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CUSTO MÉDIO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS PARA ABATE:
ANEXO 27 — MARÇO/87

Ademir Francisco Girotto1

Comentários

A normalização verificada no suprimento da carne bovina no mercado, após a liberação dos
preços e dos juros (o mercado financeiro ficou mais interessante aos pecuaristas do que manter
seus bois no pasto), agregado ao desaquecimento na demanda da carne suína, que sempre
ocorre nos primeiros meses do ano, e, ainda, o fato de que a oferta de animais no mercado tende
a aumentar, em função do acréscimo do plantel ocorrido em meados do ano passado e ao atual
volume de descarte de matrizes, são fatores que têm levado o setor suinícola a uma situação
insustentável.

Não bastassem os problemas citados, as importações de carcaças de suínos continuaram no
primeiro trimestre de 1987, agravando ainda mais a situação dos produtores, pois verificou-se
que as agroindústrias abastecidas reduziram o abate de animais, o que forçou uma redução nos
preços por quilo do suíno vivo, a níveis que tornam a atividade hoje economicamente inviável.

A formação de um estoque regulador por parte do governo viria, sem dúvida, reduzir os
problemas dos suinocultores. Todavia, até que o mercado absorva todo o volume de carcaças
importadas, os produtores deverão continuar a ter problemas na comercialização dos animais
prontos para o abate.

Obs.: No item 2.3. - Gastos veterinários, o Sistema de Profilaxia, a partir deste número não
mais será descrito, mas continuará a servir de base para o cálculo.

1. CUSTOS FIXOS

1.1. Depreciação de instalações

• Valor médio das instalações da amostra: Cz$ 98.009,10

• Valor de depreciação anual das instalações: Cz$ 6.533,94

• Valor de depreciação das instalações por matriz/ano: CZ$ 408,37

• Valor da depreciação das instalações por terminado: Cz$ 31,41
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1.2. Depreciação de equipamentos e cercas

• Valor médio dos equipamentos e carcas piquetes da amostra: Cz$ 14.561,70

• Depreciação dos equipamentos e cercas/ano: Cz$ 1.456,17

• Depreciação dos equipamentos e cercas por matriz/ano: Cz$ 91,01

• Depreciação dos equipamentos e cercas por terminado: Cz$ 7,00

1.3. Juros sobre o capital médio das instalações, equipamentos e cercas

• Capital médio das instalações, equipamentos e cercas: Cz$ 56.285,40

• Valor dos juros sobre o capital médio das instalações, equipamentos e cercas: Cz$
31.311,60

• Valor dos juros sobre o capital médio das instalações, equipamentos e cercas por tterminado:
Cz$ 150,54

1.4. Juros sobre reprodutores

• Valor unitário dos reprodutores: Cz$ 2.437,00

• Valor médio dos reprodutores da amostra: Cz$ 43.866,00

• Valor de juros sobre o capital investido em reprodutores: Cz$ 24.402,56

• Valor de juros sobre o capital investido em reprodutores por terminado: Cz$ 117,32

1.5. Juros sobre animais em estoque

• Valor médio em estoque de animais do grupo 1, por matriz: Cz$ 184,14

• valor médio em estoque de animais do grupo 2, por matriz: Cz$ 3.526,62

• Valor médio total em estoque de animais por matriz num período de 6,29 meses: Cz$
3.710,76

• Juros sobre o valor de animais em estoque por matriz: Cz$ 1.082,10

• Valor de juros sobre animais em estoque por terminado: Cz$ 83,24

2. CUSTOS VARIÁVEIS

2.1. Alimentação dos animais

• Preços médios de mercado por kg de ração, março/87:

1. ração inicial: Cz$ 5,19

2. concentrado protéico: Cz$ 6,24

3. milho: Cz$ 1,80

• Custo de ração inicial por terminado: Cz$ 93,94
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• Custo de concentrado protéico por terminado: Cz$ 418,08

• Custo de milho por terminado: Cz% 571,66

• Custo total médio de alimento por terminado: Cz$ 1.083,68

2.2. Mão-de-obra

• Preço médio da hora trabalhada na região: Cz$ 8,12

• Custo médio da mão-de-obra por terminado: Cz$ 82,63

2.3. Gastos com produtos veterinários

• Gasto médio de medicamentos por leitão: Cz$ 7,04

• Gasto médio de medicamentos por cachaço/ano: Cz$ 9,04

• Gasto médio de medicamentos do cachaço por terminado: Cz$ 0,09

• Gasto médio de medicamentos por matriz/ano: Cz$ 7,42

• Gasto médio de medicamentos por matriz por terminado: Cz$ 0,57

• Gasto total médio de medicamentos por terminado: Cz$ 7,70

2.4. Custo de transporte

• Preço médio de transporte de suínos para abate entre os municípios do Alto Uruguai
Catarinense, março/87: Cz$ 26,40

• Preço médio de transporte do kg do insumo alimentar entre os municípios do Alto Uruguai
Catarinense: Cz$ 0,15

• Custo médio de transportes de insumos alimentares por terminado: Cz$ 36,02

• Custo médio de transporte por terminado: Cz$ 62,42

2.5. Despesas de energia e combustíveis

• Gastos médios de combustíveis nas propriedades/mês: Cz$ 17,53

• Gastos médios de energia elétrica nas propriedades/mês: Cz$ 29,08

• Gastos médios de energia e combustíveis matriz/mês: Cz$ 2,91

• gasto médio de energia e combustíveis por terminado: Cz$ 3,16

2.6. Despesas de manutenção e conservação

• taxa de 3% a.a. sobre os investimentos em instalações: Cz$ 2.940,27

• Taxa de 3% a.a. sobre os investimentos, equipamentos e cercas: Cz$ 436,85

• Despesas médias de manutenção e conservação/ano: Cz$ 3.377,12

• Custo de manutenção e conservação por terminado: Cz$ 16,24
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2.7. Despesas financeiras

• Valor de empréstimos tomado por 90 dias para eventuais necessidades durante o ano de
exploração: Cz$ 23.781,10

• Juros e correção monetária pagos pelo valor tomado, em 90 dias: Cz$ 594,53

• Valor de juros pagos por terminado: Cz$ 2,86

2.8. FUNRURAL

• Valor médio da venda de um terminado - março/87: Cz$ 1.261,00

• 2,5% sobre o valor da venda: Cz$ 31,52

2.9. Eventuais

• Soma dos custos variáveis, com exceção do FUNRURAL: Cz$ 1.258,68

• 5% sobre o somatório dos custos variáveis, excluindo FUNRURAL: Cz$ 62,93

Tabela 1 – Participação média percentual das variáveis que compõem o custo de produção de
suínos, por quilo e por animal terminado – Santa Catarina – Março/87.

Variáveis de Custo/N. Term.
Custo por kg
de suíno vivo

Custo do suíno
terminado

Participação % das
variáveis de custo

(Cz$/suíno) (Cz$/suíno) CFM CVM CTM
1. Custos Fixos
1.1. Depreciação das instalações 0,33 31,41 8,06 −− 1,80
1.2. Depreciação equip. e cercas 0,07 7,00 1,80 −− 0,40
1.3. Juros s/capital médio das inst.

equip e cercas
1,58 150,54 38,65 −− 8,64

1.4. Juros sobre reprodutores 1,23 117,32 30,12 −− 6,73
1.5. Juros s/animais em estoque 0,87 83,24 21,37 −− 4,78

Custo Fixo Médio 4,08 389,51 100,00 −− 22,35
2. Custos Variáveis
2.1. Alimentação dos animais 11,34 1083,68 −− 80,09 62,19
2.2. Mão-de-obra 0,06 82,63 −− 6,11 4,74
2.3. Gastos veterinários 0,08 7,70 −− 0,57 0,44
2.4. Transportes 0,65 62,42 −− 4,61 3,58
2.5. Despesas de energ. e comb. 0,03 3,16 −− 0,23 0,18
2.6. Despesas man. e conservação 0,17 16,24 −− 1,20 0,93
2.7. Despesas financeiras 0,03 2,86 −− 0,21 0,16
2.8. Funrural 0,33 31,52 −− 2,33 1,81
2.9. Eventuais 0,66 62,93 −− 4,65 3,61

Custo Variável Médio 14,15 1353,14 −− 100,00 77,65
Custo Total Médio 18,23 1742,65 −− −− 100,00

CFM = Custo fixo médio.
CVM = Custo variável médio.
CTM = Custo total médio.


