoria dos Números-Índices, para expressar a comparação de preços em 

termos relativos, faz-se necessário determinar a razão entre os preços em duas datas. Por 

exemplo, quando o preço do milho, uma commodity, “i” na data “1”, a data atual, é comparada 

ao seu preço na data “0”, a data base, o preço relativo caracterizado por pi é definido como:  

(4) 

𝑝𝑖 =
𝑃1

𝑖

𝑃0
𝑖
 

  Onde:  

pi: Preço relativo da commodity “i”; 

𝑃1
𝑖: Preço da commodity “i” na data “1”; 

𝑃0
𝑖: Preço da commodity “i” na data “0”; 

 

A utilização de índices de preços sempre recebeu destaque na Ciência Econômica. E, de 

acordo com Gameiro e Caixeta Filho (2010), os economistas associam a elaboração de índices 

de preço a dois nomes: Laspeyres (1871) e Paasche (1874).  
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Proposto pelo economista Étienne Laspeyres, o índice de Lapeyres ou índice da época 

base, mantém fixa as quantidades em uma dada cesta de bens ou produtos no período base e 

observa como se move ao longo do tempo o custo total desta cesta, até o período de observação, 

ou período presente. A equação que demonstra o índice de Laspeyres encontra-se a seguir: 

(5) 

𝐼𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠 =
∑ 𝑝𝑛

𝑡𝑁
𝑛=1 𝑞𝑛

𝑏

∑ 𝑝𝑛
𝑏𝑁

𝑛=1 𝑞𝑛
𝑏 

 

Onde, ILaspeyres é o índice de preços, do período “t”, em relação ao período base “b”; 

“N” é o número de bens ou serviços; 𝑝𝑛
𝑡  o preço do bem “n” no período “t”; 𝑝𝑛

𝑏 o preço do 

mesmo bem “n” no período “b”; 𝑞𝑛
𝑏 a quantidade consumida ou produzida do bem “n” no 

período base “b”. Neste índice, temos a comparação da variação de preços de uma mesma cesta 

de produtos em dois instantes distintos. No índice de Laspeyres a cesta de insumos é fixa, a 

mesma cesta de época base, o que se altera são os preços do bem (GAMEIRO; CAIXETA 

FILHO, 2010; RAINERI, STIVARI; GAMEIRO, 2015; SARTORELLO; BASTOS; 

GAMEIRO, 2018). 

Já o índice de Paasche, também conhecido como índice da época atual, proposto pelo 

economista Hermann Paasche, é uma média ponderada dos relativos na época atual 

(GAMEIRO; CAIXETA FILHO, 2010). O índice de Paasche mantém fixas as quantidades no 

período de análise, período presente e determina como o custo total se comportou nos períodos 

anteriores, resultando em:  

(6) 

𝐼𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒 =
∑ 𝑝𝑛

𝑡𝑁
𝑛=1 𝑞𝑛

𝑡

∑ 𝑝𝑛
𝑏𝑁

𝑛=1 𝑞𝑛
𝑡  

 

Onde, IPaasche é o índice de preços do período de referência “t” em relação ao período 

base “b”; “N” é o número de bens ou serviços; 𝑝𝑛
𝑡  o preço do mesmo bem no período “b”; 𝑞𝑛

𝑡  

a quantidade consumida ou produzida do bem “n” no período de referência “t”. Neste índice, 

a cesta de produtos é da época atual, portanto, varia. Logo, a cesta de produtos deve ser sempre 

atualizada. No numerador, estão quantidade e preços da época de observação e, no 

denominador, o valor que seria gasto para comprar a cesta atual nos preços da época base 

(GAMEIRO; CAIXETA FILHO, 2010; RAINERI, 2012; SARTORELLO, 2016). A fim clarear 

a diferença entre os dois índices, Sartorello (2016) desenvolveu uma representação esquemática 
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(Figura 6) dos índices de Laspeyres e Paasche, nos quais as quantidades ficam fixas no período 

base e no atual, respectivamente.  

 

Figura 6 - Representação esquemática dos Índices de Laspeyres e Paasche. 

 

Fonte: Adaptado de Sartorello (2016). Elaboração da autora.  

 

A principal diferença entre os dois índices está na variação da quantidade de itens que 

compõem a cesta de produtos. Em relação aos preços, estes referem-se ao período 

correspondente, nos dois índices, seja este período passado ou presente. Sumarizando, o Índice 

de Laspeyres mantém fixa as quantidades no período base, e no de Paasche, as quantidades são 

sempre do período atual. O interesse em avaliar índices está em acompanhar a variação dos 

preços no tempo, logo, as quantidades são mantidas fixas nos dois períodos, visto que são os 

ponderadores para os preços.  

Ambos os índices apresentam pontos positivos e negativos. O índice de Laspeyres 

superestima o verdadeiro valor resultante do cálculo quando aplicado à mensuração de custo de 

vida, enquanto o índice de Paasche traz a subestimação deste valor verdadeiro (GAMEIRO, 

2003; BARBOZA, 2007; GAMEIRO; CAIXETA FILHO, 2010).  

A utilização de um índice ou outro sempre foi fonte de discussões, tendo sido tratada 

com propriedade por Fisher (1922), que propôs uma fórmula mista de cálculo do índice, 

representada pela seguinte fórmula: 
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(7) 

𝐼𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 =  √𝐼𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠 𝑋 𝐼𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒 

 

Onde ILaspeyres e IPaasche os índices de Laspeyres e Paasche, demonstrados nas equações 

4 e 5, respectivamente. O “Índice Ideal de Fisher” baseia-se em corrigir o índice real de 

evolução de bens e serviços. Segundo Gameiro e Caixeta-Filho (2010), apesar de ser um índice 

aceito por economistas e diversos autores, o índice de Fisher é considerado de difícil aplicação 

e utilização, principalmente pelo fato de obter o índice de Paasche em sua composição.  

Além disso, a dificuldade de realizar o levantamento dos itens da época atual em tempo 

hábil para a agregação nos cálculos faz com que a utilização do índice de Paasche seja vista 

como uma dificuldade pelos pesquisadores (SARTORELLO, 2016). Porém, dependendo dos 

objetivos do estudo, torna-se possível, por meio da utilização de modelos matemáticos de 

cálculo, que servem como auxílio no direcionamento das informações de período atual.  

Em momentos como esse é possível visualizar, que, associar conhecimentos que 

promovam a eficiência técnica e a eficiência econômica podem fazer a total diferença. Em 

propriedades produtoras de suínos, de forma geral, trabalha-se com rações de lucro máximo, 

que atendam às necessidades das categorias animais inseridas na granja, mas que sejam 

economicamente viáveis para o sistema produtivo. Neste sentido, produtores tendem a mudar 

a fórmula das rações, alterando a inclusão e ingredientes fornecidos na dieta dos animais – cesta 

de produtos – conforme as flutuações de preços dos insumos no mercado.  

Diante do exposto, nesta pesquisa, buscou-se utilizar algum índice que permitisse a 

atualização, não apenas dos preços no momento de comparação, como também das quantidades 

de itens que componham significativamente o custo de produção de suínos, como acontece com 

os insumos alimentares, componentes das dietas dos animais. Para tal, optou-se pela utilização 

do Índice de Könus, visto que este índice que permite a flexibilização da variação das 

quantidades em diferentes períodos.  

Konüs (1939) na obra intitulada “The problem of the true cost of livign” apresentou o 

“Índice de Konüs”. Segundo o autor, o índice de preços exato seria aquele obtido pela função 

de consumo no período atual, de referência (t) e a função de consumo no período base (b), como 

demonstrado pela equação: 

(8)  

𝐼𝐾𝑜𝑛ü𝑠 =
𝐶(𝐹(𝑞), 𝑝𝑡)

𝐶(𝐹(𝑞), 𝑝𝑏)
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Onde “F(q)” é a função da quantidade “q” de “n” produtos, que representam as 

preferências dos consumidores, o que caracteriza a função de utilidade. “C” é a função de 

custos do consumidor, que esse procuraria minimizar, buscando atingir algum nível de 

utilidade. Para então maximizar a utilidade e minimizar o custo, o consumidor deve escolher 

entre os “n” produtos, nos quais os preços são representados por “p” (GAMEIRO; CAIXETA-

FILHO, 2010; SARTORELLO, 2016).  

O índice de Konüs então, flexibiliza a variação de quantidades – cesta de produtos – nos 

dois períodos, tanto base, quanto de referência, o que não ocorre nos índices de Laspeyres, 

Paasche e Fisher.  

 

4.3.2 Indicadores econômicos na agropecuária  

 

Segundo Gameiro e Caixeta-Filho (2010) os indicadores econômicos podem apresentar 

diversas aplicabilidades, tanto para funções administrativas de uma atividade/firma, visando 

auxílio na tomada de decisões, quanto no âmbito macroeconômico, para nortear políticas 

públicas e privadas. Os indicadores econômicos podem ser utilizados para mensurar a 

rentabilidade de propriedades agrícolas, por meio de indicadores como: receitas; margem bruta; 

ponto de equilíbrio; índices de lucratividade; o tão discuto custo de produção, dentre outros.  

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, esses indicadores se mostram ainda mais 

importantes, pois, como discutido à priori, a agropecuária como um todo apresenta elevada 

participação na economia do país (RAE et al., 2006; RAINERI, 2012). No entanto, Barros 

(2008) chama atenção para a falta de publicações e trabalhos voltados para a utilização de 

indicadores econômicos na agropecuária, na maioria das vezes, técnicos e produtores não 

possuem conhecimento sobre os indicadores econômicos que podem ser utilizados em 

avaliações de empresas rurais. 

Para este trabalho, focar-se-á nos indicadores econômicos voltados para os preços e 

custos de produção pecuários. Segundo Sartorello (2016), para estimar tais indicadores é 

necessário realizar o levantamento de preços e/ou estimar custos e, posteriormente, utiliza-se 

equações e fórmulas para a obtenção dos números índices, com o objetivo de estimar a evolução 

dos fenômenos de interesse dos pesquisadores.  

No mercado pecuário têm-se como referências, os indicadores de custos de produção da 

EMBRAPA, como o índice de custo de produção do leite (ICPLeite), o índice de custo de 

produção do suíno (ICPSuíno) e o índice de custo de produção do frango (ICPFrango). O 

ICPLeite é realizado por pesquisadores da Embrapa Gado de Leite em parceria com a Secretaria 
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de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Divulgado desde 2006, 

o índice estima a variação do custo de produção do leite em propriedades localizadas em Minas 

Gerais e é calculado por meio do índice de Laspeyres. 

Tanto o ICPFrango quanto o ICPSuíno são elaborados pela Embrapa Suínos e Aves 

(2015), de Santa Catarina, por meio do Centro de Inteligência, junto à Conab. O ICPFrango, 

com início datado em 2010 estima a variação dos custos de produção de frangos em três 

sistemas produtivos: climatizado em pressão positiva, climatizado em pressão negativa e 

convencional. O indicador, que teve início com estimativas para o Estado do Paraná, estende-

se agora para mais sete estados brasileiros. Já o ICPSuíno caracteriza-se na divulgação dos 

custos para as unidades produtoras de leitões e ciclo completo do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Ceará, Goiás e Minas Gerais.  

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ/USP (CEPEA) 

também é uma referência em indicadores de custos e preços agropecuários. Pode-se citar os 

seguintes indicadores de custos da instituição: bovinos, frangos, suínos, leite, soja, milho, 

algodão e trigo. Além dos indicadores de preços, que contemplam outras culturas, como: café, 

citros, arroz, ovos, dentre outros.   

O Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal (LAE/USP) também tem 

conquistado notoriedade, no que tange a indicadores de custos de produção pecuária, com dois 

indicadores consolidados. O primeiro deles, o índice de custo de produção do cordeiro paulista 

(ICPC), é fruto da tese desenvolvida pela Zootecnista Camila Raineri (RAINERI, 2012), 

posteriormente publicado como Raineri, Stivari e Gameiro (2015). O ICPC é divulgado 

mensalmente para agentes da cadeia produtiva da ovinocultura há mais de sete anos, e se mostra 

uma ferramenta de suma importância. Com estimativas das variações de custos de produção 

referentes ao quilograma do cordeiro terminado, o indicador atende quatro regiões produtoras 

paulista. 

O LAE conta também com o índice de custo de produção de bovinos confinados (ICBC), 

que é fruto da dissertação desenvolvida pelo Zootecnista Gustavo Lineu Sartorello 

(SARTORELLO, 2016), posteriormente publicado como Sartorello, Bastos, Gameiro (2018). 

O ICBC é divulgado mensalmente para agentes da cadeia produtiva de carne bovina há mais de 

três anos. Com estimativas das variações de custos de produção para o estado de São Paulo e 

Goiás, o indicar se mostra uma ferramenta de auxílio frente às dificuldades de gerenciamento 

dos custos totais da produção enfrentados pelos produtores.   

Na produção suinícola, além dos indicadores econômicos, pode-se utilizar também os 

valores referentes aos custos, que por sua vez, podem ser desmembrados em custos de produção 
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unitários, sejam eles custos por quilograma de peso vivo, sejam por cabeça, sejam por fêmea 

alojada. Resultados de indicadores econômicos, produtivos e custos unitários de produção 

servirão então para estimar a rentabilidade econômica da granja, servindo como uma ferramenta 

avaliativa.  

Na mesma linha de trabalho realizada por Raineri (2012) e Sartorello (2016), este estudo 

se propôs a desenvolver o indicador de custos de produção de suínos (ICPS), para o estado de 

São Paulo. O ICPS/FMVZ/USP, elaborado em parceria entre o Laboratório de Pesquisa em 

Suínos (LPS/FMVZ/USP) e o Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 

(LAE/FMVZ/USP) têm o objetivo de auxiliar a CPA suinícola no acompanhamento da 

evolução dos custos de produção de suínos em ciclo completo. Com o apoio da Associação 

Paulista dos Criadores de Suínos (APCS), a categorização do indicador se dividiu em: ICPS500 

e ICPS2000, que são representados por granjas com até 500 matrizes alojadas, e granjas de 501 

a 2000 matrizes alojadas, respectivamente. Tais valores foram levados em consideração devido 

ao perfil da suinocultura paulista, caracterizado por um elevado número de granjas produtoras 

de suínos de pequeno e médio porte. Segundo dados do IBGE (2019), das 556 cidades listadas 

como municípios detentores de rebanhos de matrizes suínas, apenas 10 apresentam um plantel 

com mais de 2001 matrizes alojadas. 

  

4.4 ESTUDO DE CASO E LEVANTAMENTO DE DADOS NO CAMPO 

 

4.4.1 A natureza do estudo de caso 

 

Segundo Ventura (2007) toda pesquisa científica deve ter um objeto de estudo bem 

definido para que seja possível a construção de um processo investigativo, delimitando o 

universo a ser estudado. Segundo a autora, ao se observar casos extremos, pode-se identificar 

estudos agregados, cujo a intenção é examinar o próprio universo, e existem estudos de caso, 

onde se estuda uma unidade ou parte de um todo. O estudo de caso tem origem na pesquisa 

médica e psicológica, onde se realizava uma análise detalhada de um caso individual, que 

serviria como explicação da dinâmica e patologia de determinada doença (BECKER, 1994; 

GOLDENBERG, 1997). Por meio deste procedimento, pressupõe-se que é possível adquirir 

conhecimento sobre um todo a partir da exploração intensa de um único caso. Por este motivo, 

o estudo de caso conquistou espaço nas ciências humanas e sociais, como modalidade de 

pesquisa qualitativa (VENTURA, 2007). No entanto, para Chizzotti (2006), o estudo de caso 
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como uma modalidade de pesquisa originou-se de estudos antropológicos de Malinowski e na 

Escola de Chicago, tendo seu uso ampliado posteriormente.  

Existem diferentes posicionamentos que relatam as origens do estudo de caso, bem 

como o seu significado como modalidade de pesquisa. Diversos pesquisadores têm discutido e 

aprimorado as considerações sobre o uso do método na pesquisa científica (GOODE; HATT, 

1979; LÜDKE; ANDRÉ, 1986; STAKE, 2000; YIN, 2001). Goode e Hatt (1979) consideram 

o estudo de caso como um meio de se organizar dados, preservando o objeto de estudo e seu 

caráter unitário. Os autores declaram a unidade como um todo, e o todo como uma construção 

mental, que só se mostra válida se relacionada ao objeto de estudo da pesquisa, no contexto em 

que será realizada a investigação. Para estes autores, o estudo de caso permite a investigação 

das características importantes de uma unidade para o objeto de estudo da pesquisa.   

Para Lüdke e André (1986), para ser definido como uma estratégia de pesquisa, o estudo 

de caso, seja ele simples e específico, ou complexo e abstrato, deve ser bem delimitado. Já Stake 

(2000) chama a atenção para o fato de que nem tudo pode ser considerado um caso, pois um 

caso é composto de uma unidade específica de um sistema delimitado, no qual as partes são 

integradas. Yin (2001) caracteriza o estudo de caso como uma investigação empírica, que 

compreende um método abrangente, que deve seguir a lógica do planejamento, da coleta e da 

análise dos dados. Podendo incluir estudos de caso único, bem como estudos de casos múltiplos, 

com abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. O autor assegurou ainda que o método 

surge do desejo de entender fenômenos sociais e complexos e permite estudar as características 

holísticas e significativas de eventos da vida real (YIN, 2010).  

 

4.4.2 O método do estudo de caso 

 

Robert K. Yin está entre um dos principais pesquisadores que possuem experiência com 

essa metodologia, tendo desenvolvido um método robusto para o estudo de caso (TELLIS, 

1997). Este trabalho basear-se-á neste autor (YIN, 1994; 2001; 2010; 2017).  

O delineamento do estudo de caso como metodologia de investigação se baseia em 

questões que se referem ao “como” e “por quê” da pesquisa. Segundo o método de Yin (2014) 

para conduzir um estudo de caso é necessário prestar atenção nos seguintes pontos: i) quais as 

questões do estudo; ii) quais as proposições do estudo; iii) qual a unidade de análise; iv) qual a 

lógica que irá unir os dados às proposições; e, v) quais os critérios para a interpretações das 

constatações. Para identificar os componentes mais relevantes de um caso, é necessária uma 

análise profunda do tema a ser estudado, para tal, mostra-se crucial a realização de uma revisão 
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de literatura completa e aprofundada. Segundo Ventura (2007), por meio da revisão 

bibliográfica é possível encontrar casos semelhantes e compará-los à situação a ser analisada, 

bem como buscar a fundamentação teórica acerca do tema.  

Quando se utiliza da metodologia do estudo de caso, um dos principais focos deve ser a 

delimitação da unidade que irá constituir o caso. Este é um ponto complexo, pois exige do 

pesquisador o reconhecimento de quais dados são importantes e suficientes para se chegar ao 

objeto da pesquisa (VENTURA, 2007). Sartorello (2016) ressalta que a unidade de análise 

selecionada nada mais é do que uma consequência da especificação apropriada das questões a 

serem estudadas. Após selecionar a unidade que constituirá o caso, o pesquisador deve partir 

para a coleta dos dados. A coleta de dados pode ser realizada por meio de vários procedimentos, 

sejam eles quantitativos ou qualitativos, como: observação, análise de documentos, entrevistas 

formais e informais, aplicações de questionários, levantamento de dados, dentre outros 

(VENTURA, 2007). Após coletar os dados, o pesquisador deve analisá-los e interpretá-los. 

Nem todos os dados levantados a campo, serão de fato utilizados na pesquisa, cabendo ao 

pesquisador selecionar os dados de acordo com os objetivos do estudo. É importante ressaltar 

que a análise dos dados não necessariamente utiliza critérios estatísticos (VENTURA, 2007; 

SARTORELLO, 2016).  

Tem se tornado comum a utilização dessa metodologia em estudos relacionados à 

agropecuária, visto que o estudo de caso fornece subsídios para se caracterizar de forma 

satisfatória o funcionamento de operações comerciais produtoras de animais. Na suinocultura 

não é diferente, e diversos autores têm trabalhado com a metodologia em pesquisas que 

englobam diversas vertentes e análises, como por exemplo, estudos de análises econômicas de 

diferentes sistemas produtivos (OSTROSKI; PETRY; GALINA, 2006), estudos sobre poluição 

hídrica por dejetos suínos (ASSIS; MURATORI, 2007), estudos da geração de energia elétrica 

a partir de dejetos suínos (DA SILVA; FRANCISCO, 2010), viabilidade econômica da 

produção de biogás de dejetos suínos (GOMES; RAIHER, 2013), perdas relacionadas ao 

transporte (SANTOS et al., 2013), rastreabilidade de suínos (SCATTONE, 2014), dentre 

outros. 

 

  



73 
 

 

5 DESENVOLVIMENTO DE MODELO PARA CÁLCULO DOS CUSTOS DE 

PRODUÇÃO DE SUÍNOS 

 

RESUMO 

O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo e o crescimento 

contínuo do setor é resultado de melhorias técnicas nas áreas de nutrição, sanidade, bem-estar 

animal, manejo, dentre outras áreas. No entanto, um dos gargalos encontrados no sistema 

produtivo independente de suínos é que a grande maioria das granjas não possui controles 

internos eficientes e são gerenciadas de maneira empírica, não sendo possível obter a 

informação que deveria guiar o processo de tomada de decisão dentro da porteira: o custo do 

suíno produzido. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma ferramenta que ofereça 

ao suinocultor um método padrão para calcular e controlar seus custos de produção, e 

consequentemente, ofereça as informações necessárias para nortear a tomada de decisão 

estratégica na granja. Seguindo estas premissas, desenvolveu-se um modelo matemático para 

estimar os custos de produção de suínos, por meio do software Microsoft Excel®. Utilizou-se 

de estudos de caso para auxiliar na caracterização e construção do modelo, e por meio do 

método de painel validou-se a ferramenta junto aos produtores e técnicos do setor. Todos os 

custos foram considerados de acordo com a Teoria Econômica Neoclássica dos Custos e 

alocados na ordem: (i) custos variáveis; (ii) custos fixos operacionais; (iii) custos operacionais; 

e (iv) custos de oportunidade do capital e da terra. Por fim, obtêm-se o custo total, que é a soma 

dos custos variáveis, fixos operacionais e de oportunidade. O modelo oferece também o custo 

total por lote de animal produzido, bem como o custo por cevado, por arroba e por quilograma 

produzido, o que facilita a interpretação dos resultados bem como as avaliações econômicas 

relacionadas à rentabilidade do sistema produtivo, sendo de interesse para o setor. Um dos 

diferenciais do modelo desenvolvido é a adaptabilidade a diferentes tipos de sistemas 

produtivos de suínos, bem como a consideração de todos os custos envolvidos no sistema 

produtivo, sejam estes explícitos ou implícitos. O modelo de cálculo desenvolvido permitiu 

estimar, com precisão, os custos de produção de suínos, possuindo assim potencial para ser 

utilizado como uma ferramenta de gestão em sistemas comerciais de produção de suínos, 

auxiliando o produtor no processo de tomada de decisão de por meio do gerenciamento e 

controle dos custos de produção.  

 

Palavras-chave: Agronegócio. Custo. Gestão. Modelagem. Suinocultura.   
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INTRODUÇÃO 

 

A adoção de tecnologias e os processos de modernização da pecuária brasileira fazem 

com que os fatores de produção sejam explorados ao máximo, com o intuito de alcançar maiores 

níveis de produtividade, em bases rentáveis (TIKHOMIROV, 2018).  Atualmente, o Brasil tem 

na suinocultura um dos setores mais expressivos da atividade pecuária, sendo o quarto maior 

produtor e exportador mundial desta fonte de proteína animal (ABPA, 2021). Assim como 

acontece em demais setores da economia, a suinocultura é dinâmica e complexa e requer do 

produtor uma visão apurada da gestão do seu negócio. Neste sentido, mostra-se cada vez mais 

importante assumir o papel de empresário rural, abandonando a posição tradicional de 

fazendeiro (YAMAGUCHI; CARNEIRO, 1997; RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015). 

Com um mercado marcado pela dependência do preço das commodities (REIS; 

MEDEIROS; MONTEIRO, 2001; OIAGEN et al., 2006) e volatidade no preço de venda, a 

suinocultura da atualidade exige que o produtor tenha absoluto controle sobre sua produção 

para que bons resultados apareçam. Por suas peculiaridades, a suinocultura exige escolhas 

racionais no que diz respeito a utilização eficiente dos fatores de produção, uma vez que as 

escolhas adotadas na execução da atividade impactam o custo total, que por sua vez, irá 

impactar diretamente os resultados econômicos (CONAB, 2010). Neste sentido, a gestão rural 

tornou-se uma alternativa para a identificação dos principais pontos de estrangulamento no 

sistema produtivo, com o objetivo de levantar informações capazes de criar intervenções que 

aumentem a eficiência produtiva e econômica do sistema (RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 

2015). Dessa forma, ressalta-se a importância do conhecimento, gestão e controle dos custos de 

produção para maximização dos resultados e embasamento à tomada de decisão estratégica.  

Um dos gargalos encontrados na suinocultura brasileira é que parte dos produtores ainda 

se mostram resistentes quanto à adoção de métodos que estimem os custos de produção, visto 

que tais análises são complexas e trabalhosas e requerem uma anotação minuciosa dos dados 

da propriedade. Dessa forma, muitas vezes, devido a controles internos deficientes as granjas 

são gerenciadas de forma empírica, não sendo possível obter o custo do suíno a ser 

comercializado. Segundo Gameiro (2009), existe ainda outro fator que dificulta a realização de 

uma análise dos custos em atividades pecuárias: a falta de um protocolo padrão, previamente 

definido, para o cálculo dos custos de produção. Neste sentido, o presente estudo foi motivado 

pela necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta que ofereça ao suinocultor um método 

padrão para controlar seus custos de produção e consequentemente, ofereça as informações 



75 
 

 

necessárias para nortear a tomada de decisão estratégica dentro da porteira, buscando a 

maximização do lucro.   

Considerado o exposto, este estudo teve o objetivo de desenvolver um modelo 

matemático para cálculo dos custos de produção de suínos em sistemas de ciclo completo e 

análise da viabilidade econômica da atividade, bem como a disponibilização gratuita da 

ferramenta para agentes da cadeia produtiva suinícola. Apesar de ser embasado em sistemas de 

produção de suínos em ciclo completo, o modelo desenvolvido não se limita apenas à esse 

arranjo organizacional, atendendo também a produtores integrados e/ou com produções 

segregadas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo certificou que esta pesquisa está de acordo com os 

princípios éticos em pesquisa animal adotados pela instituição. O número de protocolo do 

processo é CEUA N 4257240619. A pesquisa foi submetida também ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Plataforma Brasil, sob intermédio da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos da Universidade de São Paulo, com o parecer de número 3.780.942, que não 

apresentou objeções às contribuições de produtores, colaboradores e técnicos durante as 

diversas etapas do estudo.  

O presente trabalho foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, nas dependências do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal, com sede na cidade de Pirassununga, São Paulo. Para obter melhores resultados, o 

estudo foi dividido em três etapas, sendo a primeira a realização dos estudos de caso, com o 

objetivo de conhecer detalhadamente o processo produtivo e as características dos sistemas de 

produção suinícolas do estado de São Paulo. Na segunda etapa ocorreu o desenvolvimento do 

modelo de cálculo dos custos de produção do suíno, com base na Teoria Econômica Neoclássica 

dos Custos e nas características dos sistemas produtivos definidos na primeira etapa. Na terceira 

etapa foi realizada a apresentação e validação do modelo de cálculo para os agentes da cadeia 

produtiva de suínos.  

 

Caracterização do sistema de produção de suínos em ciclo completo 
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A primeira etapa do estudo consistiu na realização dos estudos de caso, com o objetivo 

de conhecer detalhadamente o processo produtivo e as características dos sistemas de produção 

suinícolas em ciclo completo, situados no estado de São Paulo. A realização dos estudos de 

caso permitiu a compreensão das características dos processos que acontecem nas granjas. O 

delineamento do estudo de caso como metodologia de investigação se baseia em questões que 

se referem ao “como” e “por quê” da pesquisa, neste sentido, foram seguidos os procedimentos 

propostos por Yin (2017) i) formulação das questões do estudo; (ii) proposições do estudo; (iii) 

unidade de análise; (iv) lógica que une os dados às proposições; e (v) critérios para a 

interpretação das constatações.  

As questões do estudo foram formuladas para definir a unidade produtora de suínos a 

ser analisada. As condições foram: a) que fosse uma unidade relativamente representativa da 

atividade a qual se pretendia modelar; b) que a unidade estivesse localizada no estado de São 

Paulo, para viabilizar a logística de coleta de dados e atender às especificidades da produção 

suinícola independente do Estado; c) que fosse possível visitar a propriedade quantas vezes 

fossem necessárias para a adequada coleta de dados e construção do modelo; d) que fossem 

visitadas propriedades com diferentes tamanhos e níveis de adoção tecnológicas. Chama-se 

atenção ao item “d” uma vez que as características produtivas são um tanto heterogêneas para 

as propriedades produtoras de suínos, principalmente quanto ao espaço físico, alojamento das 

matrizes, tamanho de rebanho, níveis de automatização, formas de manejo e atividades 

coexistentes na propriedade, dentre outros.  

Após a captação de produtores parceiros, por intermédio da Associação Paulista dos 

Criadores de Suínos (APCS), realizou-se a condução de dois estudos de casos, sendo o primeiro 

realizado entre os meses de junho e outubro de 2019, e o segundo entre os meses de fevereiro 

e abril de 2020. Visitas técnicas foram executadas em duas propriedades e acompanhadas pelos 

proprietários, gestores, responsáveis técnicos e colaboradores dos variados setores produtivos 

presentes nas propriedades. Durante o período de visitação, buscou-se entender o 

funcionamento da granja e os manejos utilizados. Além disso, elaborou-se um questionário, que 

foi aplicado junto ao gestor da propriedade, como forma de validação dos dados coletados 

juntamente aos funcionários de produção, líderes de setores e responsáveis técnicos.  

Os pesquisadores coletaram informações referentes à forma de gestão das propriedades, 

principais taxas e impostos pagos pela suinocultura, os maquinários, equipamentos, veículos, 

construções e instalações. Visitou-se também outros centros de custos das propriedades, como 

fábrica de rações e frigoríficos, quando existentes. Segregou-se o centro de custos da 

suinocultura e, eventualmente, houve a necessidade de rateio de alguns itens, por serem 
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utilizados em outras atividades produtivas presentes nas propriedades. Foram identificados e 

descritos os manejos nutricionais, reprodutivos e sanitários adotados nas propriedades. 

Relacionou-se as variáveis zootécnicas de importância para o controle do desempenho 

produtivo e reprodutivo de cada animal existente nos sistemas. Foi realizado também o 

levantamento do efetivo de mão de obra presente em cada um dos sítios das granjas estudadas. 

Os critérios para estimar a vida útil, manutenção e valor residual, ou de sucata, dos 

ativos e bens foram aqueles utilizados pelo controle gerencial do empreendimento, e quando 

ausente, fora utilizados os dados sugeridos pelo Fisco.  

Alocação dos custos de produção de suínos e desenvolvimento do modelo de cálculo 

 

Após a condução dos estudo de caso, passou-se para a segunda etapa da pesquisa: o 

desenvolvimento do modelo de cálculo de custos de produção de suínos. O software Microsoft 

Excel® foi a ferramenta utilizada para o desenvolvimento do modelo de cálculo, no qual foram 

inclusos todos os custos da atividade de produção de suínos em ciclo completo. Todos os dados 

levantados a campo foram considerados e alocados conforme propõe a Teoria Econômica 

Neoclássica dos Custos, que norteou a lógica dos custos, assim como propuseram Sartorello, 

Bastos e Gameiro (2018) para o confinamento de bovinos, e Raineri, Stivari e Gameiro (2015) 

para a ovinocultura. Adaptações também foram realizadas a partir do método de custos proposto 

para a agricultura, como o da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2010). 

Objetivou-se atender aos preceitos teóricos de forma a facilitar o uso prático do modelo, 

seguindo uma lógica de fácil compreensão e adoção pelos suinocultores.  Os componentes dos 

custos foram alocados na ordem: (i) custos variáveis; (ii) custos fixos operacionais; (iii) custos 

operacionais; (iv) custos de remuneração do capital e da terra; e (v) custo total.  

Nos custos variáveis foram agrupados todos os componentes que só se alteram conforme 

a quantidade produzida. No modelo, estes itens são: alimentação do rebanho; despesas 

veterinárias com vacinas e medicamentos; manejos reprodutivos; bens de consumo como luvas 

e agulhas, dentre outros; despesas com transporte, carregamento e seguros; e outras despesas 

variáveis, como ICMS, FUNRURAL e outras taxas variáveis. Já os custos fixos, são aqueles 

que não mudam quando o volume de produção variar, em curto prazo, sendo os itens: mão de 

obra assalariada; despesas com telefonia, internet, energia e combustíveis; depreciações de 

ativos biológicos, benfeitorias, instalações, máquinas e equipamentos; manutenção destes 

mesmos itens; e outras despesas fixas, como o ITR, impostos e taxas fixas. 

Já no item “Custos de remuneração do capital e da terra” contemplou-se os custos de 

oportunidade sobre o capital imobilizado, capital de giro e remuneração sobre o uso da terra. 
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Por definição, custo de oportunidade é um conceito teórico que representa os benefícios que 

poderiam ter sido obtidos a partir de uma oportunidade não escolhida, ou seja, mensura o 

retorno daquilo que seria a segunda melhor opção, se não a suinocultura (SARTORELLO, 

2016; RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 2015). O custo total foi obtido por meio da soma dos 

custos variáveis, custos fixos e custos de remuneração do capital e da terra. Os custos 

operacionais são a somatória entre custos variáveis e fixos, no entanto diferem do custo total 

por não incluir os custos de remuneração do capital e da terra (MATSUNAGA et al., 1976).  

 

Validação do método de cálculo desenvolvido 

 

Após a estruturação do modelo de cálculo, reuniram-se as informações coletadas nos 

estudos de caso, organizando-as no modelo em Excel para gerar os resultados propostos nos 

objetivos, que consistiram no desenvolvimento do modelo matemático de cálculo dos custos de 

produção de suínos em ciclo completo e disponibilização da ferramenta ao público em geral, e 

especialmente aos agentes da cadeia produtiva suinícola. Posteriormente, por meio do método 

de Painel, adaptado de Raineri, Stivari e Gameiro (2015), validou-se junto aos produtores de 

suínos do estado de São Paulo o modelo de cálculo desenvolvido. O método de Painel consiste 

na reunião entre os pesquisadores e um grupo de produtores e técnicos do setor estudado, onde 

os participantes da reunião discutem juntamente o modelo, de forma detalhada, e fazem as 

alterações pertinentes (FERREIRA FILHO et al., 2009).  

Para realização desta pesquisa, foi firmado um Termo de Compromisso, Sigilo e 

Confidencialidade, entre pesquisadores e responsáveis pelo empreendimento. Tal termo 

esclarece que todas as informações técnicas obtidas seriam utilizadas única e exclusivamente 

para o desenvolvimento da pesquisa e tidas como confidenciais e sigilosas, bem como a 

identidade da propriedade e proprietário. O modelo do termo utilizado consta no Apêndice A.  

 

RESULTADOS 

 

O esquema de alocação de custos proposto pode ser observado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Esquema de alocação dos custos de produção para unidade produtora de suínos 

(continua) 

A – CUSTOS VARIAVEIS  

I – DESPESAS DE CUSTEIO DOS ANIMAIS  
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1. Alimentação  

2. Despesas veterinárias 

3. Despesas com manejos reprodutivos  

4. Despesas com bens de consumo  

Subtotal custeio da criação 

5. Despesas com transportes, carregamentos e seguros 

II – OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES 

6. Impostos (ICMS, entre outros) 

7. GTA 

8. Funrural 

9. Outras taxas variáveis 

B – CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 

III – MÃO DE OBRA 

1. Despesas com mão de obra fixa 

2. Despesas com mão de obra temporária 

IV – TELEFONIA, INTERNET, ENERGIA E COMBUSTÍVEIS 

3. Despesas com serviço de telefonia e internet  

4. Despesas com energia elétrica 

5. Despesas com combustíveis 

V – DEPRECIAÇÕES  

6. Benfeitorias e instalações  

7. Máquinas e implementos  

8. Ativos biológicos  

VI – MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO  

9. Manutenção das instalações  

10. Manutenção de máquinas e implementos  

VII – OUTRAS DESPESAS FIXAS 

11. Impostos (ITR, entre outros) 

12. Taxas (Sindicato, Associação, entre outros) 

13. Outras taxas fixas 

C – CUSTO OPERACIONAL (A+B) 

D – CUSTO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DA TERRA 

VIII – CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL E DA TERRA 
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1. Remuneração sobre o capital imobilizado  

2. Remuneração sobre o capital de giro  

3. Custo de oportunidade do arrendamento da terra  

E – CUSTO TOTAL (C + D) 

Fonte: Alves (2021).  

 

Conforme a alocação dos custos apresentada, a organização dos itens foi dividida em 

cinco grupos: (A) custos variáveis; (B) custos fixos operacionais; (C) custo operacional; (D) 

custo de remuneração do capital e da terra e (C) custo total. O somatório dos itens A e B resulta 

no item C, e o somatório dos itens C e D resultam no custo total da atividade, conforme descrito 

nas equações 9 e 10: 

(9) 

𝐶𝑂𝑃𝑙 =  𝐶𝑉𝑙 +  𝐶𝐹𝑂𝑃𝑙 

 

(10) 

𝐶𝑇𝑙 =  𝐶𝑂𝑃𝑙 +  𝐶𝑂𝑙 

 

Na Equação 09, COPl representa os custos operacionais da produção de suínos, referente 

ao lote semanal l, em reais; CVl representa os custos variáveis produção de suínos, referente ao 

lote semanal de animais l, em reais; e CFOPl representa os custos fixos operacionais da 

produção de suínos, referente à produção do lote de animais l, em reais. Já na equação 10, CTl 

representa o custo total por lote de suíno produzido, referente ao lote semanal l, em reais; e COl 

representa o custo semanal de remuneração do capital e da terra, em reais. É importante ressaltar 

que o relatório de custos é dado em função do lote semanal l a ser comercializado, no entanto, 

são computados os custos referentes a todo o ciclo produtivo que levou a produção deste lote l. 

Em granjas produtoras de suínos em ciclo completo o que dita o fluxo de produção, 

operacionalização e o funcionamento interno da atividade são os grupos de fêmeas, que 

geralmente, são grupos semanais. Um grupo semanal de fêmeas nada mais é do que um 

conjunto de matrizes que serão inseminadas durante a semana, para atender a demanda e o ciclo 

produtivo da granja. Dessa forma, optou-se por realizar os cálculos de consumo dos insumos 

utilizados na produção de suínos semanalmente. Para cálculo dos grupos semanais utilizou-se 

a seguinte fórmula: 

(11) 
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𝐺𝑆 =
𝑁 × 𝑝𝑝𝑎 × 𝑡𝑥𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜

𝜑
 

Em que: 

𝐺𝑆: grupo semanal de fêmeas; 

N: número total de matrizes em produção na granja; 

ppa: número de partos por porca por ano da propriedade; 

txparto: taxa de parto da propriedade  

𝜑: número de semanas contidas em um ano de 365 dias;  

 

O divisor da equação, dado pelo valor de fi (𝜑) representa o número de semanas contidas 

em um ano de 365 dias. 

Para facilitar o entendimento, a apresentação das equações matemáticas e nomenclaturas 

utilizadas na construção do modelo de cálculo dos custos serão apresentadas de acordo com a 

alocação. Dessa forma, os custos de todos os insumos alocados como custos variáveis, podem 

ser observados no quadro 7, e as nomenclaturas e definições das fórmulas utilizadas estão 

presentes no quadro 8, a seguir.  

 

Quadro 7 - Equações que compõem os custos variáveis existentes no modelo de cálculo de custo para a produção 

de suínos. 

Equação  Número 

𝐶𝐶𝐴𝑐𝑓 =  𝑃𝑎𝑐𝑓 × 𝐶𝑟𝑠𝑐𝑓 (12) 

𝐶𝑟𝑠𝑐𝑓 =  𝐶𝑟𝑢𝑛𝑐𝑓 ×  𝑁𝑐𝑓 (13) 

𝐶𝑟𝑢𝑛𝑐𝑓 =  𝑇𝑎𝑐𝑓 ×  𝑄𝑎𝑐𝑓 (14) 

𝐶𝑇𝐴 =  ∑ 𝐶𝐶𝐴𝑐𝑓 (15) 

𝐶𝑆𝑐𝑓 =  𝑃𝑑𝑐𝑓 ×  𝑄𝑑𝑠𝑐𝑓 (16) 

𝑄𝑑𝑠𝑐𝑓 =  𝑞𝑐𝑓 ×  𝑁𝑐𝑓 (17) 

𝐶𝑇𝑆 =  ∑ 𝐶𝑆𝑐𝑓 (18) 

𝐶𝑅𝑓 =  𝑃𝑟𝑐𝑓 × 𝑄𝑟𝑠𝑐𝑓 (19) 

𝑄𝑟𝑠𝑐𝑓 = 𝑞𝑐𝑓 ×  𝑁𝑐𝑓   (20) 

𝐶𝑇𝑅 =  ∑ 𝐶𝑅𝑐𝑓 (21) 

𝐶𝐵𝑖 =
𝑃𝑏𝑖 × 𝑄𝑏𝑖

𝜔
 (22) 
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𝐶𝑇𝐵 =  ∑ 𝐶𝐵𝑖 (23) 

𝐶𝑇𝐶 =  𝐶𝑇𝐴 +  𝐶𝑇𝑆 +  𝐶𝑇𝑅 +  𝐶𝑇𝐵 (24) 

𝐶𝑡𝑎𝑙 =  𝑃𝑡𝑙 × 𝑄𝑡𝑙 (25) 

𝐶𝑠𝑒𝑔𝑙 = 𝑇𝑥𝑠𝑒𝑔𝑙 × 𝐶𝑚𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑙 (26) 

𝐶𝑚𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑙 =  𝑁𝑡𝑙 ×
𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑏
× 𝑃𝑣𝑐𝑙 (27) 

𝐶𝑇𝑡𝑎𝑠𝑒𝑔 =  𝐶𝑡𝑙 +  𝐶𝑠𝑒𝑔𝑙 (28) 

𝐶𝑇𝑑𝑓𝑣 =
𝐼𝐶𝑀𝑆 + 𝐺𝑇𝐴 + 𝐹𝑈𝑁 + 𝑂𝑡𝑣

𝜑
 (29) 

𝐶𝑉 = 𝐶𝑇𝐶 + 𝐶𝑇𝑡𝑎𝑠𝑒𝑔 + 𝐶𝑇𝑑𝑓𝑣 (30) 

 

 

Quadro 8 - Nomenclatura e definições das fórmulas utilizadas para cálculo dos custos variáveis existentes no 

modelo de cálculo dos custos de produção de suínos. 

(continua) 

Sigla Variável 

𝐶𝐶𝐴𝑐𝑓 Custo com alimentação, em reais, para a categoria animal c na fase f; 

𝑃𝑎𝑐𝑓 Preço da dieta fornecida, em reais por kg, para a categoria animal c na fase f; 

𝐶𝑟𝑠𝑐𝑓 Consumo de ração semanal, em kg, da categoria animal c na fase f; 

𝐶𝑟𝑢𝑛𝑐𝑓 
Quantidade de ração consumida, em kg, por animal da categoria animal c na 

fase f; 

𝑁𝑐𝑓 Número de animais da categoria animal c na fase f; 

𝑇𝑎𝑐𝑓 
Período de fornecimento, em dias por ciclo, de alimentação para a categoria 

animal c na fase f; 

𝑄𝑎𝑐𝑓 
Quantidade fornecida, em kg por dia, de alimentação para a categoria animal 

c na fase f; 

𝐶𝑇𝐴 
Subtotal dos custos semanais com alimentação de todo o plantel produtivo da 

granja;  

𝐶𝑆𝑐𝑓 
Custo com sanidade, que inclui vacinas e medicamentos, da categoria animal 

c na fase f; 

𝑃𝑑𝑐𝑓 
Preço da dose da vacina ou medicamento utilizado na categoria animal c na 

fase f; 

𝑄𝑑𝑠𝑐𝑓 
Quantidade de doses de vacina ou medicamento utilizados semanalmente na 

categoria animal c na fase f; 
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𝑞𝑐𝑓 Quantidade de doses utilizadas por animal da categoria c na fase f; 

𝐶𝑇𝑆 
Subtotal dos custos semanais com sanidade de todo o plantel produtivo da 

granja; 

𝐶𝑅𝑓 Custo com manejos reprodutivos, em reais, na fase f; 

𝑃𝑟𝑐𝑓 
Preço unitário do insumo relacionado a manejos reprodutivos consumido pela 

categoria animal c na fase f; 

𝑄𝑟𝑠𝑐𝑓 
Quantidade semanal utilizada do insumo consumido pela categoria animal c 

na fase f 

𝑞𝑐𝑓 
Quantidade unitária (ou de doses) consumidas pela categoria animal c na fase 

f. 

𝐶𝑇𝑅 Subtotal dos custos semanais com manejos reprodutivos; 

𝐶𝐵𝑖 Custo com bens de consumo, em reais, de diferentes insumos i; 

Sigla Variável 

𝑃𝑏𝑖 Preço unitário do insumo i; 

𝑄𝑏𝑖 Quantidade consumida do insumo i; 

𝜔 Número médio de semanas contidas em um mês, de um ano com 365 dias;   

𝐶𝑇𝐵 
Subtotal dos custos semanais com bens de consumos utilizados pela 

suinocultura como um todo;  

𝐶𝑇𝐶 Subtotal semanal do custeio da criação, em reais; 

𝐶𝑡𝑎𝑙 Custo semanal com transporte dos animais de abate do lote l; 

𝑃𝑡𝑙 
Preço unitário, em reais por quilometro, do transporte dos animais de abate do 

lote l; 

𝑄𝑡𝑙 
Quantidade de quilômetros rodados para transportar os animais de abate do 

lote l; 

𝐶𝑠𝑒𝑔𝑙 Custo com seguro, em reais, dos animais do lote l; 

𝑇𝑥𝑠𝑒𝑔𝑙 Taxa cobrada para segurar o lote dos animais de abate l; 

𝐶𝑚𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑙 Capital médio investido no lote l; 

𝑁𝑡𝑙  Número de animais terminados ao fim do alojamento do lote l;  

𝑃𝑣𝑐𝑙  Preço de venda, em reais por quilo vivo, do cevado comercializado no lote l; 

𝐶𝑇𝑡𝑎𝑠𝑒𝑔 Subtotal semanal de custeio do transporte e seguro dos animais do lote l; 

𝐶𝑇𝑑𝑓𝑣 Subtotal semanal dos custos com despesas financeiras variáveis, em reais. 

𝐼𝐶𝑀𝑆 Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias; 



84 
 

 

𝐺𝑇𝐴 Custo com emissão de Guia de Transporte Animal; 

𝐹𝑈𝑁 Custo com Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural; 

𝑂𝑡𝑣 Custo com outras despesas e taxas variáveis; 

𝐶𝑉𝑙 Custos variáveis referentes ao lote l. 

 

Os custos variáveis (CVl) da atividade foram calculados a partir dos custos dos insumos 

(CCA; CS; CR; CB; Cta; Cs; CTdfv) de cada item consumido pelas categorias animais c 

envolvidas no sistema produtivo das diferentes fases f produtivas presentes em uma granja 

comercial de suínos em ciclo completo.  Estes insumos, por sua vez, são consumidos para 

produzir o lote de animais l a ser comercializado semanalmente. Nas categorias animais, tem-

se como exemplo marrãs, matrizes, leitões, dentre outros. Em relação às fases, pode-se citar a 

matriz na fase de gestação, a matriz na fase de lactação, um leitão na maternidade, e/ou um 

leitão na fase de creche, por exemplo.  

Os custos computados como custos com alimentação do plantel produtivo referem-se à 

utilização das diferentes dietas de periodicidade controlável. Para ajuste no modelo e melhor 

estimativa dos custos, solicita-se a inserção do período de fornecimento de cada uma das dietas 

relacionadas a uma categoria animal, bem como a quantidade fornecida por dia, em 

quilogramas, desta mesma dieta. O produto do período e quantidade fornecida resulta em 

consumo de ração por animal na fase, como demonstrado na equação 14. Cruza-se então estes 

dados com dados do plantel produtivo, informados previamente, e dessa forma, obtêm-se o 

consumo de ração semanal da fase (equação 13), que engloba todos os animais recebendo 

aquela dieta, na fase especificada. Multiplica-se o consumo de ração semanal na fase pelo preço 

da dieta especificada e encontra-se o custo com alimentação da categorial animal c na fase f, 

como descrito na equação 12. Posteriormente, realiza-se a somatória dos custos semanais de 

ração de todas as categorias e fases presentes no sistema produtivo e obtêm-se o subtotal dos 

custos com alimentação do plantel produtivo, como pode ser observado na equação 15.  

Os custos computados como custos com sanidade referem-se à utilização de vacinas e 

medicamentos de periodicidade controlável no rebanho. Nos estudos de caso verificou-se 

diferentes itens em cada uma das unidades estudadas, dessa forma, possibilitou-se a adequação 

dentro do modelo para que seja inserido o insumo a ser utilizado e o número de doses por fase 

para determinada categoria animal. O produto entre a quantidade de doses por fase e o número 

de animais da fase resulta na quantidade de doses de vacina e medicamentos utilizados 

semanalmente para determinada categoria animal presente naquela fase (Equação 17). Ao se 
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cruzar estes dados com o preço da dose utilizada, obtem-se o custo com sanidade da categoria 

animal c na fase f, como demonstrado na equação 16. Posteriormente, realiza-se a somatória 

dos custos semanais com tais despesas veterinárias de todas as categorias e fases presentes no 

sistema produtivo e obtêm-se o subtotal dos custos semanais com sanidade do plantel produtivo, 

descrito na equação 18. 

Já os custos computados com manejos reprodutivos foram divididos em três possíveis 

cenários, sendo: (i) produção de sêmen na propriedade, onde considera-se os custos com 

materiais de laboratório para preparação das doses inseminantes, como por exemplo litros de 

diluente e água destilada, lâminas, filtros para coleta, dentre outros; (ii) utilização de sêmen de 

central, onde considera-se a quantidade e preços da dose de sêmen comercial a ser utilizada na 

propriedade por marrãs e matrizes; e (iii) onde utiliza-se os dois cenários, tanto produção interna 

de sêmen, quanto a utilização de sêmen de central, e contabilizam-se todos estes inputs. Nos 

três cenários descritos, consideram-se também os materiais utilizados no procedimento de 

inseminação artificial, como pipetas e bisnagas. Por meio do grupo semanal de fêmeas e dados 

inseridos previamente no modelo, pode-se identificar a quantidade de insumos relacionados ao 

manejo produtivo a serem consumidos semanalmente pelo sistema (Equação 20). O produto 

entre a quantidade de insumos utilizados semanalmente e o preço unitário de tais insumos, 

resultam no custo com os manejos reprodutivos da granja, como demonstrado na equação 19. 

A somatória dos custos semanais para cada um dos cenários permite a obtenção do subtotal dos 

custos semanais com manejos reprodutivos na granja (Equação 21).  

Para cálculo das despesas com bens de consumo, adequou-se o modelo de forma a 

permitir a inserção do item i, bem como a quantidade média consumida mensalmente deste item 

e preço unitário de cada item inserido. Posteriormente, para representar os bens consumidos 

pelo lote semanal l, dividiu-se o valor encontrado por 4,345 (𝜔) que representa o número de 

semanas presentes em um mês (Equação 22). Ao realizar-se a somatória das despesas 

relacionadas a bens de consumos como luvas, agulhas, seringas, bastões marcadores, controle 

de roedores e moscas, dentre outros, obtêm-se então o subtotal das despesas com bens de 

consumo da granja como um todo, como descrito na equação 23. 

Estes subtotais, compuseram o que foi denominado como “Subtotal de custeio da 

criação”, que nada mais é do que a somatória dos custos variáveis com alimentação, sanidade, 

reprodução e bens de consumo (Equação 24). Este dado foi caracterizado como importante 

pelos produtores e gestores das granjas onde foram realizados os estudos de caso, pois permite 

a visualização dos custos relacionados diretamente aos animais.  
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Posteriormente, calcularam-se as despesas com transportes, carregamentos e seguros do 

lote l a ser comercializado. Para o cálculo do custo com transporte imputou-se o dado referente 

à distância, em quilômetros, da granja ao abatedouro e o preço pago à transportadora por 

quilometro rodado (Equação 25). Para o cálculo do seguro do lote, leva-se em consideração a 

taxa cobrada pela seguradora e o capital médio investido no lote, como descrito nas equações 

26 e 27. A somatória de ambos, resulta no subtotal dos custos semanais com transportes, 

carregamentos e seguros do lote semanal a ser comercializado, conforme a equação 28.  

O último item que compõe os custos variáveis refere-se às despesas financeiras variáveis 

semanais. Este item, composto por impostos e taxas variáveis como ICMS, Funrural, GTA, 

dentre outros, levou em consideração as principais despesas levantadas nos estudos de caso e 

seguiu as normativas contábeis vigentes para o cálculo. O detalhamento encontra-se na equação 

29. 

Já para os custos fixos operacionais, as equações encontram-se no quadro 9, e as 

nomenclaturas e definições das fórmulas utilizadas estão presentes no quadro 10, a seguir.  

 

Quadro 9 - Equações que compõem os custos fixos operacionais existentes no modelo de cálculo de custo para a 

produção de suínos. 

Equação  Número 

𝐶𝑀𝑂𝑎 =  
𝑆𝑎

𝜔
 × 𝑁𝑐𝑎 (31) 

𝐶𝑇𝑀𝑂 =  ∑ 𝐶𝑀𝑂𝑎 (32) 

𝐶𝑇𝐸 =
𝑃𝑒 × 𝑄𝑒

𝜔
 (33) 

𝐶𝑇𝑇𝐼 =
𝑃𝑡 + 𝑃𝑖

𝜔
 (34) 

𝐶𝐶𝑥 = 𝑃𝑐𝑥 × 𝑄𝑐𝑥 (35) 

𝐶𝑇𝐺 =
∑ 𝐶𝐶𝑥

𝜔
 (36) 

𝐶𝐷𝑒𝑝𝑗 =
𝑉𝑐𝑗 −  𝑉𝑟𝑒𝑠𝑗

𝑣𝑢𝑗
 (37) 

𝑉𝑐𝑗 =  𝑃𝑐𝑗  ×  𝑄𝑐𝑗 (38) 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑗 =  𝑉𝑐𝑗  × 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑠𝑗 (39) 

𝐶𝑇𝐷𝑒𝑝 =  ∑
𝐶𝐷𝑒𝑝𝑗

𝜑
 (40) 
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𝐶𝑚𝑎𝑛𝑗 =  𝑉𝑐𝑗  ×  𝑡𝑥𝑚𝑎𝑛𝑗  (41) 

  

𝐶𝑇𝑀𝑎𝑛 =  ∑
𝐶𝑀𝑎𝑛𝑗

𝜑
 (42) 

𝐶𝑇𝑑𝑓𝑓 =
𝐼𝑇𝑅 + 𝑇𝑥𝑓 + 𝑂𝑡𝑓

𝜑
 (43) 

𝐶𝐹𝑂𝑃𝑙 =  𝐶𝑇𝑀𝑂 + 𝐶𝑇𝐸 + 𝐶𝑇𝑇𝐼 + 𝐶𝑇𝐺 + 𝐶𝑇𝐷𝑒𝑝 + 𝐶𝑇𝑀𝑎𝑛 + 𝐶𝑇𝑑𝑓𝑓 (44) 

 

 

 

Quadro 10 - Nomenclatura e definições das fórmulas utilizadas para cálculo dos custos fixos operacionais 

existentes no modelo de cálculo dos custos de produção de suínos.  

(continua) 

Sigla Variável 

𝐶𝑀𝑂𝑎 Custo semanal com mão de obra, em reais, por tipo de atividade exercida a; 

𝑆𝑎 
Salário do colaborador com encargos, em reais por mês, por tipo de atividade 

exercida a; 

𝑁𝑐𝑎 Número de colaboradores exercendo a atividade a; 

𝐶𝑇𝑀𝑂 Subtotal dos custos semanais com mão de obra na granja como um todo; 

𝐶𝑇𝐸 Custos semanais com energia elétrica consumida pela produção de suínos;  

𝑃𝑒 Preço do KWh, tarifa rural, consumido; 

𝑄𝑒 
Consumo mensal de energia elétrica pela atividade de produção de suínos 

como um todo;  

𝐶𝑇𝑇𝐼 Custos semanais com telefonia e internet; 

𝑃𝑡 Preço, em reais, do pacote mensal de telefonia utilizado pela granja; 

𝑃𝑖 Preço, em reais, do pacote mensal de internet utilizado pela granja; 

𝐶𝐶𝑥 
Custo mensal com combustíveis, em reais, por tipo de combustível fóssil x 

utilizado;  

𝑃𝑐𝑥 Preço, em reais por litro, do tipo de combustível x consumido; 

𝑄𝑐𝑥 
Quantidade, em litros, consumidas mensalmente de cada tipo de combustível 

x;  

𝐶𝑇𝐺 Subtotal custos semanais com consumo de combustíveis;  

𝐶𝐷𝑒𝑝𝑗 Custo anual de depreciação do bem de capital j; 
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𝑉𝑐𝑗 Valor, em reais, do bem de capital j; 

𝑃𝑐𝑗 Preço unitário, em reais, do bem de capital j; 

 𝑄𝑐𝑗 Quantidade unitária do capital imobilizado j; 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑗 Valor residual, em reais, do bem de capital j ao fim da sua vida útil;   

𝑡𝑥𝑟𝑒𝑠𝑗 
Taxa para obtenção do valor residual do capital imobilizado no final de sua 

vida útil;  

𝐶𝑇𝐷𝑒𝑝 Subtotal custos semanais com depreciação dos ativos da produção de suínos;  

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑗 Custo anual de manutenção do bem de capital j; 

 𝑡𝑥𝑚𝑎𝑛𝑗  Taxa de manutenção anual do bem de capital j, em porcentagem;  

 

Sigla Variável 

𝐶𝑇𝑀𝑎𝑛 
Subtotal custos semanais com manutenção de máquinas, implementos e 

instalações;  

𝐶𝑇𝑑𝑓𝑓 Subtotal semanal dos custos com despesas financeiras fixas, em reais; 

𝐼𝑇𝑅 Imposto Territorial Rural; 

𝑇𝑥𝑓 Taxas fixas anuais, como filiações em associações, sindicatos, entre outros;  

𝑂𝑡𝑓 Outras taxas fixas; 

𝐶𝐹𝑂𝑃𝑙 Custos fixos operacionais semanais. 

 

Na composição dos custos fixos operacionais (CFOPl) da atividade têm-se os custos 

relacionados à mão de obra, energia elétrica, telefonia e internet, combustíveis, custos com 

depreciações, manutenções e outras despesas fixas, que incluem impostos e taxas fixos 

recolhidos da atividade. Ainda, para cálculo dos fixos operacionais, eventualmente, pode haver 

a necessidade de rateio de alguns itens, por serem utilizados em outras atividades, que não a 

produção de suínos. Nestes casos, o usuário deve imputar os dados que representem os custos 

proporcionais referentes à utilização dos itens pela atividade de produção de suínos. 

Os valores computados como mão de obra referem-se aos custos relacionados ao 

pagamento do salário de todos os colaboradores envolvidos no processo produtivo de suínos. 

Para ajuste do modelo e melhor estimativa, o usuário deve imputar o salário dos colaboradores, 

com todos os encargos e bonificações já inclusos, em reais por mês. Ao se cruzar tais dados 

com o número de colaboradores exercendo determinada atividade a, obtém-se o custo semanal 

relacionado à mão de obra como demonstrado na equação 31. A somatória dos custos semanais 
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com mão de obra de todos os colaboradores da granja resulta no subtotal dos custos semanais 

com mão de obra (Equação 32).  

Para o item custos com energia elétrica, deve ser considerado apenas o consumo 

referente à atividade de produção de suínos. Para tal, imputar-se-á a quantidade de KWh 

consumidas mensalmente pela suinocultura e a tarifa rural para energia elétrica paga pela 

propriedade, em R$/KWh. A multiplicação destes dois itens fornece o custo mensal com 

energia elétrica pela atividade, posteriormente, divide-se tal valor por 𝜔 (4,345) e obtêm-se o 

custo semanal com energia elétrica, conforme demonstra a equação 33. Já para cálculo dos 

custos semanais com serviços de telefonia e internet (Equação 34) leva-se em consideração os 

preços dos pacotes utilizados pela propriedade. Em caso de mais de uma atividade utilizando 

tal serviço, o custo deve ser rateado, e apenas a porção referente à produção de suínos deverá 

ser imputada no modelo.  

Os valores computados como custos com combustíveis referem-se aos custos 

relacionados ao consumo de gasolina, álcool e diesel pelo processo produtivo de suínos. Para a 

realização do cálculo, o usuário deve imputar os dados de preço por litro do combustível 

utilizado e quantidade de litros consumidos mensalmente (Equação 35). Posteriormente, o 

modelo realiza a divisão da somatória destes itens pelo valor fixado da quantidade de semanas 

presentes em um mês, obtendo assim o custo semanal com combustíveis, conforme 

demonstrado na equação 35. 

O item depreciação dos bens corresponde à reserva financeira necessária para que se 

possa adquirir um bem de mesmas características ao final de sua vida útil. Em resumo, a 

depreciação dos bens é caracterizada pela redução do ativo associada ao tempo e ao uso. Para 

os cálculos da depreciação dos bens da produção de suínos (Equação 37), que contempla 

benfeitorias e instalações, máquinas e equipamentos e os ativos biológicos utilizou-se o método 

linear, no qual é necessário estimar a vida útil, em anos, e o valor residual do bem de produção. 

Na prática, o valor residual do bem é conhecido em porcentagem referente ao bem novo, 

conforme demonstrado na equação 39. Para cálculo dos valores iniciais, do bem novo, leva-se 

em consideração o preço unitário do capital imobilizado e a quantidade unitária de bens 

(Equação 38). No caso específico das instalações, o Pcj é dado pelo Custo Unitário Básico da 

Construção Civil (CUB) ou pelo valor real e correto em seu caso específico. Para os demais 

bens de capital, corresponde ao seu valor de mercado. Com tais informações imputadas no 

modelo, é possível calcular os custos semanais com depreciação do capital (Equação 40).  

Além da depreciação dos bens, no modelo calcula-se a manutenção periódica de todos 

os itens utilizados na produção de suínos em ciclo completo. Para cálculo das manutenções dos 
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diferentes bens de capital utilizados nos diferentes setores produtivos da granja (Equação 41), 

multiplica-se uma taxa estabelecida pelo gestor da atividade pelo valor, em reais, do bem de 

capital em questão. Posteriormente, é possível então calcular os custos semanais com 

manutenção e conservações de todos os bens utilizados pela atividade, conforme demonstrado 

na equação 42.  

O último item que compõe os custos fixos operacionais refere-se às despesas financeiras 

fixas semanais. Este item, composto por impostos e taxas fixas como ITR, associações, filiações 

sindicais, dentre outros, levou em consideração as principais despesas levantadas nos estudos 

de caso e seguiu as normativas contábeis vigentes para o cálculo. O detalhamento encontra-se 

na equação 43. 

Com todas estas informações imputadas, é possível então calcular o que se denomina 

como custo operacional da atividade, conforme demonstrado anteriormente na equação 9.  

Por fim, o custo de remuneração do capital e da terra ou custo de oportunidade do capital 

e da terra foram divididos em três itens e subitens (Quadro 6 no item D) para facilitar o 

entendimento, e pode ser calculado pela seguinte equação:  

(45) 

𝐶𝑂𝑙 = 𝑅𝐶𝐼𝑙 + 𝑅𝐶𝐺𝑙 + 𝑅𝐶𝑇𝑙 

Sendo: 

𝑅𝐶𝐼𝑙: Custo de remuneração sobre o capital imobilizado; 

𝑅𝐶𝐺𝑙: Custo de remuneração sobre o capital de giro; 

𝑅𝐶𝑇𝑙: Custo de oportunidade do arrendamento da terra;  

 

Os custos de oportunidade do capital e da terra, no modelo proposto, em caso de fatores 

de produção próprios, são uma remuneração pelo uso do capital do suinocultur. Para ser 

calculada, uma taxa de juros deve ser utilizada para remunerar o capital de giro, capital investido 

em ativos e o uso da terra.  

Os custos de oportunidade do capital e da terra, no modelo proposto, são uma 

remuneração pelo uso do capital próprio. Para serem calculados, uma taxa de juros deve ser 

utilizada para remunerar o capital de giro, capital investido em ativos e o uso da terra. O 

detalhamento das formas de cálculo de cada um dos itens, bem como as nomenclaturas e 

definições das fórmulas utilizadas podem ser observadas nos quadros 11 e 12, respectivamente.  
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Quadro 11 - Equações que compõem os custos de oportunidade do capital e da terra existentes no modelo de 

cálculo de custo para a produção de suínos. 

Equação  Número 

𝑅𝐶𝐼𝑙 =
𝑡𝑟𝑐𝑖𝑗 × ∑ 𝑉𝑐𝑗𝑗

𝜑
 (46) 

𝑅𝐶𝐺𝑙 =
𝑡𝑟𝑐𝑔𝑙 × 𝐶𝑇𝐶

𝜑
 (47) 

𝑅𝐶𝑇𝑙  =  
𝑎𝑟𝑟 × 𝑃𝐴𝑇𝑟

𝜑
 (48) 

 

 

Quadro 12 - Nomenclatura e definições das fórmulas utilizadas para cálculo dos custos de oportunidade do capital 

e da terra existentes no modelo de cálculo dos custos de produção de suínos. 

Sigla Variável 

𝑅𝐶𝐼𝑙 
Remuneração de todo o capital imobilizado presente na atividade necessário 

para a produção de um lote semanal l;  

𝑡𝑟𝑐𝑖𝑙 Taxa de remuneração do capital imobilizado, em porcentagem ao ano; 

𝑅𝐶𝐺𝑙 Remuneração do capital de giro, utilizado para compra de insumos, em reais 

por semana;  

𝑡𝑟𝑐𝑔𝑙 Taxa de remuneração do capital de giro, em porcentagem ao ano; 

𝑅𝐶𝑇 Remuneração pelo uso da terra, na região r no período t, em reais por semana;  

𝑎𝑟𝑟 Área utilizada pela suinocultura na região r, em hectares;  

𝑃𝐴𝑇𝑟 Preço do arrendamento da terra na região r, em reais por hectare por ano;  

 

A remuneração do capital imobilizado (Equação 46) pelo produtor refere-se à parcela 

calculada sobre o valor do bem adquirido e utilizado na produção, e inclusa no custo fixo 

operacional da produção (CONAB, 2010) como: instalações, equipamentos, reprodutores e 

fêmeas para reposição. A taxa utilizada para remunerar o capital imobilizado é definida pelo 

gestor da atividade previamente, nos dados de caracterização do sistema.  

Já a remuneração do capital de giro, demonstrada na equação 16, diz respeito ao capital 

utilizado para o custeio da criação - conforme demonstrado anteriormente (Equação 24) - 

presente nos custos variáveis. A taxa utilizada para remunerar o capital de giro também é de 

opção do gestor e deve ser imputada previamente, nos dados de caracterização do sistema. Um 

exemplo de taxa a ser utilizada, tanto para a RCG quanto para a RCI, é a Taxa Referencial do 
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Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). O período utilizado como período de 

giro foi semanal, para acompanhar os custos de produção de um lote semanal l.   

Para remuneração da terra utilizada pela atividade de produção de suínos, o método que 

relaciona o uso da terra com o valor de arrendamento da terra na região onde está localizada a 

propriedade foi o escolhido e pode ser observado na equação 47. Para tal, é necessário conhecer 

e imputar o valor do arrendamento na aba de caracterização do sistema produtivo.   

Após o cálculo dos custos variáveis, fixos operacionais e custos de oportunidade, é 

possível então obter-se o custo total de produção do suíno. Conforme demonstrado na equação 

10, o custo total nada mais é do que a somatória dentre estes custos. No modelo de cálculo 

pode-se observar este custo total em montante monetário total, ou em custo total por cevado, 

por arroba e por quilograma do suíno produzido. As equações que demonstram a forma de 

cálculo para se obter tais indicadores, estão apresentadas no quadro 13 a seguir, bem como as 

siglas e nomenclaturas utilizadas, que se encontram no quadro 14. 

 

Quadro 13 - Equações que compõem os custos de oportunidade do capital e da terra existentes no modelo de 

cálculo de custo para a produção de suínos. 

Equação  Número 

𝐶𝑇𝑐𝑎𝑏𝑙 =
𝐶𝑇𝑙

𝑁𝑡𝑙
 (49) 

𝐶𝑇@𝑙 =
𝐶𝑇𝑙

(𝑁𝑡𝑙 ×
𝑘𝑔
𝑐𝑎𝑏

) /@
 

(50) 

𝐶𝑇𝑘𝑔𝑙 =
𝐶𝑇𝑙

𝑁𝑡𝑙 ×
𝑘𝑔
𝑐𝑎𝑏

 (51) 

 

Quadro 14 - Nomenclatura e definições das fórmulas utilizadas para cálculo dos custos de oportunidade do capital 

e da terra existentes no modelo de cálculo dos custos de produção de suínos. 

Sigla Variável 

𝐶𝑇𝑐𝑎𝑏𝑙 Custo, em reais por cabeça, de animal terminado no lote l;  

𝑁𝑡𝑙 Número de animais terminados ao fim do alojamento do lote l;  

𝐶𝑇@𝑙 Custo, em reais por arroba, de animal terminado no lote l; 

@ Uma arroba de suíno produzido, que representa o valor unitário 18,75 kg; 

𝐶𝑇𝑘𝑔𝑙 Custo total, em reais por quilograma, produzidos ao fim do lote l; 
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Para realização de tais cálculos especificados nas equações 48, 49 e 50 é necessário 

conhecer o número de animais terminados ao fim do alojamento do lote l (Ntl). Dessa forma, 

em cada uma das fases, considerou-se o número de animais alojados e a taxa de mortalidade de 

cada fase, conforme demonstrado na equação 51.  

(52) 

𝑁𝑡𝑙 =  ∑ 𝑁𝑎𝑐𝑓(1 − 𝑇𝑥𝑚𝑜𝑟𝑡𝑐𝑓)

𝑐𝑓

 

Onde: 

𝑁𝑎𝑐𝑓: é o número de animais destinados ao abate, na fase f; 

𝑇𝑥𝑚𝑜𝑟𝑡𝑐𝑓: é a taxa de mortalidade informada pelo usuário, para determinada fase f; 

 

O número base de animais em cada uma das fases se deu em função do número de 

animais nascidos vivos, que é obtido como demonstrado na equação 52 a seguir: 

(53) 

𝑁𝑎𝑐𝑓 = 𝐺𝑆 × 𝑁𝑛𝑣 (1 − 𝑇𝑥𝑚𝑜𝑟𝑡𝑐𝑓) 

Sendo: 

𝑁𝑎𝑐𝑓: o número de animais na maternidade; 

𝑁𝑛𝑣: o número de animais nascidos vivos; e 

𝑇𝑥𝑚𝑜𝑟𝑡𝑐𝑓: a taxa de mortalidade pré desmame dos leitões; 

 

Já para a obtenção da produção em quilogramas de cevado, utilizou-se a seguinte 

fórmula de cálculo: 

(54) 

𝜃𝑙 =  𝑁𝑡𝑙 × 𝑃𝑐𝑎𝑏𝑙 

Onde: 

𝜃𝑙: representa a quantidade, em quilos produzidos ao fim do lote l; 

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑙: é o peso médio, em quilogramas, por animal terminado ao fim do lote l; 

 

Calculou-se também a quantidade de quilos semanais a serem comercializados, 

proveniente dos animais de descarte, sendo estes machos e fêmeas. Para tal cálculo, considerou-

se o número de animais descartados semanalmente, e o peso médio destes animais (Equação 

54). 

(55) 
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𝜗𝑙 =  
𝑁𝑎𝑐𝑓 × 𝑡𝑥𝑑𝑒𝑠𝑐

𝜑
× 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐 

Sendo: 

𝜗𝑙: representa a quantidade, em quilogramas, produzida semanalmente em detrimento 

ao descarte de animais do sexo s comercializados junto ao lote l; 

𝑁𝑎𝑐𝑓: número de animais, do sexo s presentes na granja;  

𝑡𝑥𝑑𝑒𝑠𝑐: é a taxa de descarte anual, de machos ou fêmeas, expressa em porcentagem;  

𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐: peso de descarte do animal da categoria c;  

 

O modelo realiza também o cálculo da rentabilidade do sistema produtivo de suínos, 

que é demonstrada no relatório econômico.  Os indicadores analisados são: (i) receita semanal 

total; (ii) lucro ou prejuízo por lote semanal; (iii) renda total ao produtor; (iv) ponto de 

nivelamento; (v) produtividade total dos fatores; e (vi) retorno sobre o investimento. As 

fórmulas de cálculo desses indicadores econômicos, bem como as nomenclaturas e definições 

listadas nas fórmulas estão presentes nos quadros 15 e 16, a seguir.  

 

Quadro 15 - Equações que compõem os indicadores econômicos presentes no modelo de cálculo de custo para a 

produção de suínos. 

Equação  Número 

𝑅𝑠𝑙 = 𝜃𝑙 × 𝑃𝑣𝑐𝑙 +  ∑ 𝜗𝑙 × 𝑃𝑣𝑑𝑙  (56) 

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙 =
𝑅𝑠𝑙

𝑁𝑡𝑙
 (57) 

𝑅𝑘𝑔𝑙 =
𝑅𝑠𝑙

𝜃𝑙
 (58) 

𝐿𝑙 = 𝑅𝑠𝑙 − 𝐶𝑇𝑙 (59) 

𝑃𝑁𝑙 =
𝐶𝑇𝑙

𝑃𝑣𝑐𝑙 × 𝑃𝑐𝑎𝑏𝑙
 (60) 

𝑅𝐵𝐶𝑙 =
𝑅𝑠𝑙

𝐶𝑇𝑙
 (61) 

𝑅𝑂𝐼𝑙 =  
𝐿𝑙

𝐶𝑇𝑙
 (62) 

𝑅𝑇𝑠𝑙 =  𝐿𝑡 +  𝐶𝑂𝑙 +  𝛽 (63) 

 

Quadro 16 - Nomenclatura e definições das fórmulas utilizadas para cálculo dos indicadores econômicos existentes 

no modelo de cálculo dos custos de produção de suínos. 

(continua) 
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Sigla Variável 

𝑅𝑠𝑙 
Receita semanal total, em reais, proveniente da venda semanal de cevados e 

animais de descarte;  

𝑃𝑣𝑐𝑡 Preço de venda, em reais por quilo vivo, do cevado comercializado no lote l; 

𝑃𝑣𝑑𝑙 
Preço de venda, em reais por quilo vivo, do animal de descarte comercializado 

no lote l; 

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙 Receita média semanal, em reais por cabeça de cevado produzido no lote l; 

𝑅𝑘𝑔𝑙 
Receita média semanal, em reais por quilograma de cevado produzido no lote 

l;  

  

Sigla Variável 

𝐿𝑙 
Lucro econômico referente à produção e comercialização do lote de animais 

l; 

𝑅𝑇𝑘𝑔𝑙 
Renda total semanal ao produtor, em reais por quilogramas produzidos no lote 

l; 

𝑃𝑁𝑙 Ponto de nivelamento para o lote l, em número de cevados; 

𝑅𝐵𝐶𝑙 Relação benefício/custo, em reais, para o lote l em análise; 

𝑅𝑂𝐼𝑙 Retorno sobre o investimento, em porcentagem, para o lote l em análise;  

𝑅𝑇𝑠𝑙 Renda total semanal ao produtor, por lote l produzido; 

𝛽 Remuneração, em reais por semana, pelo trabalho do produtor e sua família;  

 

Para o cálculo da receita semanal total da atividade de produção de suínos, considerou-

se tanto a receita proveniente da venda dos animais de abate, quanto a receita proveniente da 

venda dos animais de descarte. Os preços utilizados para cálculo das receitas, são informados 

previamente pelo usuário, na aba de caracterização do sistema, onde utiliza-se o valor de 

mercado do suíno comercializado na região da granja no período de comercialização do lote de 

animais l, conforme já demonstrado na equação 56. Após cálculo da receita semanal total, foi 

possível então calcular-se a receita média por cevado produzido e por quilo de cevado 

produzido, demonstrados nas equações 57 e 58, respectivamente. Com os resultados da receita 

semanal total é possível então obter-se o lucro econômico da atividade, ou prejuízo. O cálculo 

do lucro nada mais é do que a subtração do custo total de produção do lote de animais l da 

receita semanal total (Equação 59), este é considerado pelos produtores de suínos como um dos 

principais indicadores econômicos do sistema.  
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Calculou-se também o Ponto de Nivelamento (Equação 60), que é um indicador 

econômico que demonstra o nível de produção no qual o valor da comercialização do produto 

se iguala aos custos para se produzir tal item, neste caso, a cabeça ou cevado produzido. Ou 

seja, este indicador demonstra a quantidade mínima a ser produzida neste sistema, com estes 

custos, para que não haja prejuízo econômico. Já a Relação Benefício Custo, calculada 

conforme demonstrado na equação 61, é um indicador que apresenta a receita por unidade de 

custo. A RBC demonstra então o quanto o suinocultor está recebendo pela atividade produtiva 

para cada real gasto na produção do lote em análise. Outro indicador econômico analisado é o 

Retorno Sobre o Investimento (equação 62). Por meio desse indicador é possível saber quanto 

a atividade de produção de suínos está ganhando (ou perdendo), em relação ao investimento 

realizado. Este indicador é demonstrado em porcentagem. 

E por último, tem-se o cálculo da renda total ao produtor, que leva em consideração o 

lucro da atividade, a remuneração pelo trabalho do produtor e sua família, que nada mais é que 

o pró-labore e as remunerações sobre o capital e a terra (Equação 63). Neste caso, considera-se 

os fatores de produção como próprios do suinocultor, assim, o custo de oportunidade do capital 

e da terra, que é um custo da atividade, passa a ser uma receita para o produtor, visto que é 

composto pelas remunerações do capital próprio investido na suinocultura. A renda total ao 

produtor é dada em montante monetário e em reais por quilograma de cevado produzido. 

Em painel realizado junto à Associação Paulista dos Criadores de suínos, seus 

representantes e associados, o modelo de cálculo desenvolvido foi validado e considerado como 

completo, adequado e representativo aos sistemas de produção de suínos do estado de São 

Paulo, cumprindo com os objetivos propostos.  

 

DISCUSSÃO  

 

O esquema de alocação dos custos adotado foi guiado por algumas premissas, visando 

a objetividade, para permitir o entendimento, a comparação e a tomada de decisão, sem 

negligenciar outros itens efetivamente necessários. A primeira delas, previamente estabelecida 

no objetivo da pesquisa, era de desenvolver um modelo de cálculo de custo de produção que se 

adequasse à Teoria Econômica. Optou-se pelo agrupamento em custos variáveis, custos fixos 

operacionais e custos de oportunidade sobre o capital e a terra pois enquadra-se na primeira 

premissa, e, além disso, acredita-se que essa alocação seja de fácil entendimento para os 

produtores. A alocação segregada dos custos de oportunidade se deu com o objetivo de deixar 

claro para o produtor que, o custo de oportunidade é um custo da atividade suinícola, no entanto, 
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em caso de fatores próprios, é uma receita ao produtor. Dessa forma, é possível visualizar no 

cotidiano da granja o que de fato representa o custeio da criação e itens necessários para operar 

a atividade, bem como o que representa a remuneração do suinocultor pelo uso do capital, seja 

ele imobilizado ou não. Tal esquema de alocação dos custos foi considerada como adequada e 

de fácil entendimento pelos suinocultores do estado de São Paulo, após validação em painel, 

bem como corrobora com o adotado por Raineri, Stivari e Gameiro (2015) e Sartorello, Bastos 

e Gameiro (2018). 

Nos custos variáveis são agrupados todos os componentes que participam do processo 

à medida que a atividade se desenvolve, ou seja, compõem os custos variáveis todos os itens 

que somente incidem se houver produção, e que são diretamente relacionados ao número de 

suínos produzidos (RAINERI, 2012; IMEAH et al., 2020), consequentemente, da quantidade 

em quilogramas produzida. Por estarem diretamente associados à quantidade produzida, os 

custos variáveis sofrem grande influência dos indicadores zootécnicos, visto que estes são 

responsáveis por ditar o nível e o fluxo de produção da granja. Logo, para o uso do modelo de 

cálculo como uma ferramenta gerencial que se alinhe a realidade da granja em análise e de fato 

contribua para a tomada de decisão estratégica é de suma importância a realização de uma 

escrituração zootécnica consistente. Segundo Mion et al. (2012) a escrituração zootécnica tem 

como finalidade levantar índices que meçam a eficiência do sistema produtivo, bem como 

apontar os pontos de estrangulamento que podem estar acometendo a produtividade, e 

consequentemente, a rentabilidade do sistema produtivo.  

A mão de obra foi designada como um custo fixo na atividade, por não ser diretamente 

associada à quantidade de animais alojados ou produzidos. Sabe-se que existe uma relação entre 

o número de animais alojados por colaborador em uma granja, no entanto, o número de 

funcionários ou o número de horas trabalhadas não pode ser aumentado adicionando uma 

unidade produzida, uma vez que este aumento está relacionado a outros fatores, como o sistema 

de produção adotado, manejos realizados, produtividade, dentre outros. Na literatura, existem 

autores concordes (CONAB, 2010; RAINERI; STIVARI; GAMEIRO, 2015; SARTORELLO, 

BASTOS; GAMEIRO, 2018) e que divergem dessa alocação, considerando a mão de obra 

como um custo variável, como é caso de Girotto e Dos Santos Filho (2000), no cálculo do custo 

de produção de leitões, Girotto e Souza (2006) e Miele et al. (2010) no cálculo do custo para 

frangos de corte e, Dos Santos Filho (2015) para o custo do suinocultor para sistema de 

terminação em parceria. 

As depreciações dos ativos são itens de custo fixo, correspondente a uma reserva 

financeira necessária para evitar a descapitalização do suinocultor. Com tal reserva, é possível, 
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ao final da vida útil do bem, adquirir outro bem de mesmas características (MARION, 2007; 

RAINERI, 2015; SARTORELLO, BASTOS; GAMEIRO, 2018). A depreciação, nada mais é 

do que o reconhecimento da perda de valor do bem em detrimento do desgaste natural pelo seu 

uso no processo produtivo ou até mesmo pela sua obsolescência. Quando se trata de 

depreciação, sempre se deve considerar a utilização do bem num aspecto temporal. Segundo 

Silva et al. (2017) a contabilização das perdas por depreciação busca promover uma gestão 

patrimonial mais eficiente, tornando-a assim mais confiável.  

Na prática, observa-se certa dificuldade por parte dos produtores em calcular a 

depreciação de seus ativos, e, de acordo com Gameiro (2009), um dos motivos para tal impasse 

é estabelecer o tempo ideal para se considerar a depreciação de itens como cercas, tratores, 

ordenhadeiras, comedouros, e até mesmo de reprodutores. Atualmente, a Receita Federal 

Brasileira disponibiliza algumas normas e dados praticados que tratam do tempo ideal de vida 

útil para cálculo da depreciação de bens (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2017). No 

entanto, o modelo desenvolvido é gerencial e não contábil, permitindo ao produtor não seguir 

as normas estabelecidas pelo Fisco. Assim, é possível imputar os dados para cálculo da 

depreciação que melhor se adequem a realidade da granja em análise.  

Este é um dos grandes gargalos encontrados ao se analisar estudos que tratam do cálculo 

de custos de produção. A dificuldade em determinar a depreciação leva a trabalhos que 

considerem apenas os custos variáveis, ou apenas parte dos custos fixos, no cálculo, como no 

caso dos estudos de Pyatt et al. (2005), Jorge Júnior, Cardoso e Albuquerque (2006), Herrington 

e Tonsor (2013) e Retallick et al. (2013). Isso vale também para as manutenções, que muitas 

vezes são deixadas de lado nas análises de custo pela dificuldade na estimativa de um valor 

específico (SARTORELLO; BASTOS; GAMEIRO, 2018). No trabalho de Santos et al. (2017), 

por exemplo, as depreciações de máquinas e implementos são consideradas, no entanto, não se 

encontra informação acerca das despesas relacionadas a manutenções. Já no trabalho de 

Berthiaume al. (2006), tanto as depreciações quanto as manutenções de benfeitorias e máquinas 

não foram consideradas no cálculo. Na prática, este pode ser um problema grave, visto que 

subestima o verdadeiro valor do custo de produção da atividade.  

Ainda sobre manutenções, existem alguns trabalhos que estimam o cálculo dos custos 

de produção de sistemas pecuários em integração que alocam as manutenções como custos 

variáveis (GIROTTO; DOS SANTOS FILHO, 2000; GIROTTO; SOUZA, 2006; MIELE et al., 

2010; SANDI et al., 2011; MARTINS et al., 2012; DOS SANTOS FILHO; FERREIRA, 2013; 

DOS SANTOS FILHO, 2015; DOS SANTOS FILHO; MARTINS, 2015). No entanto, no 

presente estudo, assim como em Raineri, Stivari e Gameiro (2015) e Sartorello, Bastos e 
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Gameiro (2018), tanto as depreciações como as manutenções são computadas, bem como 

alocadas como custos fixos da atividade.  

Outro item importante a ser discutido é o custo de oportunidade do capital e da terra. De 

acordo com Knight (1928) todos os fatores – terra, trabalho e capital - utilizados para produzir 

determinado bem devem ser remunerados, inclusive os custos de oportunidade, nos quais o 

custo dos recursos é igual ao seu valor nos melhores usos alternativos. Este uso alternativo, não 

representa apenas a escolha pela melhor alternativa interna, como também o valor do uso do 

fator de produção mais adequado fora da empresa (RAINERI, ROJAS, GAMEIRO, 2015). A 

fim de facilitar a compreensão dos suinocultores em relação a diferença entre custo da atividade 

e custo de oportunidade, optou-se por alocar separadamente as remunerações dos fatores de 

produção próprios, assim como realizado por CONAB (2010), Raineri, Stivari e Gameiro 

(2015) e Sartorello, Bastos e Gameiro (2018).  

No presente estudo, além de considerar os custos de oportunidade do capital imobilizado 

e da terra, como o comumente realizado (SILVA et al., 2008; CONAB 2010; SANTOS et al., 

2017; ARTUZO; SOARES; WEISS, 2018), considerou-se também o custo de oportunidade do 

capital de giro, que diz respeito ao capital utilizado para o custeio da criação, ou seja, 

despendido em alimentação, insumos veterinários, manejos reprodutivos, dentre outros, 

conforme demonstrado anteriormente nas equações 24 e 46. A remuneração do capital 

imobilizado, que no presente estudo foi subdividida nos itens instalações, máquinas e 

equipamentos, reprodutores e fêmeas de reposição, refere-se à parcela calculada sobre o valor 

adquirido e utilizado na produção (CONAB, 2010). Para remunerar o capital, tanto de giro 

quanto imobilizado, deve-se inserir no modelo a taxa de juros a ser incidida sobre o capital. No 

entanto, essa taxa que remunera os fatores de produção próprios varia entre os pesquisadores 

(SARTORELLO; BASTOS; GAMEIRO, 2018), logo, optou-se no presente estudo por manter 

a taxa utilizada um critério a ser definido pelo gestor da atividade, que deve utilizar a taxa que 

melhor represente o uso alternativo do capital utilizado no custeio e investido na atividade. 

Já para o custo de oportunidade da terra, um critério bastante utilizado, e que foi adotado 

neste estudo, é o valor de arrendamento no mercado de terras da região (LOPES; CARVALHO, 

2002; OIAGEN et al., 2006; RAINERI; STIVARI; GAMEIRO, 2015; SANTOS et al., 2017; 

SARTORELLO; BASTOS; GAMEIRO, 2018). No entanto, existem autores que divergem 

dessa consideração metodológica, e utilizam uma taxa de remuneração da terra de forma fixada, 

como é o caso da CONAB (2010), que taxou em 3% ao ano. 

O custo de produção é calculado então levando-se em consideração todos os custos, 

sejam eles explícitos e implícitos, que ocorrem em uma unidade de produção de suínos. De 
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acordo com Oliveira e Dos Santos Filhos (2014) quando segmentado, o custo de produção 

fornece informações detalhadas dos insumos e valores consumidos no sistema, e a partir dessa 

informação é possível analisar os pontos de maior sensibilidade, sendo assim possível voltar os 

esforços para planos de ação e tomadas de decisões estratégicas para melhor utilização dos 

fatores de produção, redução dos custos e maximização dos lucros. Ainda, a gestão que 

considera estratégia em custos gera uma tomada de decisão mais ágil por conseguir identificar 

objetivamente a perda (OLIVEIRA; DOS SANTOS FILHO, 2014).  

 

CONCLUSÕES  

 

Foi desenvolvido um modelo para cálculo dos custos de produção de suínos, que se 

adequa à diferentes sistemas de produção, sejam estes independentes e/ou integrados, 

abordando todos os custos, implícitos e explícitos, envolvidos no sistema produtivo. O modelo 

desenvolvido possui potencial para ser utilizado como uma ferramenta de gestão, bem como de 

gerar informações importantes para tomada de decisões em sistemas comerciais de produção 

de suínos. A aplicação dos conceitos básicos da Teoria Econômica Neoclássica ao cálculo dos 

custos de produção, como o custo de oportunidade, é imprescindível para o desenvolvimento 

de modelos de cálculos. Ao contrário do que usualmente acontece em sistemas agropecuários, 

é necessário computar todos os itens no cálculo. Estes são os diferenciais do modelo de cálculo 

de custos elaborado no presente trabalho, o qual ainda apresenta clareza e versatilidade para 

utilização por parte dos produtores de suínos.  
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6 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO ÍNDICE DE CUSTO DE 

PRODUÇÃO DO SUÍNO PAULISTA 

 

RESUMO 

A suinocultura brasileira tem se expandido tanto qualitativamente quanto quantitativamente, 

graças à eficiência técnica adquirida por meio de diversas práticas adotadas dentro da porteira. 

No entanto, um dos grandes desafios enfrentados pela produção de suínos no Brasil está nos 

controles internos deficientes e na dificuldade em associar a eficiência técnica à eficiência 

econômica. Neste sentido, têm-se buscado ferramentas que permitam indicar maneiras de 

controlar e gerenciar a atividade produtiva, e o cálculo dos custos de produção se mostram como 

uma ferramenta eficaz na geração de informações importantes para subsidiar as tomadas de 

decisões dos suinocultores. O acompanhamento da evolução dos custos de produção ao longo 

do tempo facilita o controle e a tomada de decisão estratégica quanto ao uso dos fatores de 

produção nas granjas. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um índice para a o 

acompanhamento e divulgação dos custos de produção de suínos no estado de São Paulo, bem 

como sua evolução ao decorrer do tempo. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em cinco 

etapas principais: (i) levantamento de dados a campo e caracterização da suinocultura paulista 

para definição das propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000, definidas com base no 

número de matrizes alojadas; (ii) levantamento de fornecedores e acompanhamento dos preços 

dos insumos utilizados na produção de suínos; (iii) cálculo dos custos de produção das unidades 

representativas, de acordo com a Teoria Econômica; (iv) desenvolvimento do Índice de Custo 

de Produção do Suíno Paulista (ICPS) e do informativo mensal de divulgação do ICPS; e (v) 

validação do índice junto a produtores e técnicos do setor. Conforme o esperado, os custos de 

produção do cevado foram diferentes entre as duas unidades representativas, sendo maior, em 

todos os meses de análise, para a granja ICPS500 quando comparado aos custos da granja 

ICPS2000, devido às explorações dos ganhos em escala. Os custos variáveis se mostraram como 

os de maior impacto no custo total de produção do cevado, sendo a alimentação do plantel o 

item que mais impacta o custo de produção do sistema, para as duas granjas representativas. Já 

para os custos fixos operacionais, as depreciações e manutenções se mostraram como itens de 

impacto significativo em ambas as granjas representativas. Além disso, os custos de 

oportunidade do capital e da terra representaram também uma parcela expressiva do custo total. 

O indicador desenvolvido permite o acompanhamento permanente dos custos de produção no 

estado, bem como uma análise completa do comportamento destes custos. Com três edições 

consolidadas, o indicador possui potencial de colaborar com a transparência entre produtores e 

a indústria de abate e processamento do estado, servindo como uma ferramenta balizadora de 

preços, por meio da geração de informações acerca do custo de produção, fornecendo aos 

produtores melhores condições de barganha. 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Análise econômica. Gestão. Indicadores econômicos.  

Suinocultura. 
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INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura brasileira vem apresentando números crescentes, não apenas em níveis 

de produtividade e volumes produzidos e exportados, como também em qualidade do produto 

comercializado. Aprimoramentos nas áreas de nutrição, sanidade, bem-estar animal, manejos, 

dentre outras, têm melhorado os resultados por meio da promoção da eficiência técnica nas 

granjas e se mostram importantes para que o suinocultor obtenha resultados positivos na 

atividade. No entanto, como uma atividade com fins lucrativos, a suinocultura requer não 

apenas resultados positivos, mas sim a maximização dos lucros, que é obtida por meio da 

eficiência econômica. 

Segundo Silva (1977) a eficiência técnica é apenas um dado associado à problemática 

decisão de alocar recursos escassos, onde critérios de natureza técnica são necessários, mas não 

são suficientes para determinar o nível de produção mais eficiente. Dessa forma, deve-se buscar 

níveis onde a eficiência técnica encontre a eficiência econômica. Neste sentido, o cálculo do 

custo de produção se mostra uma ótima ferramenta, uma vez que permite o controle e 

gerenciamento das atividades produtivas, gerando informações importantes para subsidiar as 

tomadas de decisões dos empresários rurais (CONAB, 2010). 

A suinocultura nacional é marcada por diferentes arranjos organizacionais e 

singularidades associadas à região nas quais está inserida, sendo diferente a utilização dos 

fatores de produção para cada um dos sistemas produtivos. Sabe-se que diferentes regiões, 

possuem singularidades em seus sistemas de produção de suínos, o que torna estratégico o 

conhecimento dos custos que permeiam a produção regional, tornando necessária a elaboração 

e acompanhamento dos custos de produção, bem como a geração de indicadores próprios à 

região. 

Ao contrário do que acontece na maioria do país, onde 69% das granjas atuam em 

sistemas de integração, a produção de suínos praticada no estado de São Paulo é constituída por 

uma variada gama de produtores independentes, que atuam em sistemas de produção em ciclo 

completo (ABCS; SEBRAE, 2016; AGRINESS, 2021). Neste arranjo organizacional, os 

produtores são diretamente impactados pelas oscilações mercadológicas (OLIVEIRA; DOS 

SANTOS FILHO, 2014), uma vez que o mercado da suinocultura paulista é marcado pela 

dependência do preço das commodities e volatilidade nos preços de venda. Estes fatores não 

podem ser controlados dentro da porteira, o que faz com que o custo de produção seja ainda 

mais importante para a obtenção da eficiência econômica (PORTES et al., 2019). 
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 Os custos de produção podem variar por diversos motivos, como: uso mais ou menos 

intensivo de tecnologia; uso dos fatores de produção com maior ou menor eficiência; níveis de 

produtividade; preços dos fatores de produção, dentre outros, o que exige do produtor o absoluto 

controle sobre sua produção, bem como o embasamento necessário para a tomada de decisão 

estratégica em relação às escolhas que dizem respeito ao uso dos fatores de produção (CONAB, 

2010; SARTORELLO, 2016). Assim, para o entendimento das variações dos preços e como 

auxílio no gerenciamento produtivo, pode-se apoiar na Teoria Econômica dos Números-

Índices. 

Diante deste cenário, objetivou-se neste trabalho o desenvolvimento de um índice para 

acompanhamento e divulgação dos custos de produção de suínos no estado de São Paulo, bem 

como sua evolução ao decorrer do tempo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, nas dependências do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal, com sede na cidade de Pirassununga, São Paulo. Esta pesquisa foi certificada pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, estando de acordo com os princípios éticos em pesquisa animal 

adotados pela instituição. O número de protocolo do processo é CEUA N 4257240619. A 

pesquisa foi submetida também ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Plataforma Brasil, 

sob intermédio da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 

Paulo, com o parecer de número 3.780.942, o qual não apresentou objeções às contribuições de 

produtores, colaboradores e técnicos durante as diversas etapas do estudo. 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em cinco etapas principais. Primeiramente, 

foram realizadas pesquisas de campo (estudos de caso e visitas a propriedades produtoras) para 

se identificar e definir as características técnicas de propriedades representativas das granjas 

produtoras de suínos em ciclo completo do estado de São Paulo. Em seguida, filtraram-se os 

dados levantados a campo e por meio da literatura pertinente, definiram-se as propriedades 

representativas a serem utilizadas no desenvolvimento do índice de custo. A segunda etapa 

consistiu no levantamento de fornecedores e acompanhamento dos preços dos insumos 

utilizados na produção de suínos e no cálculo dos custos de produção. A terceira etapa, tratou 

do cálculo do custo de produção das unidades representativas estabelecidas previamente. E a 

quarta etapa configurou o desenvolvimento do índice de custo de produção do suíno paulista e 
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do informativo mensal. A última etapa conduzida consistiu na validação do índice de custo de 

produção do suíno paulista junto a produtores e técnicos do setor. 

 

Definição das propriedades representativas 

 

Existe certa heterogeneidade quando se trata de propriedades produtoras de suínos em 

ciclo completo, que atuam de forma independente, como acontece no estado de São Paulo. 

Neste sentido, como forma de aproximar a análise da realidade, torna-se necessária a definição 

de propriedades representativas, que conforme denominadas, devem representear 

satisfatoriamente as propriedades comerciais existentes no Estado. Para tal, utilizou-se o 

método do estudo de caso proposto por Yin (2017), que permite a compreensão das 

características dos processos que acontecem a campo. 

Quando se utiliza da metodologia do estudo de caso, um dos principais focos deve ser a 

delimitação da unidade que irá constituir o caso. Por intermédio da Associação Paulista dos 

Criadores de Suínos (APCS), delimitou dois casos a serem analisados, sendo um deles uma 

granja com até 500 matrizes alojadas e o outro, uma granja de 501 a 2000 matrizes alojadas. 

Após seleção das unidades de constituição do caso, partiu-se para a coleta e levantamento dos 

dados, que aconteceram entre os meses de junho e outubro de 2019 e fevereiro e abril de 2020. 

Durante o período de visitação às granjas selecionadas, buscou-se entender o funcionamento 

geral da propriedade, bem como os manejos utilizados, por meio dos procedimentos: 

observação; análise de documentos; entrevistas informais; e aplicação de questionário guiado 

pelos pesquisadores, que pode ser verificado no apêndice B.  

Após a coleta dos dados, realizou-se a análise e interpretação dos dados, seguindo os 

preceitos de Ventura (2007) e Sartorello (2016). Nem todos os dados levantados a campo foram 

de fato utilizados na pesquisa, passando por um processo de triagem e seleção por parte dos 

pesquisadores, de acordo com os objetivos do estudo. Após filtragem dos dados e consulta à 

literatura pertinente, foram definidos então os coeficientes técnicos, níveis de produção, adoção 

tecnológica e a cesta de insumos a ser utilizada nas propriedades representativas estabelecidas 

a serem utilizadas para o desenvolvimento do índice de custo de produção do suíno paulista. 
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Levantamento de fornecedores e acompanhamento de preços dos insumos utilizados nas 

propriedades representativas 

 

Conforme adotado por Sartorello, Bastos e Gameiro (2018), nas propriedades 

representativas não foram levadas em consideração vantagens competitivas específicas de se 

produzir produtos diferenciados para agregar valor ao produto, bem como não foram 

considerados poder de compra de mercadorias por acordos entre empresários, quando 

existentes. Todos os preços e valores de interesse foram aqueles praticados pelo mercado spot, 

para pagamento à vista, também denominados como preços de balcão. Definiu-se que todos os 

itens utilizados nas propriedades representativas seriam equivalentes a bens de capital novos, 

facilitando o levantamento de preços ao decorrer do tempo. Durante os meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2021, realizou-se o levantamento de preços para os fatores de 

produção utilizados no processo produtivo. Para a coleta destas informações, em dezembro de 

2020 foi elaborado um banco de dados com o cadastro de mais de 60 fornecedores, composto 

por representantes comerciais de insumos alimentares e veterinários; revendedores de 

máquinas, equipamentos e veículos; prestadores de serviços e cooperativas do estado de São 

Paulo, dentro outros. Por meio destes informantes, foi possível levantar o preço de 150 itens 

inclusos nas análises. A lista completa de todos os itens levantados foi disposta no apêndice C. 

 

Obtenção do cálculo do custo de produção das propriedades representativas 

 

Após a condução da pesquisa de campo e definição das propriedades representativas, 

utilizou-se o modelo matemático do cálculo dos custos de produção de suínos, desenvolvido 

nesta dissertação (Capítulo 3 - Desenvolvimento de modelo para cálculo de custo de produção 

de suínos), para a obtenção do custo de produção de cada uma das propriedades representativas. 

O modelo permitiu a realização do cálculo, bem como as comparações dos custos de produção 

entre as unidades representativas e outros trabalhos. Utilizaram-se as mesmas conceituações de 

custos variáveis, custos fixos operacionais, custos de oportunidade do capital e da terra e custo 

total, por quilograma, por cabeça e por arroba de suíno produzido. 

  

Elaboração do índice de custo de produção do suíno paulista 

 

Após o desenvolvimento das etapas descritas previamente, foi possível elaborar o Índice 

de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS), seguindo os preceitos da Teoria Econômica 
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dos Números Índices. Por definição, um número-índice de custo – ou de preço – representa a 

variação percentual de uma situação para outra, sendo calculado pela divisão do custo do 

segundo instante, pelo primeiro. Existe uma série de possibilidades e fórmulas matemáticas 

para se obter um índice, no entanto, no presente trabalho, optou-se pela utilização do método 

proposto por Könus (1939). 

Konüs (1939) na obra intitulada “The problem of the true cost of livign” apresentou o 

“Índice de Konüs”. Segundo o autor, o índice de preços exato seria aquele obtido pela função 

de consumo no período atual, de referência (t) e a função de consumo no período base (b), como 

demonstrado pela equação 64: 

(64)  

𝐼𝐾𝑜𝑛ü𝑠 =
𝐶(𝐹(𝑞), 𝑝𝑡)

𝐶(𝐹(𝑞), 𝑝𝑏)
 

 

Onde “F(q)” é a função da quantidade “q” de “n” produtos, que representam as 

preferências dos consumidores, o que caracteriza a função de utilidade. “C” é a função de 

custos do consumidor, que esse procuraria minimizar, buscando atingir algum nível de 

utilidade. Para então maximizar a utilidade e minimizar o custo, o consumidor deve escolher 

entre os “n” produtos, nos quais os preços são representados por “p” (GAMEIRO; CAIXETA-

FILHO, 2010; SARTORELLO, 2016). O Índice de Könus permite não apenas a atualização 

dos preços da cesta de insumos utilizada, como também a flexibilização da variação das 

quantidades dos itens que compõe o custo de produção, como por exemplo, os insumos 

alimentares utilizados na formulação da dieta dos suínos. Fator este de importância dada as 

características dos sistemas de produção de suínos, que estão em constante atualização. A 

representação matemática do cálculo do ICPS pode ser observada na equação 65: 

(65)  

𝐼𝐶𝑃𝑆𝑟𝑡 =
𝐶𝑇𝑙𝑝𝑡𝑞𝑡

𝐶𝑇𝑙𝑝𝑏𝑞𝑏

 

 

Onde ICPSrt é o Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista da granja representativa 

r no período t (atual); CTl representa o custo total de produção do lote semanal l, podendo ser 

com: pt os preços p no período atual t, ou pb os preços p no período base b (anterior); tendo qt 

as quantidades q do período t ou qb no período base b.  
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Após definição e cálculo do índice, desenvolveu-se o Informativo Mensal do Índice de 

Custo de Produção do Suíno Paulista. 

 

Validação do ICPS junto à cadeia produtiva agroindustrial de suínos do estado de São Paulo 

 

Após a elaboração da Edição Piloto do Informativo Mensal do Índice de Custo de 

Produção do Suíno Paulista, referente ao mês de fevereiro de 2021, realizou-se o envio desta 

edição para pesquisadores, professores e técnicos do setor suinícola, para recomendações e 

sugestões. Após pequenos ajustes, lançou-se a Edição 01 do ICPS, sendo esta validada pelos 

produtores suinícolas do estado de São Paulo. A validação se deu por meio do método de Painel, 

adaptado de Raineri, Stivari e Gameiro (2015), que consistiu em duas reuniões entre os 

pesquisadores e um grupo de produtores e técnicos da suinocultura paulista, tendo a primeira 

ocorrido no dia 07 e a segunda no dia 27 de abril de 2021. Na oportunidade, apresentou-se e 

discutiu-se ponto a ponto os itens que compõem o custo do suíno, bem como o Informativo 

Mensal do Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definição e caracterização das propriedades representativas 

 

As propriedades representativas propostas foram definidas nos seguintes termos: 

ICPS500 referente a granjas com até 500 matrizes suínas alojadas; e ICPS2000 referente a granjas 

com 501 a 2000 matrizes alojadas. Esta linha de corte foi aplicada em função das características 

dos sistemas produtivos do estado de São Paulo, uma vez que, segundo dados do IBGE (2019), 

98,2% dos municípios paulistas detentores de rebanhos suínos (n=556) possuem menos de 2000 

matrizes alojadas, o que demonstra a expressividade do indicador e sua adequação ao cenário 

da suinocultura do estado. A mesma linha de corte é utilizada para categorizar as granjas 

paulistas, pela APCS, sendo então validada pelos produtores e técnicos do setor no painel 

realizado. 

Após definição das linhas de corte e categorização das propriedades representativas, 

definiu-se então os principais parâmetros organizacionais e produtivos das granjas. Os 

parâmetros referenciais propostos nas unidades representativas foram baseados nos dados do 

levantamento a campo, bem como nos contatos e validações com técnicos e especialistas do 

setor, além de contar com a experiência prévia dos pesquisadores. A descrição dos principais 
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parâmetros zootécnicos que compõem as propriedades representativas para a elaboração dos 

indicadores de custos pode ser observada na tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 – Principais parâmetros zootécnicos utilizados nas propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

Indicador zootécnico  ICPS500 ICPS2000 

Número de matrizes alojadas 274 1750 

Número de matrizes em gestação coletiva - 240 

Idade a 1ª cobertura, em dias 225 230 

Grupo semanal, número médio de fêmeas 

inseminadas por semana 
13,81 87,10 

Taxa de parto, em porcentagem 90 90,8 

Média de nascidos vivos por parto 14,24 14,24 

Peso ao nascimento, em quilogramas 1,21 1,21 

Intervalo desmama cio, em dias 5,73 7,30 

Intervalo entre partos, em dias 152,73 153,58 

Número de partos por porca por ano 2,39 2,38 

Número de desmamados por porca por ano 31,31 30,8 

Quilogramas de leitões desmamados por porca por 

ano 
194,11 182,63 

Número de cevados vendidos por porca por ano 29,15 29,28 

Dias não produtivos das fêmeas, por ano 35,20 37,03 

Idade ao desmame, em dias 24 24 

Peso ao desmame, em quilogramas 6,20 5,93 

Peso ao abate, em quilogramas 110 110 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De forma geral, as duas granjas representativas apresentam indicadores zootécnicos e 

parâmetros produtivos semelhantes, que corroboram com os níveis de produtividade médio das 

granjas brasileiras, constatados no “Relatório Anual do Desempenho da Produção de Suínos” 

(AGRINESS, 2021), uma publicação importante para a suinocultura latino-americana.   

Já na tabela 2, encontram-se os parâmetros referenciais de caracterização do sistema 

produtivo, para as duas unidades representativas estabelecidas neste estudo. 
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Tabela 2 – Parâmetros gerais adotados nas propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

Parâmetro  ICPS500 ICPS2000 

Área total da propriedade, em hectares 86,8 209,7 

Área utilizada pela suinocultura, em hectares 18,4 127,2 

Área construída, em metros quadrados 4486,2 25138,1 

Área de preservação permanente, em hectares 3,7 25,4 

Instalações reposição, em metros quadrados 54,05 294,86 

Instalações reprodução, em metros quadrados - 53,81 

Instalações machos, em metros quadrados 13,84 159,08 

Instalações gestação, em metros quadrados 766,4 2297,05 

Instalações gestação coletiva, em metros quadrados - 1440 

Instalações maternidade, em metros quadrados 196,39 1686,15 

Instalações creche, em metros quadrados 450,26 2557,66 

Instalações crescimento e terminação, em metros 

quadrados  
2497,2 16076,62 

Escritório, em metros quadrados 35 50 

Área de limpeza, em metros quadrados 30 100 

Cantina, em metros quadrados 10 15 

Barracões, em metros quadrados 153 200 

Casas de funcionários 280 700 

Taxa de manutenção e conservação de instalações, 

em porcentagem 
3 3 

Taxa de manutenção e conservação de máquinas e 

implementos, em porcentagem 
10 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados de dimensionamento das instalações estão diretamente correlacionados aos 

dados zootécnicos, para atender o fluxo de produção das granjas representativas. Segundo 

Machado (2014) a definição do fluxo de produção em uma granja de ciclo completo depende 

basicamente da determinação de algumas premissas. A primeira delas está relacionada ao 

intervalo entre lotes de produção, que deve ser sempre múltiplo de sete. No caso das granjas 

ICPS, o intervalo entre lotes estabelecido é de sete dias (lotes semanais). Já a segunda premissa 

diz respeito à idade média ao desmame, que deve variar entre 21 e 28 dias de idade. Para as 

duas para as granjas ICPS estabeleceu-se a idade ao desmame aos 24 dias, o que justifica ainda 
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o fato de os animais desmamarem mais pesados na granja com até 500 matrizes alojadas. 

Estudos recentes demonstram a importância do desmame mais tardio, com 24 dias, no 

desempenho subsequente dos leitões (FACCIN et al., 2020), sendo esta melhora no 

desempenho dos animais relacionada à maturidade do trato gastrointestinal, melhor adaptação 

ao período pós-desmame e consequentemente, maior ganho de peso. Alvarenga et al. (2012) 

afirmam ainda que animais que desmamam mais pesados, tendem a terminar mais pesados, um 

fenômeno conhecido como efeito multiplicador de pesos, em suínos. A terceira premissa trazida 

para definição do fluxo de produção em granjas por Machado (2014) diz respeito à idade de 

saída de creche, que é de 70 dias para a ICPS500 e de 65 dias para a ICPS2000.  

Após definição dos coeficientes técnicos e parâmetros de caracterização dos sistemas 

produtivos, foram definidos os bens de capital de composição do inventário físico das 

propriedades representativas, bem como a vida útil e o valor residual destes bens. Os índices 

adotados estão apresentados abaixo (Tabela 3).  

 

 Tabela 3 – Principais maquinários, equipamentos, vida útil e valores residuais dos bens de capital utilizados 

para produção de suínos nas propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

(continua) 

Bem de capital  
Vida útil  

(anos) 

Valor residual 

(%) 

Instalações  40 30 

Ativos biológicos   

Fêmeas para reprodução 2,5 83 

Cachaços 1 9 

Máquinas e equipamentos   

Alimentadores automáticos 10 - 

Aplicador de vacinas 2 - 

Balança  5 - 

Banho maria 5 - 

Bebedouros tipo nipple 5 - 

Caneca térmica de coleta 5 - 

Carrinhos para ração 2 - 

Cela para fêmeas 20 - 

Chips de identificação eletrônica das 

matrizes 

1 - 

Comedouros  20 - 

Conchas 2 - 

Cortina 3 - 

Destilador 5 - 

Equipamento para corte de cauda 2 - 

Equipamento para desbaste de dentes 2 - 
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Bem de capital  
Vida útil  

(anos) 

Valor Residual  

(%) 

Escamoteador 5 - 

Estação automática de alimentação 10 - 

Estufa 5 - 

Câmara de Neubauer 5 - 

Geladeira de armazenamento e vacinas 5 - 

Lâmpada de aquecimento dos leitões  1 - 

Lâmpadas 1 - 

Manequim 5 - 

Mangueira 1 - 

Microscópio 5 - 

Piso de plástico 10 - 

Tapete 5 - 

Termômetro  1 - 

Ventilador industrial 10 - 

Material de escritório   

Ar-condicionado 5 - 

Mesa 10 - 

Cadeira 10 - 

Computador 5 - 

Impressora 5 - 

Armário 10 - 

Cantina e limpeza   

Geladeira 5 - 

Fogão 10 - 

Filtro de água 10 - 

Armário 10 - 

Banco 10 - 

Lavador de botas 10 - 

Máquina de lavar 10 - 

Tanquinho 10 - 

Rodo 1 - 

Vassoura 1 - 

Pá 1 - 

Balde 1 - 

Veículos   

Caminhão 10 30 

Carro popular 10 30 

Picape 10 30 

Picape pequeno porte 10 30 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Receita Federal Brasileira disponibiliza algumas normas e dados praticados que 

tratam do tempo ideal de vida útil para cálculo da depreciação de bens (SECRETARIA DA 

RECEITA FEDERAL, 2017), no entanto, estes não foram os valores considerados no presente 

trabalho, uma vez que produtores, técnicos e pesquisadores consideraram os valores 

recomendados não condizentes com a realidade da suinocultura paulista. Logo, devido às 

discrepâncias encontradas entre o recomendado e o ocorrido na prática, optou-se pela utilização 

dos valores levantados no estudo de caso, bem como os discutidos em painel junto aos 

produtores, na fase de validação. Como o indicador desenvolvido diz respeito à contabilidade 

gerencial e não fiscal, é permitido não se seguir as normas estabelecidas pelo Fisco.  

Um dos grandes diferenciais em relação às instalações entre as duas granjas 

representativas está no fato de a granja ICPS2000 possuir fêmeas alojadas em gestação coletiva, 

o que requer uma estruturação diferente da granja ICPS500, que não adota tal sistema de 

alojamento. Consequentemente, a granja ICPS2000 possui ativos imobilizados e maquinários que 

não são encontrados na propriedade ICPS500, como por exemplo as estações automáticas de 

alimentação e o sistema de identificação das matrizes por microchip, que, conforme descrito 

por Alves et al. (2021) são importantes para que se consiga manter o desempenho produtivo 

das fêmeas alojadas neste sistema. Vale ressaltar que o sistema de alojamento das matrizes 

suínas, não apenas em São Paulo, como no Brasil, passará por adequações nos próximos anos 

e deverá ser reajustado nas propriedades representativas, uma vez que, a publicação da 

Instrução Normativa número 113 pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) (BRASIL, 2021) traz a obrigatoriedade de adaptação por parte das granjas que 

utilizam gaiolas de gestação para instalações com gestação coletiva. 

Para o cálculo das depreciações das instalações é necessário conhecer os custos de 

construção dos galpões industriais. Para tal, considera-se o indicador do custo unitário básico 

de construção do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo para 

galpões industriais (SINDUSCON – SP, 2021). Autores como Raineri, Stivari e Gameiro 

(2015) e Sartorello, Bastos e Gameiro (2018) também adotaram tal indicador como atribuições 

para os custos de construção de instalações zootécnicas. 

Após a caracterização dos sistemas produtivos para as duas granjas representativas 

ICPS500 e ICPS2000 definiu-se as dietas a serem utilizadas, por categoria e situação fisiológica, 

bem como período de fornecimento e quantidade fornecida por dia em ambas as granjas. As 

informações acerca dos protocolos alimentares do plantel estão na tabela 4. Vale ressaltar que 

a formulação das dietas é realizada mensalmente para inclusão no modelo de cálculo, no 

entanto, as categorizações utilizadas não se alteram. 
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Tabela 4 – Programa de alimentação das propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

Categoria e situação fisiológica  

Período de 

fornecimento  

(em dias por ciclo) 

Quantidade 

fornecida  

(em kg por dia) 

Marrãs    

Reposição 66 2,5 

Flushing  14 3,5 

Gestação nulíparas (0 aos 21 dias) 22 2,2 

Gestação nulíparas (21 aos 109 

dias) 

87 2,5 

Pré-lactação  4 3,0 

Lactação  24 7,0 

Matrizes    

Gestação (0 aos 21 dias) 22 2,2 

Gestação (21 aos 109 dias) 87 2,5 

Pré-lactação  4 3,0 

Lactação  24 7,0 

Cachaços e rufiões   

Machos 365 2,5 

Leitões    

Pré maternidade (0 a 11 dias) 12 0,03 

Pré maternidade (11 a 24 dias) 12 0,07 

Pré inicial I  7 0,18 

Pré inicial II  9 0,35 

Inicial I 7 0,68 

Inicial II 18 0,99 

Cevado   

Crescimento I 24 1,5 

Crescimento II 19 2,0 

Terminação I 14 2,5 

Acabamento  34 3,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A produção de suínos é extremamente dinâmica e uma granja em ciclo completo possui 

diferentes categorias animais, consumindo rações totalmente distintas, que podem conter mais 

de 20 ingredientes em sua composição, dependendo da fase (NRC, 2012; ROSTAGNO et al., 

2017). Diante deste cenário, optou-se pela utilização de núcleos comerciais para composição 

da dieta dos suínos, respeitando as exigências nutricionais de cada categoria, bem como a 

utilização de dietas que garantam o nível produtivo estabelecido para as granjas representativas. 

Foram utilizadas fórmulas específicas para cada fase da criação, respeitando as recomendações 

indicadas nos rótulos dos núcleos utilizados em determinado mês base.  
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Após definição dos protocolos nutricionais, passou-se aos protocolos sanitários. A 

sanidade é um dos pilares de sustentação da produção intensiva de suínos e a adoção de um 

programa mínimo de aplicação de vacinas para a prevenção e uso de medicamentos para 

tratamento das doenças de maior impacto da suinocultura na região onde a granja está inserida 

são essenciais para garantir o status sanitário do rebanho e, consequentemente, os níveis 

produtivos e resultados econômicos da granja (LE FLOC’H et al., 2007; JAYARAMAN; 

NYACHOTI, 2017). Não existe um protocolo padrão, no entanto, recomenda-se avaliação 

individual de granja por granja e dos riscos e perdas econômicas que representam as doenças 

que se deseja prevenir. Além disso, um programa básico de vacinação deve respeitar as 

instruções oficiais do MAPA para doenças específicas. O protocolo sanitário estabelecido foi 

elaborado pelos pesquisadores e validado em painel junto aos produtores e técnicos do setor e 

pode ser observado na tabela 5. Na tabela encontram-se também informações acerca da 

quantidade de doses de vacinas e medicamentos utilizadas por fase. Estabeleceu-se o mesmo 

protocolo para as duas granjas representativas. 

Tabela 5 – Programa sanitário adotado nas granjas representativas ICPS500 e ICPS2000 

(continua) 

Item sanitário consumido por categoria animal  Número de doses 

Reposição  

Marrãs  

Vacinas  

Parvovirose, leptospirose e erisipela  2 

Circovírus 1 

Medicamentos  

Flunixina Meglumina 5 

Gestação   

Marrãs  

Vacinas  

Rinite atrófica  2 

Rotavírus, colibacilose e enterotoxemia  2 

Pneumonia Enzoótica 1 

Porcas  

Vacinas  

Rinite atrófica  2 

Rotavírus, colibacilose e enterotoxemia 1 

Parvovirose, leptospirose e erisipela 2 

Pneumonia enzoótica  1 

Circovírus 1 

Medicamentos  

Tulatromicina  1 
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Item sanitário consumido por categoria animal  Número de doses 

Meloxicam 3 

Cachaços e rufiões  

Vacinas  

Pneumonia enzoótica  2 

Medicamentos  

Tulatromicina 6 

Meloxicam 3 

Maternidade  

Matrizes  

Vacinas  

Autógena 1 

Medicamentos  

Meloxicam 3 

Flunixina Meglunina 3 

Leitões  

Vacinas  

Circovírus 2 

Pneumonia enzoótica  1 

Creche  

Leitões  

Vacinas  

Autógena 1 

Medicamentos  

Amoxicilina trihidratada 2 

Sulfadoxina, trimetropin e piroxicam 1 

Crescimento e terminação    

Cevado  

Vacinas  

Autógena 1 

Medicamentos  

Flunixina Meglutina 3 

Dexametasona 3 

Tulatromicina 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O protocolo adotado nas granjas representativas atende além dos requisitos 

considerados mínimos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (KUNZ et al., 2003), 

que inclui a vacinação para parvovirose, colibacilose, rinite atrófica e pneumonia enzoótica. Já 

em relação aos medicamentos, a quantidade utilizada foi baseada nos estudos de caso 

realizados, bem como na experiência prévia dos pesquisadores acerca das principais doenças 

que acometem os suínos em cada uma das fases do sistema produtivo, bem como o 
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medicamento adequado para tratamento e controle da doença. Foram inclusos na tabela os 

princípios ativos dos medicamentos, não os nomes comerciais. 

Em se tratando do manejo reprodutivo das fêmeas, devido às características da produção 

de suínos comercial estabeleceu-se o método de inseminação artificial, uma vez que esta é a 

biotecnologia de reprodução mais utilizada na suinocultura industrial (WILL et al., 2021), 

representando aproximadamente 95% de todas as cobrições realizadas na suinocultura 

brasileira (VIANA; JORGE NETO; MARQUES, 2020). Apesar da biotecnologia ser a mesma 

para as duas granjas representativas, o manejo reprodutivo estabelecido foi diferente. Para a 

ICPS500 considerou-se apenas a utilização de sêmen resfriado comercial, adquirido de centrais 

terceirizadas. Por este motivo, a granja com até 500 matrizes alojadas não possui machos 

reprodutores, apenas rufiões, utilizados no manejo de detecção de estro das fêmeas. Já para a 

granja ICPS200, considerou-se um protocolo misto, onde utiliza-se tanto o sêmen resfriado, 

proveniente de centrais comerciais, quanto o sêmen dos machos reprodutores da propriedade. 

Tal protocolo é adotado devido ao número elevado de fêmeas presentes no grupo semanal de 

inseminação, dessa forma, diminui-se os riscos de falta de doses inseminantes em detrimento 

de erros logísticos e de entrega do material resfriado pelas empresas. Estes protocolos foram 

definidos com base nos estudos de caso realizados e na realidade das granjas produtoras de 

suínos em ciclo completo do estado de São Paulo. Ainda, segundo Toniolli (2010), para granjas 

com mais de 1000 matrizes alojadas, como é o caso da ICPS2000, possuir a central de 

inseminação na granja é uma opção viável, visto que o custo da inseminação artificial por fêmea 

cai em até 52%, quando comparado a compra de material de centrais terceirizadas. 

Os materiais do laboratório utilizados para a produção de sêmen, bem como para a 

realização da inseminação estão descritos na tabela 6.  

 

Tabela 6 – Programa sanitário adotado nas granjas representativas ICPS500 e ICPS2000 

(continua) 

Materiais consumidos  
Quantidade consumida por fêmea 

ICPS500 ICPS2000 

Materiais de laboratório   

Diluente (litro) - 0,16 

Água destilada (litro) - 0,16 

Lâmina (unidade) - 0,05 

Filtro para coleta de sêmen - 0,05 

Copo descartável de coleta - 0,05 
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Materiais consumidos  
Quantidade consumida por fêmea 

ICPS500 ICPS2000 

Marrãs   

Dose de sêmen 3 3 

Pipeta convencional 1,5 1,5 

Pipeta intrauterina 1,5 1,5 

Bisnaga convencional 1,5 1,5 

Bisnaga intrauterina 1,5 1,5 

Porcas   

Dose de sêmen 3 3 

Pipeta intrauterina 3 3 

Bisnaga intrauterina 3 3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para ambas as granjas representativas, considerou-se três inseminações, tanto para 

porcas, quanto para marrãs. Considerou-se ainda que 50% das marrãs recebem a inseminação 

intrauterina, sendo o restante inseminadas com pipetas e bisnagas convencionais. A não 

utilização da inseminação intrauterina em 100% das marrãs está relacionada à dificuldade de 

inserção da cânula na cérvix da fêmea, que é comum quando se trata de primíparas 

(BORTOLOZZO et al., 2015; GARCÍA-VÁSQUEZ, 2019; WILL et al., 2021). Já para a 

ICPS2000, considerou-se uma capacidade de produção de 30 doses inseminantes por coleta 

realizada em cada cachaço, sendo as doses de 100 ml, conforme descrito por Feitsma (2009) e 

Broekuijse (2015). Tais dados são importantes pois ditam a quantidade utilizada de cada um 

dos materiais necessários para a produção das doses inseminantes e materiais para realização 

da inseminação propriamente dita. Só assim pode-se vincular o consumo destes materiais por 

fêmea inseminada. 

Por último, tratou-se sobre a definição da mão de obra utilizada nas propriedades. 

Devido aos arranjos organizacionais de uma granja comercial produtora de suínos em ciclo 

completo, a mão de obra é separada por sítio ou setor, diminuindo assim a pressão de infecção 

e a transmissão de agentes patogênicos entre animais de diferentes categorias e idades. Além 

disso, quando se estratifica a mão de obra por setor e fase em que o animal se encontra, garante-

se uma maior especialização dos colaboradores e consequentemente, obtêm-se melhores 

cuidados com os animais de diferentes idades alojados em cada uma das fases. As informações 

acerca do número de colaboradores por setor estão na tabela 7. 
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Tabela 7 – Categorias e quantidade de colaboradores atuando nas granjas representativas ICPS500 e ICPS2000 

Função executada 
Número de colaboradores executando a função 

ICPS500 ICPS2000 

Reposição    

Líder  - 1 

Padrão 1 2 

Gestação    

Técnico - reprodução - 1 

Padrão - reprodução - 1 

Líder 1 2 

Padrão 1 6 

Maternidade   

Líder 1 1 

Padrão 1 11 

Diarista  1 1 

Creche   

Líder - 1 

Padrão 2 3 

Crescimento e terminação    

Líder 1 1 

Padrão - 3 

Setor administrativo   

Responsável técnico 1 1 

Gerente de granja - 1 

Motorista - 1 

Secretários - 2 

Segurança - 3 

Proprietário 1 1 

Consultor técnico - 1 

Número total de 

colaboradores  
11 43 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A mão de obra foi categorizada em líder e padrão devido à faixa salarial e função 

executada na granja, e foram considerados os valores referentes aos salários e encargos pagos 

pelo produtor, por cada colaborador contratado. Para ambas as granjas representativas 

considerou-se um setor administrativo exclusivo para suinocultura, evitando assim a 

necessidade de rateio, tanto das instalações, quanto da porcentagem salarial dos colaboradores 

que não atuam diretamente com o manejo dos animais, como os colaboradores do setor 

administrativo, por exemplo. 
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Custos de produção das unidades representativas 

 

A partir da definição das propriedades representativas foi possível calcular os custos de 

produção de suínos e compará-los, ao utilizar o modelo de cálculo adotado (Capítulo 3 - 

Desenvolvimento de modelo para cálculo de custo de produção de suínos). Os custos calculados 

foram aqueles referentes aos quatro primeiros meses do ano de 2021, ou seja, de janeiro a abril, 

para os quais foram realizados o levantamento de preços junto ao mercado. Os resultados foram 

apresentados na tabela 8, a seguir. O detalhamento do custo mês a mês, para cada uma das 

granjas representativas, pode ser observado nos apêndices D, E, F e G. 

 

Tabela 8 – Custo de produção das granjas representativas ICPS500 e ICPS2000, em reais por quilograma de cevado 

produzido, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. 

(continua) 

Item de custo 
ICPS500 ICPS2000 

Jan. Fev. Mar. Abr. Jan. Fev. Mar. Abr. 

A – Custos variáveis 

I – Custeio da criação 

1. Alimentação  5,99 5,89 6,11 5,50 5,90 5,80 6,03 5,46 

2. Sanidade 0,50 0,50 0,48 0,51 0,49 0,49 0,47 0,50 

3. Manejo 

reprodutivo 
0,05 0,05 0,04 0,08 0,05 0,05 0,04 0,07 

4. Bens de consumo 0,13 0,16 0,14 0,12 0,05 0,07 0,06 0,05 

Subtotal custeio da 

criação 
6,67 6,60 6,77 6,21 6,49 6,41 6,62 6,09 

5. Transportes, 

carregamentos e 

seguros 

0,06 0,07 0,10 0,13 0,02 0,02 0,02 0,03 

II – Outras despesas variáveis   

6. Despesas 

financeiras 

variáveis   

0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 

Subtotal A – Custos 

variáveis 
6,87 6,82 7,01 6,49 6,65 6,58 6,76 6,26 
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B – Custos fixos operacionais 

III – Mão de obra 

1. Mão de obra 0,44 0,44 0,47 0,47 0,21 0,21 0,22 0,22 

IV – Telefonia, internet, energia e combustíveis 

2. Telefonia e 

internet 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 

3. Energia e 

combustíveis 
0,10 0,10 0,11 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 

VI – Depreciações dos ativos imobilizados, biológicos, máquinas e equipamentos 

4. Depreciações  0,24 0,25 0,33 0,15 0,22 0,23 0,31 0,13 

VII – Manutenções dos bens de capital  

5. Manutenções 0,53 0,54 0,57 0,27 0,46 0,47 0,49 0,23 

VII – Outras despesas fixas 

6. Despesas 

financeiras fixas 
0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 

Subtotal B – Custos fixos  1,36 1,37 1,52 1,03 0,98 1,00 1,12 0,68 

C – Custo operacional 8,23 8,19 8,53 7,52 7,63 7,58 7,88 6,93 

D – Custo de oportunidade do capital e da terra 

1. Remunerações 

sobre o capital e a 

terra 

0,33 0,34 0,51 0,60 0,30 0,30 0,46 0,54 

E – Custo total (C + D) 8,56 8,52 9,04 8,12 7,93 7,88 8,34 7,47 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Ao se analisar os valores referentes ao custo total para as duas granjas representativas, 

pode-se observar que a ICPS500 apresenta um custo mais elevado, quando comparada a granja 

ICPS2000, em todos os meses avaliados, o que pode ser explicado devido às características de 

cada uma das propriedades. Segundo Miele e Waquil (2007b) a organização administrativa das 

propriedades suinícolas está diretamente relacionada com as suas dimensões, e à medida que se 

aumenta o nível de produção têm se maior exploração dos ganhos em escala. Para facilitar o 

entendimento e a comparação dos custos de produção entre as duas unidades representativas a 

tabela 9 traz informações acerca dos custos de produção do cevado em valores de média entre 

os quatro primeiros meses do ano de 2021.  
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Tabela 9 – Média do custo de produção do cevado para as granjas representativas ICPS500 e ICPS2000, em reais 

por quilograma, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. 

Tipos de custo ICPS500 ICPS2000 

Custo variável R$ 6,80 R$ 6,56 

Custo fixo operacional R$ 1,32 R$ 0,95 

Custo de oportunidade do 

capital e da terra 
R$ 0,45 R$ 0,40 

Custo total R$ 8,56 R$ 7,91 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Ao se realizar uma análise pontual, da participação dos diferentes tipos de custo na 

composição do custo total (CT) é possível verificar que para a ICPS500 os custos variáveis (CV), 

fixos operacionais (CFOP) e custos de oportunidade sobre o capital e a terra (CO) 

representaram, em valores médios referentes aos quatro primeiros meses do ano de 2021, 

73,39%, 15,42% e 5,20%, respectivamente. Já para a ICPS2000, a participação média dos custos 

CV, CFOP e CO na composição do CT foram de 82,99%, 11,95% e 5,06%. Os valores 

encontrados neste estudo diferem dos valores estimados por outros autores. Para a Central de 

Inteligência de Aves e Suínos (CIAS, 2021), no mês de março de 2021, por exemplo, os custos 

variáveis representaram 92,39% do custo total, sendo o custo fixo 4,44% do custo total e o custo 

de capital 3,17%. Já para Oliveira e Dos Santos Filho (2014), em sistemas de produção 

independentes em ciclo completo, o custo variável representa cerca de 92,08% e os custos fixos 

representam os 7,92% restantes. As diferenças entre os custos encontrados pelos autores se 

devem pelas considerações metodológicas utilizadas nas análises, uma vez que seguem a 

metodologia utilizada pela EMBRAPA (GIROTTO; DOS SANTOS FILHO, 2000; 

TALAMINI; MARTINS; PINHEIRO, 2005; MIELE et al., 2010; MIELE et al., 2011; 

SANTOS FILHO et al., 2011; GUIDUCCI et al., 2012; MIELE; FISCHER, 2017), onde os 

custos variáveis incluem despesas com alimentação dos animais, mão de obra, gastos 

veterinários, transportes, carregamentos e seguro, despesas de energia elétrica e combustíveis, 

manutenção e conservação, Funrural e outras despesas eventuais. No presente trabalho, os 

custos com mão de obra, energia elétrica, combustíveis e manutenções são todos alocados nos 

custos fixos, o que justifica o fato dos custos fixos terem maior representatividade no custo 

total, em comparação aos trabalhos encontrados na literatura. 
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Para melhor visualização dos quatro grupos de custos (CV, CFOP, CO e CT) 

apresentados anteriormente, elaborou-se as figuras 7 e 8 a seguir, que trata dos itens de custo, 

em reais por quilograma de cevado produzido, para cada um dos meses analisados.  

 

Figura 7 – Composição dos custos de janeiro a abril de 2021, em reais por quilograma de cevado produzido para 

a propriedade representativa ICPS500 a propriedade representativa ICPS500 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Figura 8 – Composição dos custos de janeiro a abril de 2021, em reais por quilograma de cevado produzido para 

a propriedade representativa ICPS2000 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Apesar da granja ICPS500 apresentar um custo de produção maior do que a granja 

ICPS2000, proporcionalmente, as categorias de custos seguem a mesma tendência para as duas 

unidades representativas, com os custos variáveis representando a maior porcentagem na 

composição do custo total. Sabe-se que os custos variáveis são aqueles que variam de acordo 

com a quantidade produzida e cuja duração é igual ou menor que o ciclo de produção (PASSOS; 

NOGAMI, 2008; MIELE; WAQUIL, 2014). E, enquanto os custos fixos são aqueles que 

independem da quantidade de suínos produzida (MIELE; WAQUIL, 2014; OLIVEIRA; DOS 

SANTOS FILHO, 2014). 

No presente estudo, dentre os itens que mais oneraram os custos variáveis, bem como 

os custos da atividade como um todo, foram os custos com alimentação do plantel. Para a granja 

ICPS500, a participação dos custos com alimentação no custo total do cevado produzido foi de 

70,0%, 69,0%, 67,5% e 67,8%, para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, 

respectivamente. Já para a granja ICPS2000, os custos com alimentação representaram 74,4%, 

73,59% 72,30% e 73,02% do custo total, nesta mesma ordem. A participação dos principais 

itens de custo na composição do custo total foi demonstrada anteriormente, na tabela 8. No 

levantamento dos custos de produção da CIAS (CIAS, 2021), a nutrição representou 82,3%, 

82,2% e 81,4% do custo total nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Oliveira 

e Dos Santos Filho (2014) afirmam que para os sistemas de produção independentes, o item 

que mais compromete a renda é a alimentação, que irá responder sozinha por mais de 70% do 

custo total de produção. Já Genova et al. (2017) afirmam que a alimentação representa 

aproximadamente 75 a 80% do custo total de produção. Conforme descrito anteriormente, tais 

variações entre o custo estimado e os custos presentes na literatura podem ser justificadas 

devido às diferenças metodológicas entre os estudos. 

A alimentação do rebanho de suínos é um dos grandes itens que irão definir a 

rentabilidade do sistema de produção de suínos (OLIVEIRA; DOS SANTOS FILHO, 2014). A 

suinocultura, de forma geral, é dependente do preço das commodities - em especial do farelo de 

soja e milho (REIS; MEDEIROS; MONTEIRO, 2001; OIAGEN et al., 2006), que são os 

principais componentes das dietas dos animais – o que pode ser um problema, visto que este 

preço não pode ser controlado dentro da porteira, deixando os produtores vulneráveis. Diante 

deste cenário, é necessário que os suinocultores utilizem de forma eficaz ferramentas de gestão 

dos custos de produção (PORTES et al., 2019), para embasamento à tomada de decisão 

estratégica e melhor utilização dos fatores de produção.  

Em relação aos custos fixos operacionais, de forma geral, as manutenções dos bens de 

capital e as depreciações seguem como itens de grande impacto, para ambas as granjas 
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representativas. Este é um dos gargalos encontrados quando se analisa estudos que tratam do 

cálculo de custos de produção em sistemas agroindustriais. Muitas vezes, a dificuldade em 

determinar tanto as depreciações quanto as manutenções faz com que os trabalhos considerem 

apenas parte dos custos fixos no cálculo, como é o caso dos estudos de Pyatt et al. (2005), Jorge 

Júnior, Cardoso e Albuquerque (2006), Herrington e Tonsor (2013), Retallick et al. (2013) e 

Santos et al. (2017). No entanto, de acordo com o estimado nesta pesquisa, bem como levantado 

por Sartorello (2016), estes são custos relevantes e não podem ser desconsiderados. 

Por fim, os custos de oportunidade do capital e da terra foram semelhantes entre as duas 

granjas representativas, conforme demonstrado nas tabelas 8 e 9. Vale ressaltar que, este é um 

custo da atividade de produção de suínos, no entanto, se os fatores de produção forem próprios, 

este valor se torna uma receita para o produtor, uma vez que é composto pelas remunerações 

do capital próprio investido na atividade. A remuneração pelo capital refere-se à parcela 

calculada sobre o valor investido na atividade de produção de suínos. No presente estudo, para 

remunerar o capital imobilizado, utilizou-se a Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), enquanto 

para remunerar o capital de giro, utilizou-se a Taxa Referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic), conforme realizado por Raineri, Stivari e Gameiro (2015) e 

Sartorello, Bastos e Gameiro (2018). Para cálculo da remuneração sobre a terra, utilizou-se o 

valor de arrendamento para a cultura de cana de açúcar, na região de Pirassununga, São Paulo. 

 

Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista 

 

A partir dos custos mensais calculados para as duas propriedades representativas 

ICPS500 e ICPS2000, e aplicando a equação (65) foi possível elaborar o Índice de Custo de 

Produção do Suíno Paulista (ICPS). Os números-índices foram definidos por Fisher (1922) 

como indicadores que mostram a variação média percentual de preço – ou custo - de um ponto 

do tempo para outros. Ao utilizar a metodologia dos índices para estimar a evolução dos custos 

de produção de suínos no estado de São Paulo ao decorrer do tempo, verificou-se os resultados 

apresentados na figura 9, a seguir. 
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Figura 9 – Variação dos índices de custo de janeiro a abril de 2021 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

Os dados demonstrados na figura 9 indicam oscilações nos custos de produção do 

cevado nos quatro meses de análise deste estudo. Isso se dá, principalmente, devido às 

oscilações de preços nos insumos alimentares utilizados na dieta dos suínos, especialmente 

milho e farelo de soja. Conforme discutido anteriormente, estes são fatores que impactam 

diretamente o custo de produção do cevado devido à elevada participação do item alimentação 

do plantel no custo total de produção. Segundo Gameiro e Caixeta Filho (2010) os números-

índices são capazes de expressar diversos fenômenos, tais como a elevação no nível de preços, 

incremento na produção, a valorização ou desvalorização de uma moeda, dentre outros. 

Para gerar os índices de custo utilizou-se do custo por quilograma de cevado produzido. 

As variações percentuais do custo total nos meses analisados podem ser observadas na tabela 

10. 

 

Tabela 10 – Variação percentual do custo de produção do cevado, por quilograma produzido, para as propriedades 

representativas ICPS500 e ICPS2000 

 Janeiro Fevereiro Março Abril 

ICPS500 0,00% - 0,47% 3,99% -8,53% 

ICPS2000 0,00% - 0,63% 4,19% -9,01% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A variação entre os custos de produção para as duas propriedades representativas é 

avaliada mensalmente e os resultados encontrados são divulgados à cadeia produtiva de suínos 
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Suíno Paulista, que conta com três edições consolidadas e já divulgadas. Todas as edições já 

publicadas do informativo mensal dos custos de produção do suíno paulista encontram-se 

anexas, nos apêndices H, I e J.  

Neste informativo mensal é possível verificar as análises comportamentais dos custos 

de produção de suínos como um todo, bem como o comportamento dos itens de maior 

composição do custo total. No mês de fevereiro, por exemplo, identificou-se redução nos preços 

tanto do farelo de soja, quanto do milho, o que justificou a redução dos custos de produção, em 

comparação ao mês de janeiro. Já em março, identificou-se aumento no preço do milho, 

associado à alta do dólar e baixo volume em estoque no mercado interno. Consequentemente, 

o custo de produção apresentou alta neste mês em questão  quando comparado ao mês anterior, 

fevereiro. E na última edição publicada, pode-se observar a redução nos índices, devido à 

redução de preços do farelo de soja, o que tendeu a equilibrar os preços finais das rações 

utilizadas. Diante destes dados pode-se observar o impacto das movimentações ocorridas no 

mercado de grãos perante a suinocultura paulista, o que corrobora com o descrito por Reis, 

Medeiros e Monteiro (2001), Oiagen et al. (2006), Oliveira e Dos Santos Filho (2014) e Portes 

et al. (2019) e já discutido anteriormente.  

O mercado de grãos brasileiro tem se mostrado volátil, devido a diversos fatores, dentre 

como a desvalorização da moeda nacional; aumento dos níveis de exportação de commodities 

como é o caso do milho; o aumento da demanda interna devido à escassez dos grãos, causando 

aquecimento do mercado doméstico; níveis de produtividade alterados em função de fatores 

climáticos; dentre outros (MANFRON; DIJKINGA; KAPP JUNIOR, 2020). Este cenário de 

relação de troca de insumos para os suinocultores e volatilidade dos preços de venda demonstra 

os desafios a serem enfrentados pelo setor, o que exigirá do produtor de suínos do estado de 

São Paulo um controle absoluto de sua produção e uso estratégico dos fatores de produção. 

Neste sentido, ressalta-se a importância da gestão e controle dos custos de produção para a 

maximização dos resultados e embasamento à tomada de decisão estratégia. Espera-se que a 

divulgação do ICPS auxilie os produtores a tomarem decisões de produção, ao compararem os 

custos de seus sistemas produtivos com os custos calculados para as propriedades 

representativas elaboradas neste estudo.  
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Validação do ICPS junto à cadeia produtiva agroindustrial de suínos do estado de São Paulo 

 

Em Painel realizado junto à Associação Paulista dos Criadores de Suínos, seus 

representantes e associados, o indicador foi validado e considerado como completo, adequado 

e representativo ao cenário da suinocultura paulista, cumprindo com os objetivos propostos. A 

apresentação realizada, bem como a divulgação encontra-se no apêndice K. 

 

CONCLUSÕES 

 

Existem variações de custos ao longo do tempo e a utilização do número-índice foi 

satisfatória para acompanhar a evolução do custo de produção do suíno no estado de São Paulo. 

A proposta metodológica de utilizar o modelo de cálculo desenvolvido e alocar todos os custos 

por meio da utilização da Teoria Econômica foi eficaz e os custos de produção obtidos para as 

propriedades representativas foram cotejados com os obtidos por outros trabalhos. O Índice de 

Custo de Produção do Suíno Paulista pode ser visto como uma ferramenta importante para o 

mercado e a cadeia agroindustrial do suíno, pois tem potencial para colaborar com a 

organização do setor, estimulando a cultura de gestão e controle administrativo dos produtores 

suinícolas, bem como auxiliando na transparência do mercado do cevado no estado e 

balizamento de preços de comercialização do suíno.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados levantados por meio da realização dos estudos de caso elucidaram diversos 

aspectos, bem como possibilitaram o delineamento e descrição detalhada da operação de 

produção de suínos no estado de São Paulo. O desenvolvimento do modelo de cálculo do custo 

de produção a partir de conceitos da Teoria Econômica possibilitou o cálculo e a comparação 

dos custos envolvidos nas propriedades representativas delineadas neste estudo. Com os custos 

calculados para diferentes categorias de sistemas de produção de suínos do estado, o trabalho 

fornece subsídios para a compreensão dos processos produtivos, para diagnósticos sobre a 

eficiência e competitividade da suinocultura no estado e para a identificação dos gargalos 

enfrentados pela atividade. 

É nítido que, devido às suas peculiaridades, a suinocultura paulista enfrenta diversos 

desafios. Grande parte deles estão relacionados ao gerenciamento da atividade e ao uso 

estratégico dos fatores de produção, o que demonstra a importância do fornecimento de 

ferramentas e orientações básicas para que os suinocultores possam conhecer as variáveis a 

serem controladas em seus sistemas produtivos. Além de ser uma pesquisa-ação, este projeto 

possui também certo caráter pedagógico, uma vez que objetiva estimular a cultura de gestão e 

controle administrativo dos produtores suinícolas, contribuindo, assim, para a 

profissionalização do setor. 

A aplicação dos conceitos básicos da Teoria Econômica ao cálculo dos custos de 

produção, como o custo de oportunidade do capital e da terra se mostrou imprescindível para o 

desenvolvimento de modelos de cálculos de custos, uma vez que computar todos os custos 

envolvidos no sistema produtivo, sejam estes explícitos ou implícitos, permite uma análise real 

da situação da granja. Além disso, como verificado nos resultados, os custos com a remuneração 

do capital e da terra representaram uma parcela significativa do custo total. Estes são 

diferenciais do modelo de cálculo de custos elaborado no presente trabalho, o qual ainda 

apresenta transparência e versatilidade para utilização dos mais diferentes tipos de sistemas 

produtivos de suínos. Dessa forma, o modelo de cálculo desenvolvido possui potencial de gerar 

informações importantes para a tomada de decisões nas granjas. 

Já o Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS) pode ser visto como uma 

ferramenta importante para o mercado e a cadeia agroindustrial suinícola, uma vez que possui 

potencial para colaborar com a organização do setor. O indicador desenvolvido possui potencial 

para auxiliar na transparência entre produtores e a indústria frigorífica, atuando como um 



138 
 

 

balizador de preços, uma vez que as informações geradas oferecem condições de barganha aos 

produtores, que terão informações como subsídios para negociar preços de comercialização do 

cevado que cubram os custos de produção de suínos no estado. Além disso, com uma nova 

edição a cada mês, o ICPS traz informações acerca do cenário da suinocultura no estado, bem 

como do comportamento dos custos de produção, permitindo aos pesquisadores o 

acompanhamento constante dos preços de todos os insumos e produtos utilizados na atividade. 

Isso facilita a análise de variações de preços na rentabilidade do setor. Outro diferencial deste 

projeto foi a disponibilização dos informativos mensais antes mesmo da conclusão do trabalho, 

fazendo com que o ICPS já fosse consolidado junto à cadeia produtiva, o que reflete 

satisfatoriamente o comportamento dos custos a campo. 

Tanto o modelo de cálculo, quanto o índice de custos foram considerados completos, 

úteis, adequados e representativos aos sistemas de produção de suínos do estado de São Paulo, 

sendo validados pelos criadores e técnicos do setor, cumprindo assim com os objetivos 

propostos. A disponibilização tanto do modelo de cálculo dos custos de produção de suínos, 

quanto das atualizações do ICPS estão sendo realizadas via correio eletrônico. 
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Apêndice B – Questionário para levantamento de dados básicos para o delineamento das 
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Apêndice C – Relação de itens levantados no mercado spot para elaboração dos custos de 

produção das granjas representativas 

 

Tabela 11 – Relação de itens e preços médios levantados no mercado spot para elaboração dos custos de 

produção das propriedades representativas para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 

(continua) 

 Janeiro 2021 Fevereiro 2021 Março 2021 Abril 2021 

Caracterização     

Juros sobre o capital de 

giro – Selic 
2% 2% 2,75% 2,75% 

Juros sobre o capital 

imobilizado – TJLP 
5,13% 5,11% 7,53% 8,76% 

Alíquota ICMS para SP 12% 12% 12% 12% 

Arrendamento da terra 

para Pirassununga 
R$ 1518,82 R$ 1569,62 R$ 1635,49 R$ 2289,66 

Pró-labore R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Tarifa energia elétrica 

zona rural 
R$ 0,39 R$ 0,39 R$ 0,39 R$ 0,39 

Pacote telefonia zona 

rural 
R$ 49,99 R$ 51,17 R$ 51,17 R$ 51,17 

Pacote internet zona 

rural x 2 pontos 
R$ 199,98 R$ 199,90 R$ 199,90 R$ 199,90 

Gasolina Pirassununga R$ 4,55 R$ 5,07 R$ 5,39 R$ 5,14 

Diesel Pirassununga R$ 3,75 R$ 4,19 R$ 4,25 R$ 4,25 

Álcool Pirassununga R$ 3,18 R$ 3,41 R$ 3,90 R$ 3,53 

     

Mercado     

Preço de venda da 

matriz de descarte 
R$ 3,59 R$ 4,00 R$ 3,51 R$ 3,69 

Preço de venda do 

cachaço de descarte 
R$ 3,59 R$ 4,00 R$ 3,51 R$ 3,69 

Preço de venda do 

leitão desmamado 
R$ 11,49 R$ 12,80 R$ 11,23 R$ 11,81 

Preço de venda do 

leitão descrechado 
R$ 11,49 R$ 12,80 R$ 11,23 R$ 11,81 

Preço de venda do 

cevado 
R$ 7,18 R$ 8,00 R$ 7,02 R$ 7,38 

Preço da matriz de 

reposição 
R$ 1.399,69 R$ 1.575,50 R$ 1.850,00 R$ 1.200,00 
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Preço do reprodutor R$ 13.000,00 R$ 16.512,50 R$ 20.000,00 R$ 18.000,00 

     

Inventário físico     

RP1Q – CUB (custo m² 

casas) 
R$ 1.528,84 R$ 1.540,87 R$ 1.556,37 R$ 1.574,92 

GI – CUB (custo m² 

galpão industrial) 
R$ 812,38 R$822,20 R$ 937,92 R$852,04 

Comedouro fêmeas 

reposição (cocho) 
R$ 776,13 R$ 882,70 R$ 796,70 R$ 926,69 

Bebedouro chupeta 

creche 
R$ 13,55 R$ 14,73 R$ 12,22 R$ 14,06 

Bebedouro chupeta 

cevados e reprodutores 
R$ 13,76 R$ 17,08 R$ 14,74 R$ 15,94 

Conchas para trato R$ 45,60 R$ 42,41 R$ 30,20 R$ 15,94 

Carrinho de trato R$ 210,95 R$ 260,35 R$ 206,30 R$ 150,90 

Cortina m² R$ 6,07 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 

Lâmpada convencional R$ 4,24 R$ 4,24 R$ 4,24 R$ 4,59 

Termômetro R$ 115,00 R$ 115,00 R$ 151,53 R$ 128,85 

Mangueira 20 metros R$ 151,94 R$151,94 R$ 99,90 R$ 96,40 

Ar-condicionado R$ 1.319,98 R$ 1.369,98 R$ 1.199,99 R$ 1.279,90 

Geladeira R$ 2.319,98 R$ 2.660,90 R$ 2.299,99 R$ 2.248,55 

Estufa R$ 1.219,00 R$ 1.346,32 R$ 1.353,26 R$ 1.331,16 

Câmara de Neubauer R$ 302,60 R$ 308,00 R$ 333,40 R$ 140,65 

Destilador R$ 1.117,28 R$ 1.279,00 R$ 1.251,50 R$ 1.510,00 

Microscópio R$ 2.460,00 R$ 2.381,00 R$ 2.079,99 R$ 2.012,12 

Banho maria R$ 707,12 R$ 914,50 R$ 987,98 R$ 927,65 

Manequim R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 

Caneca térmica de 

coleta 
R$ 115,38 R$ 158,00 R$ 136,69 R$ 158,00 

Escrivaninha R$ 375,00 R$ 483,30 R$ 445,10 R$ 405,30 

Cadeira escritório R$ 263,35 R$ 268,18 R$ 229,90 R$ 239,90 

Distribuidor automático 

de ração (gestação) 
R$ 8.060,00 R$ 10.075,00 R$ 10.872,67 R$ 10.872,67 

Ventiladores industriais R$ 1687,00 R$ 1687,00 R$ 1687,00 R$ 1687,00 

Geladeira de vacinas R$ 2.319,98 R$ 2.660,90 R$ 2.299,99 R$ 2.248,55 

Estação automática de 

alimentação (fêmeas) 
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 
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Chips de identificação 

eletrônica 
R$ 79,00 R$ 79,00 R$ 79,00 R$ 79,00 

Cela gestação R$ 709,40 R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00 

Cela maternidade R$ 3.345,00 R$ 3.345,00 R$ 3.399,83 R$ 4.900,62 

Alimentador 

automático 

maternidade 

R$ 8.060,00 R$ 10.075,00 R$ 10.872,67 R$ 10.872,67 

Escamoteador R$ 484,40 R$ 484,40 R$ 429,57 R$ 532,48 

Lâmpada de 

aquecimento para 

leitões 

R$ 33,04 R$ 33,04 R$ 35,14 R$ 42,00 

Comedouro creep-

feeding 
R$ 82,40 R$ 82,40 R$ 82,40 R$ 53,00 

Alicate para corte de 

cauda 
R$ 310,00 R$ 298,00 R$ 266,14 R$ 269,33 

Desbastador de dentes R$ 637,70 R$ 637,70 R$ 637,70 R$ 640,00 

Aplicador de vacinas R$ 170,80 R$ 170,80 R$ 170,80 R$ 147,66 

Balança R$ 11.940,00 R$ 11.940,00 R$ 11.940,00 R$ 11.940,00 

Piso de plástico (m²) R$ 90,07 R$ 80,80 R$ 189,89 R$ 185,12 

Alimentador 

automático para 

cevados 

R$ 776,13 R$ 882,70 R$ 769,70 R$ 926,69 

Mesa R$ 375,00 R$ 483,30 R$ 445,10 R$ 405,30 

Computador R$ 1.502,89 R$ 2.174,36 R$ 1.967,92 R$ 1.948,75 

Impressora R$ 502,50 R$ 1.206,70 R$ 545,14 R$ 538,47 

Armário R$ 514,90 R$ 364,65 R$ 349,90 R$ 378,94 

Fogão R$ 520,38 R$ 571,56 R$ 507,96 R$ 541,00 

Filtro de água R$ 169,00 R$ 152,10 R$ 182,39 R$ 199,00 

Mesa refeitório R$ 924,00 R$ 1.017,00 R$ 667,00 R$ 485,00 

Banco R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 266,00 

Lavador de botas R$ 1.044,00 R$ 1127,52 R$1.127,52 R$ 1.157,99 

Tanquinho R$ 259,22 R$ 245,85 R$ 183,26 R$ 179,44 

Máquina de lavar R$ 1.149,98 R$ 1.166,01 R$ 1.199,99 R$ 1169,99 

Vassoura R$ 12,99 R$ 12,99 R$ 11,99 R$ 12,99 

Rodo R$ 25,70 R$ 25,70 R$ 12,99 R$ 11,50 

Pá R$ 16,89 R$ 16,89 R$ 28,47 R$ 39,37 

Balde R$ 23,62 R$ 23,62 R$ 23,62 R$ 19,20 
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Caminhão embarque de 

suínos 
R$ 220.575,00 R$ 242.695,75 R$ 225.670,00 R$ 225.670,00 

Carro popular R$ 29.800,00 R$ 35.990,00 R$ 32.388,00 R$ 32.388,00 

Pickup R$ 52.320,00 R$ 51.990,00 R$ 45.922,00 R$ 45.922,00 

     

Insumos alimentares     

Milho moído (tonelada) R$ 1.488,67 R$ 1.480,00 R$ 1.624,50 R$ 1.709,67 

Farelo de soja 45% 

(tonelada) 
R$ 2.807,37 R$ 2.819,58 R$ 2.619,42 R$ 2.570,71 

Farelo de trigo 

(tonelada) 
R$ 1.445,52 R$ 1.476,51 R$ 1.462,97 R$ 1.512,33 

Sorgo (tonelada) R$ 1.250,00 R$ 1.283,33 R$ 1.450,00 R$ 1.593,33 

Óleo de soja (litro) R$ 9,17 R$ 9,17 R$ 9,17 R$ 8,32 

Núcleo inicial (kg) R$ 8,60 R$ 8,25 R$ 8,25 R$ 8,25 

Núcleo gestação (kg) R$ 3,00 R$ 3,20 R$ 3,20 R$ 3,20 

Núcleo lactação (kg) R$ 4,60 R$ 5,20 R$ 5,20 R$ 5,00 

Núcleo crescimento 

(kg) 
R$ 3,70 R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 3,70 

Núcleo terminação (kg) R$ 3,15 R$ 3,00 R$3,00 R$ 3,30 

     

Dietas     

Pré inicial I (kg) R$ 3,49 R$ 3,85 R$ 3,87 R$ 3,77 

Pré inicial II (kg) R$ 3,20 R$ 3,25 R$ 3,24 R$ 3,00 

Inicial I (kg) R$ 2,60 R$ 2,74 R$ 2,77 R$ 2,75 

Inicial II (kg) R$ 2,23 R$ 2,21 R$ 2,24 R$ 2,29 

Crescimento (kg) R$ 1,90 R$ 1,89 R$ 1,94 R$ 1,99 

Terminação (kg) R$ 1,83 R$ 1,82 R$ 1,88 R$ 1,95 

Gestação (kg) R$ 1,78 R$ 1,79 R$ 1,83 R$ 1,88 

Lactação (kg) R$ 2,14 R$ 2,16 R$ 2,20 R$ 2,21 

     

Vacinas     

Parvo-lepto-erisiplea 

(dose) 
R$ 3,34 R$ 2,50 R$ 2,88 R$ 3,26 

Circovírus (dose) R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 4,04 R$ 4,95 

Rinite atrófica (dose) R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 6,02 

Rotavirus + 

colibacilore + 

enterotoxemia (dose) 

R$ 5,27 
R$ 5,27 

 
R$ 5,27 R$ 6,74 
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Pneumonia enzoótica 

(dose) 
R$ 2,93 R$ 2,93 R$ 2,60 R$3,26 

     

Medicamentos 

veterinários 
    

Tintura de iodo 2% 1L 

- 0,1 ml por leitão 
R$ 0,05 R$ 0,07 R$ 0,07 R$ 0,05 

NGF-5 100g Ceva R$ 22,95 R$ 31,13 R$ 28,72 R$ 30,63 

Dexacort 50ml - dose 1 

ml 
R$ 0,52 R$ 0,52 R$ 0,52 R$ 0,52 

Vetrimoxin Advance 

100ml - dose 1 ml 
R$ 0,66 R$ 0,66 R$ 0,66 R$ 0,84 

Draxxin 100ml Zoetis - 

dose 3 ml 
R$ 21,33 R$ 21,33 R$ 21,33 R$ 21,33 

Fortgal Plus 50ml - 

dose 2 ml 
R$ 1,78 R$ 1,78 R$ 1,78 R$ 1,78 

Flumax 100ml JA 

Saúde Animal - dose 3 

ml 

R$ 1,21 R$ 1,21 R$ 1,21 R$ 1,21 

Maxicam 2% 50ml 

Ourofino - dose 4 ml 
R$ 6,92 R$ 6,89 R$ 7,18 R$ 6,89 

Terracam Spray 125ml 

Agener União 
R$ 34,17 R$ 38,75 R$ 34,00 R$ 33,49 

Megacilin PPU Plus 

100ml 
R$ 55,09 R$ 55,09 R$ 55,09 R$ 55,09 

Terracam Plus injetável 

50ml Agener União 
R$ 18,69 R$ 18,69 R$ 18,69 R$ 18,69 

Regumate 1L R$ 1.637,57 R$ 1.637,57 R$ 1.744,60 R$ 2.049,07 

Repelente 

matabicheiras 
R$ 38,53 R$ 10,00 R$ 9,34 R$ 9,34 

     

Manejo reprodutivo     

Diluente (litro) R$ 19,22 R$ 19,22 R$ 19,22 R$ 19,22 

Água destilada (litro) R$ 17,90 R$ 17,90 R$ 13,53 R$ 9,53 

Lâmina (unidade) R$ 0,15 R$ 0,28 R$ 0,28 R$ 0,19 

Filtro para coleta de 

sêmen (unidade) 
R$ 0,34 R$ 0,28 R$ 0,29 R$ 0,35 

Copo descartável de 

coleta 
R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,19 
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Dose de sêmen para 

marrãs 
R$ 17,25 R$ 17,25 R$ 15,37 R$ 28,00 

Dose de sêmen para 

porcas 
R$ 17,25 R$ 17,25 R$ 15,37 R$ 28,00 

Pipeta convencional R$ 0,86 R$ 0,86 R$ 0,84 R$ 1,61 

Pipeta intra-uterina R$ 1,35 R$ 1,35 R$ 1,35 R$ 1,80 

Bisnaga convencional 

(unidade) 
R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,72 

Bisnaga intra-uterina 

(unidade) 
R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,72 

     

Salários     

Líder - lida com 

animais 
R$ 2.386,75 R$ 2.386,75 R$ 2.386,75 R$ 2.386,75 

Padrão - lida com 

animais 
R$ 1.785,02 R$ 1.785,02 R$ 1.785,02 R$ 1.785,02 

Diarista R$ 85,53 R$ 83,78 R$ 82,30 R$ 82,30 

Técnico reprodução R$ 2.377,77 R$ 2.377,77 R$ 2.377,77 R$ 2.377,77 

Motorista R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 

Secretário R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 

Segurança R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 R$ 1.698,20 

Gerente de granja R$ 4.820,54 R$ 4.820,54 R$ 4.820,54 R$ 4.820,54 

Responsável técnico R$ 3.615,41 R$ 3.615,41 R$ 3.615,41 R$ 3.615,41 

Consultor técnico 

(mensal) 
R$ 795,30 R$ 795,30 R$ 795,30 R$ 795,30 

     

Bens de consumo     

Luva de procedimento 

(caixa) 
R$ 45,91 R$ 78,59 R$ 45,43 R$ 38,00 

Luva nitrílica (caixa) R$ 45,91 R$ 78,59 R$ 45,43 R$ 38,00 

Luva de toque (caixa) R$ 67,64 R$ 67,64 R$ 24,17 R$ 48,42 

Agulhas 40x12 

(unidade) 
R$ 0,20 R$ 0,38 R$ 0,19 R$ 0,23 

Agulhas 30x8 

(unidade) 
R$ 0,17 R$ 0,42 R$ 0,20 R$ 0,23 

Agulha inox 20x10 

(unidade) 
R$ 14,95 R$ 14,95 R$ 13,37 R$ 12,51 
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Seringa 10 ml 

(unidade) 
R$ 0,64 R$ 0,94 R$0,72 R$ 0,80 

Seringa 3 ml (unidade) R$ 0,38 R$ 0,59 R$ 0,48 R$ 0,53 

Bastão marcador 

(unidade) 
R$ 16,47 R$ 19,64 R$ 13,28 R$ 13,3 

MoscaZum (unidade) R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,44 R$ 3,70 

Controle de roedores 

(armadilha unidade) 
R$ 14,50 R$ 14,50 R$ 24,30 R$ 16,96 

Vancid (litro) R$ 58,00 R$ 58,00 R$ 58,00 R$ 58,00 

Desinfetante 

convencional (litro) 
R$ 6,90 R$ 6,90 R$ 8,19 R$ 13,00 

Detergente (5 litros) R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 38,43 R$38,43 

Sabonete líquido (litro) R$ 19,99 R$ 18,99 R$ 35,13 R$ 20,23 

Saco de lixo (unidade) R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,39 R$ 0,30 

Descarte de material 

perfurocortante 
R$ 6,10 R$ 6,95 R$ 6,32 R$ 6,27 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice D – Custo de produção detalhado das propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

no mês de janeiro 

 

Tabela 12 – Custo de produção por lote nas granjas representativas ICPS500 e ICPS2000 no mês de janeiro de 2021 

(continua) 

Item de custo ICPS500 ICPS2000 

A – Custos variáveis 

I – Despesas de custeio dos animais 

1. Alimentação  R$ 103.983,11 R$ 659.277,94 

2. Despesas veterinárias R$ 8.677,61 R$ 55.220,48 

3. Manejo reprodutivo R$ 849,43 R$ 5.556,39 

4. Bens de consumo R$ 2.244,23 R$ 5.415,52 

Subtotal de custeio de criação R$ 115.754,37 R$ 725.470,33 

5. Despesas com transportes, carregamentos e seguros 

5.1 Transporte abate R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

5.2 Seguro do lote R$ 124,62 R$ 801,90 

Subtotal despesas com transportes e seguros R$ 1.124,62 R$ 1.801,90 

II – Outras despesas variáveis 

6. Impostos (ICMS) R$ 286,79 R$ 1.845,48 

7. GTA R$ 257,19 R$ 1.654,98 

8. FUNRURAL R$ 1.869,25 R$ 12.028,55 

9. Outras taxas  - -  

Subtotal despesas financeiras variáveis R$ 2.413,23 R$ 15.529,01 

Subtotal A – Custos variáveis  R$ 119.292,22 R$ 742.801,24 

B – Custos fixos operacionais 

III – Mão de obra 

10. Mão de obra  R$ 7.644,96 R$ 23.153,26 

IV – Telefonia, internet, energia e combustíveis 

11. Telefonia e internet R$ 62,49 R$ 62,49 

12. Energia elétrica R$ 1.454,70 R$ 5.323,40 

13. Combustíveis R$ 235,30 R$ 373,90 

Subtotal telefonia, internet, energia e 

combustíveis 
R$ 1.752,49 R$ 5759,80 

IV – Depreciações 
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14. Instalações, máquinas e equipamentos e 

ativos biológicos 
R$ 4. 223,99 R$ 24.858,43 

 

V – Manutenções e conservação 

15. Instalações e máquinas e equipamentos R$ 9.201,66 R$ 51.695,07 

VI – Outras despesas fixas 

16. Impostos (ITR) R$ 705,75 R$ 4.878,90 

17. Outras taxa fixas - - 

Subtotal despesas financeiras fixas  R$ 705,75 R$ 4.878,90 

Subtotal B – Custos fixos operacionais R$ 23.528,86 R$ 110.345,46 

C – Custo operacional (A+B) R$ 142.821,07 R$ 853.146,70 

D – Custo de remuneração do capital e da terra 

VIII – Custo de oportunidade do capital e da terra 

18. Remuneração sobre o capital imobilizado 

18.1 Instalações R$ 3.782,93 R$ 21.386,35 

18.2 Equipamentos R$ 940,53 R$ 5.089,24 

18.3 Reprodutores - R$ 150,71 

19.3 Fêmeas para reposição  R$ 377,32 R$ 2.409,86 

19. Remuneração sobre o capital de giro  R$ 44,40 R$ 278,26 

20. Terra (custo de oportunidade do 

arrendamento) 
R$ 535,96 R$ 3.705,09 

Subtotal D – Custo de remuneração do 

capital e da terra  
R$ 5681,13 R$ 33.019,52 

CUSTO TOTAL (C+D)  R$ 148.502,20 R$ 886.166,22 

Custo total por cevado R$ 924,35 R$ 851,38 

Custo total por arroba R$ 160,43 R$ 148,77 

Custo total por kg R$ 8,56 R$ 7,93 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Apêndice E – Custo de produção detalhado das propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

no mês de fevereiro 

 

Tabela 13 – Custo de produção por lote nas granjas representativas ICPS500 e ICPS2000 no mês de fevereiro de 

2021 

(continua) 

Item de custo ICPS500 ICPS2000 

A – Custos variáveis 

I – Despesas de custeio dos animais 

1. Alimentação  R$ 102.168,63 R$ 647.856,51 

2. Despesas veterinárias R$ 8.683,54 R$ 55.123,02 

3. Manejo reprodutivo R$ 849,43 R$ 5.556,72 

4. Bens de consumo R$ 2.783,67 R$ 7.481,53 

Subtotal de custeio de criação R$ 114.485,28 R$ 716.017,78 

5. Despesas com transportes, carregamentos e seguros 

5.1 Transporte abate R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

5.2 Seguro do lote R$ 138,85 R$ 893,49 

Subtotal despesas com transportes e seguros R$ 1.138,85 R$ 1.893,49 

II – Outras despesas variáveis 

6. Impostos (ICMS) R$ 319,54 R$ 2.056,21 

7. GTA R$ 257,19 R$ 1.645,98 

8. FUNRURAL R$ 2.082,73 R$ 13.402,29 

9. Outras taxas  - -  

Subtotal despesas financeiras variáveis R$ 2.659,46 R$ 17.113,51 

Subtotal A – Custos variáveis  R$ 118.283,59 R$ 735.024,78 

B – Custos fixos operacionais 

III – Mão de obra 

10. Mão de obra  R$ 7.644,96 R$ 23.153,26 

IV – Telefonia, internet, energia e combustíveis 

11. Telefonia e internet R$ 62,77 R$ 62,77 

12. Energia elétrica R$ 1.454,70 R$ 5.323,40 

13. Combustíveis R$ 261,20 R$ 413,20 

Subtotal telefonia, internet, energia e 

combustíveis 
R$ 1.778,67 R$ 5.799,37 

IV – Depreciações 
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14. Instalações, máquinas e equipamentos e 

ativos biológicos 
R$ 4. 297,57 R$ 25.485,76 

V – Manutenções e conservação 

15. Instalações e máquinas e equipamentos R$ 9.399,24 R$ 52.303,41 

VI – Outras despesas fixas 

16. Impostos (ITR) R$ 705,75 R$ 4.878,90 

17. Outras taxa fixas - - 

Subtotal despesas financeiras fixas  R$ 705,75 R$ 4.878,90 

Subtotal B – Custos fixos operacionais R$ 23.826,20 R$ 111.620,69 

C – Custo operacional (A+B) R$ 142.109,78 R$ 846.645,47 

D – Custo de remuneração do capital e da terra 

VIII – Custo de oportunidade do capital e da terra 

18. Remuneração sobre o capital imobilizado 

18.1 Instalações R$ 3.811,96 R$ 21.556,06 

18.2 Equipamentos R$ 994,05 R$ 5.127,18 

18.3 Reprodutores - R$ 190,68 

19.3 Fêmeas para reposição  R$ 422,92 R$ 2.701,13 

19. Remuneração sobre o capital de giro  R$ 43,91 R$ 274,64 

20. Terra (custo de oportunidade do 

arrendamento) 
R$ 535,88 R$ 3.829,01 

Subtotal D – Custo de remuneração do 

capital e da terra  
R$ 5.826,72 R$ 33.678,69 

CUSTO TOTAL (C+D)  R$ 147.936,51 R$ 880.324,16 

Custo total por cevado R$ 918,84 R$ 843,18 

Custo total por arroba R$ 159,82 R$ 147,79 

Custo total por kg R$ 8,52 R$ 7,88 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice F – Custo de produção detalhado das propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

no mês de março 

 

Tabela 14 – Custo de produção por lote nas granjas representativas ICPS500 e ICPS2000 no mês de março de 2021 

(continua) 

Item de custo ICPS500 ICPS2000 

A – Custos variáveis 

I – Despesas de custeio dos animais 

1. Alimentação  R$ 99.852,12 R$ 637.206,49 

2. Despesas veterinárias R$ 7.809,43 R$ 49.992,91 

3. Manejo reprodutivo R$ 721,33 R$ 4.738,78 

4. Bens de consumo R$ 2.267,95 R$ 5.769,46 

Subtotal de custeio de criação R$ 110.650,83 R$ 697.707,63 

5. Despesas com transportes, carregamentos e seguros 

5.1 Transporte abate R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 

5.2 Seguro do lote R$ 114,66 R$ 741,76 

Subtotal despesas com transportes e seguros R$ 1.114,66 R$ 2.241,76 

II – Outras despesas variáveis 

6. Impostos (ICMS) R$ 263,88 R$ 1.707,07 

7. GTA R$ 242,03 R$ 1.565,75 

8. FUNRURAL R$ 1.719,90 R$ 11.126,46 

9. Outras taxas  - -  

Subtotal despesas financeiras variáveis R$ 2.225,81 R$ 14.399,29 

Subtotal A – Custos variáveis  R$ 114.491,30 R$ 714.348,69 

B – Custos fixos operacionais 

III – Mão de obra 

10. Mão de obra  R$ 7.644,96 R$ 23.153,26 

IV – Telefonia, internet, energia e combustíveis 

11. Telefonia e internet R$ 62,77 R$ 57,78 

12. Energia elétrica R$ 1.454,70 R$ 4.900,72 

13. Combustíveis R$ 274,30 R$ 437,30 

Subtotal telefonia, internet, energia e 

combustíveis 
R$ 1.791,77 R$ 5.395,80 

IV – Depreciações 
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14. Instalações, máquinas e equipamentos e 

ativos biológicos 
R$ 5.351,81 R$ 33.039,38 

V – Manutenções e conservação 

15. Instalações e máquinas e equipamentos R$ 9.268,86 R$ 52.015,75 

VI – Outras despesas fixas 

16. Impostos (ITR) R$ 705,75 R$ 4.878,90 

17. Outras taxa fixas - - 

Subtotal despesas financeiras fixas  R$ 705,75 R$ 4.878,90 

Subtotal B – Custos fixos operacionais R$ 24.763,15 R$ 118.483,09 

C – Custo operacional (A+B) R$ 139.254,45 R$ 832.831,78 

D – Custo de remuneração do capital e da terra 

VIII – Custo de oportunidade do capital e da terra 

18. Remuneração sobre o capital imobilizado 

18.1 Instalações R$ 5.508,81 R$ 31.144,59 

18.2 Equipamentos R$ 1475,06 R$ 7.958,72 

18.3 Reprodutores - R$ 340,33 

19.3 Fêmeas para reposição  R$ 732,02 R$ 4.675,30 

19. Remuneração sobre o capital de giro  R$ 58,36 R$ 367,97 

20. Terra (custo de oportunidade do 

arrendamento) 
R$ 577,13 R$ 3.989,70 

Subtotal D – Custo de remuneração do 

capital e da terra  
R$ 8.351,37 R$ 48.476,61 

CUSTO TOTAL (C+D)  R$ 147.936,51 R$ 881.308,30 

Custo total por cevado R$ 976,59 R$ 917,47 

Custo total por arroba R$ 169,45 R$ 156,39 

Custo total por kg R$ 9,04 R$ 8,34 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice G – Custo de produção detalhado das propriedades representativas ICPS500 e ICPS2000 

no mês de abril 

 

Tabela 15 – Custo de produção por lote nas granjas representativas ICPS500 e ICPS2000 no mês de abril de 2021 

(continua) 

Item de custo ICPS500 ICPS2000 

A – Custos variáveis 

I – Despesas de custeio dos animais 

1. Alimentação  R$ 89.888,66 R$ 576.572,42 

2. Despesas veterinárias R$ 8.324,60 R$ 53.255,75 

3. Manejo reprodutivo R$ 1.264,28 R$ 7.921,27 

4. Bens de consumo R$ 2.021,96 R$ 5.496,29 

Subtotal de custeio de criação R$ 101.499,49 R$ 643.245,73 

5. Despesas com transportes, carregamentos e seguros 

5.1 Transporte abate R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

5.2 Seguro do lote R$ 120,54 R$ 779,80 

Subtotal despesas com transportes e seguros R$ 2.120,54 R$ 2.779,80 

II – Outras despesas variáveis 

6. Impostos (ICMS) R$ 277,41 R$ 1.794,62 

7. GTA R$ 242,03 R$ 1.565,75 

8. FUNRURAL R$ 1.808,10 R$ 11.697,05 

9. Outras taxas  - -  

Subtotal despesas financeiras variáveis R$ 2.327,54 R$ 15.057,42 

Subtotal A – Custos variáveis  R$ 105.947,58 R$ 661.082,95 

B – Custos fixos operacionais 

III – Mão de obra 

10. Mão de obra  R$ 7.644,96 R$ 23.153,26 

IV – Telefonia, internet, energia e combustíveis 

11. Telefonia e internet R$ 62,77 R$ 57,78 

12. Energia elétrica R$ 1.454,70 R$ 4.900,72 

13. Combustíveis R$ 265,60 R$ 421,20 

Subtotal telefonia, internet, energia e 

combustíveis 
R$ 1.783,07 R$ 5.379,70 

IV – Depreciações 
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14. Instalações, máquinas e equipamentos e 

ativos biológicos 
R$ 2.369,58 R$ 13.898,68 

V – Manutenções e conservação 

15. Instalações e máquinas e equipamentos R$ 4.355,64 R$ 24.385,82 

VI – Outras despesas fixas 

16. Impostos (ITR) R$ 705,75 R$ 4.878,90 

17. Outras taxa fixas - - 

Subtotal despesas financeiras fixas  R$ 705,75 R$ 4.878,90 

Subtotal B – Custos fixos operacionais R$ 16.858,99 R$ 71.696,35 

C – Custo operacional (A+B) R$ 122.806,57 R$ 732.779,30 

D – Custo de remuneração do capital e da terra 

VIII – Custo de oportunidade do capital e da terra 

18. Remuneração sobre o capital imobilizado 

18.1 Instalações R$ 6.513,04 R$ 36.833,48 

18.2 Equipamentos R$ 1.866,76 R$ 10.236,84 

18.3 Reprodutores - R$ 356,33 

19.3 Fêmeas para reposição  R$ 552,38 R$ 3.528,00 

19. Remuneração sobre o capital de giro  R$ 53,53 R$ 339,25 

20. Terra (custo de oportunidade do 

arrendamento) 
R$ 807,97 R$ 5.585,52 

Subtotal D – Custo de remuneração do 

capital e da terra  
R$ 9.793,69 R$ 56.879,40 

CUSTO TOTAL (C+D)  R$ 132.600,26 R$ 789.658,71 

Custo total por cevado R$ 874,63 R$ 798,80 

Custo total por arroba R$ 152,22 R$ 140,12 

Custo total por kg R$ 8,12 R$ 7,47 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice H – Informativo Mensal do Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS – 

Edição Piloto) 
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Apêndice I – Informativo Mensal do Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS – 

Edição 01) 
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Apêndice J – Informativo Mensal do Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista (ICPS – 

Edição 02) 
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Apêndice K – Apresentação e validação do projeto e do Informativo Mensal do Índice de Custo 

de Produção do Suíno Paulista junto aos produtores associados da APCS 

Figura 10 - Reunião com o presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suínos 

+  
Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Figura 11 – Entrevista concedida à APCS TV 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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Figura 12 – Divulgação da APCS sobre o Painel realizado junto aos produtores 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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Figura 13 – Apresentação do índice e do modelo de cálculo em painel realizado junto aos produtores 
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Fonte: Arquivo pessoal.  
 

 

 

Figura 14 – Parte dos produtores presentes em painel realizado junto à APCS 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 


