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CUSTO MÉDIO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS PARA ABATE:
ANEXO 32 — JUNHO/88

Ademir Francisco Girotto1

Comentários

A rentabilidade esperada pela suinocultura em função dos aumentos verificados nos preços
pagos pelo quilo do suíno vivo (66,48% de março a junho/88), continuou a ser absorvida pelas
altas constantes observadas no mesmo período, nos principais insumos como: milho (117,22%),
concentrado protéico (93,42%) e ração inicial (94,67%).

Os abates de suínos no estado começaram a apresentar indícios de baixa a partir de maio/88,
em função do descarte gradativo de matrizes em condições de produzir, iniciado no segundo
semestre/87 e que, em 1988, continua apresentando níveis elevados.

Tais descartes levarão, com certeza, a uma redução no plantel e, consequentemente, a uma
menor oferta de animais aos frigoríficos.

A oferta menor deverá forçar uma disputa pelo suíno vivo no segundo semestre/88 e, em razão
disto, melhores preços para os produtores que esperam uma recuperação nos preços reais para
continuar na atividade.

1. CUSTOS FIXOS

1.1. Depreciação de instalações

• Valor médio das instalações da amostra: Cz$ 2.041.850,00

• Valor de depreciação anual das instalações: Cz$ 136.123,00

• Valor de depreciação das instalações por matriz/ano: CZ$ 8.507,71

• Valor da depreciação das instalações por terminado: Cz$ 654,44
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1.2. Depreciação de equipamentos e cercas

• Valor médio dos equipamentos e carcas piquetes da amostra: Cz$ 303.368,00

• Depreciação dos equipamentos e cercas/ano: Cz$ 30.336,80

• Depreciação dos equipamentos e cercas por matriz/ano: Cz$ 1.896,05

• Depreciação dos equipamentos e cercas por terminado: Cz$ 145,85

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

• Capital médio das instalações, equipamentos e cercas: Cz$ 674.828,00

• Valor dos juros sobre o capital médio das instalações, equipamentos e cercas: Cz$
475.434,00

• Valor dos juros sobre o capital médio das instalações, equipamentos e cercas por tterminado:
Cz$ 2.285,74

1.4. Juros sobre reprodutores

• Valor unitário dos reprodutores: Cz$ 10.090,00

• Valor médio dos reprodutores da amostra: Cz$ 181.620,00

• Valor de juros sobre o capital investido em reprodutores: Cz$ 127.956,00

• Valor de juros sobre o capital investido em reprodutores por terminado: Cz$ 615,17

1.5. Juros sobre animais em estoque

• Valor médio em estoque de animais do grupo 1, por matriz: Cz$ 1.015,56

• valor médio em estoque de animais do grupo 2, por matriz: Cz$ 19.449,80

• Valor médio total em estoque de animais por matriz num período de 6,29 meses: Cz$
20.465,40

• Juros sobre o valor de animais em estoque por matriz: Cz$ 7.558,13

• Valor de juros sobre animais em estoque por terminado: Cz$ 581,39

2. CUSTOS VARIÁVEIS

2.1. Alimentação dos animais

• Preços médios de mercado por kg de ração, junho/88:

1. ração inicial: Cz$ 57,08

2. concentrado protéico: Cz$ 69,44

3. milho: Cz$ 23,33

• Custo de ração inicial por terminado: Cz$ 1.033,15
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• Custo de concentrado protéico por terminado: Cz$ 4.652,48

• Custo de milho por terminado: Cz$ 7.409,37

• Custo total médio de alimento por terminado: Cz$ 13.095,00

2.2. Mão-de-obra

• Preço médio da hora trabalhada na região: Cz$ 44,50

• Custo médio da mão-de-obra por terminado: Cz$ 452,57

2.3. Gastos com produtos veterinários

• Gasto médio de medicamentos por leitão: Cz$ 139,22

• Gasto médio de medicamentos por cachaço/ano: Cz$ 155,36

• Gasto médio de medicamentos do cachaço por terminado: Cz$ 1,49

• Gasto médio de medicamentos por matriz/ano: Cz$ 135,34

• Gasto médio de medicamentos por matriz por terminado: Cz$ 10,41

• Gasto total médio de medicamentos por terminado: Cz$ 151,12

2.4. Custo de transporte

• Preço médio de transporte de suínos para abate entre os municípios do Alto Uruguai
Catarinense, junho/88: Cz$ 242,40

• Preço médio de transporte do kg do insumo alimentar entre os municípios do Alto Uruguai
Catarinense: Cz$ 1,00

• Custo médio de transportes de insumos alimentares por terminado: Cz$ 240,15

• Custo médio de transporte por terminado: Cz$ 482,55

2.5. Despesas de energia e combustíveis

• Gastos médios de combustíveis nas propriedades/mês: Cz$ 365,23

• Gastos médios de energia elétrica nas propriedades/mês: Cz$ 605,81

• Gastos médios de energia e combustíveis matriz/mês: Cz$ 60,69

• gasto médio de energia e combustíveis por terminado: Cz$ 65,75

2.6. Despesas de manutenção e conservação

• taxa de 3% a.a. sobre os investimentos em instalações: Cz$ 61.255,50

• Taxa de 3% a.a. sobre os investimentos, equipamentos e cercas: Cz$ 9.101,04

• Despesas médias de manutenção e conservação/ano: Cz$ 70.356,60

• Custo de manutenção e conservação por terminado: Cz$ 338,25
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2.7. Despesas financeiras

• Valor de empréstimos tomado por 90 dias para eventuais necessidades durante o ano de
exploração: Cz$ 308.230,00

• Juros e correção monetária pagos pelo valor tomado, em 90 dias: Cz$ 7.705,75

• Valor de juros pagos por terminado: Cz$ 37,05

2.8. FUNRURAL

• Valor médio da venda de um terminado - junho/88: Cz$ 11.578,20

• 2,5% sobre o valor da venda: Cz$ 289,46

2.9. Eventuais

• Soma dos custos variáveis, com exceção do FUNRURAL: Cz$ 14.622,30

• 5% sobre o somatório dos custos variáveis, excluindo FUNRURAL: Cz$ 731,11

Tabela 1 – Cálculo de custo de produção de suínos – junho/88.

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 6,85 654,44 15,28 3,28
1.2. Depreciação equip. e cercas 1,53 145,85 3,41 0,73
1.3. Juros s/capital médio das inst.

equip e cercas
23,93 2285,74 53,37 11,47

1.4. Juros sobre reprodutores 6,44 615,17 14,36 3,09
1.5. Juros s/animais em estoque 6,09 581,39 13,58 2,92

Custo Fixo Médio 44,84 4282,59 100,00 21,49
2. Custos Variáveis
2.1. Alimentação dos animais 137,08 13095,00 83,71 65,72
2.2. Mão-de-obra 4,74 452,57 2,89 2,27
2.3. Gastos veterinários 1,58 151,12 0,97 0,76
2.4. Transportes 5,05 482,55 3,09 2,42
2.5. Despesas de energ. e comb. 0,69 65,75 0,42 0,33
2.6. Despesas man. e conservação 3,54 338,25 2,16 1,70
2.7. Despesas financeiras 0,39 37,05 0,24 0,19
2.8. Funrural 3,03 289,46 1,85 1,45
2.9. Eventuais 7,65 731,11 4,67 3,67

Custo Variável Médio 163,75 15642,90 100,00 78,51
Custo Total Médio 208,59 19925,50 100,00

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


