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CUSTO MÉDIO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS PARA ABATE:
ANEXO 28 — JUNHO/87

Ademir Francisco Girotto1

Comentários

As carcaças de suínos importadas à partir do final do ano passado, ainda estão repercutindo
negativamente no mercado interno. As dificuldades na comercialização do suíno vivo continuam,
devido, principalmente, aos baixos preços praticados no mercado, que estão muito abaixo dos
atuais custos de produção.

Os produtores desestimulados com a situação em que se encontram (arcando com prejuízos
em cada animal que levam aos frigoríficos), estão remetendo aos abatedouros criadeiras ainda
em condições de continuarem produzindo em níveis nunca antes observados, como tentativa de
reduzir seus prejuízos.

A continuidade da situação, em que se encontra a suinocultura nacional, deixa transparecer
que se não forem tomadas medidas urgentes, no sentido de eliminar os prejuízos dos que ainda
permanecem na atividade suinícola, os índices de abates de criadeiras continuarão elevados
e, possivelmente, a médio prazo teremos problemas no abastecimento interno de carcaças de
suínos.

1. CUSTOS FIXOS

1.1. Depreciação de instalações

• Valor médio das instalações da amostra: Cz$ 248.000,00

• Valor de depreciação anual das instalações: Cz$ 16.533,30

• Valor de depreciação das instalações por matriz/ano: CZ$ 1.033,33

• Valor da depreciação das instalações por terminado: Cz$ 79,49
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1.2. Depreciação de equipamentos e cercas

• Valor médio dos equipamentos e carcas piquetes da amostra: Cz$ 36.846,60

• Depreciação dos equipamentos e cercas/ano: Cz$ 3.684,66

• Depreciação dos equipamentos e cercas por matriz/ano: Cz$ 230,29

• Depreciação dos equipamentos e cercas por terminado: Cz$ 17,71

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

• Capital médio das instalações, equipamentos e cercas: Cz$ 142.423,00

• Valor dos juros sobre o capital médio das instalações, equipamentos e cercas: Cz$
178.058,00

• Valor dos juros sobre o capital médio das instalações, equipamentos e cercas por tterminado:
Cz$ 856,05

1.4. Juros sobre reprodutores

• Valor unitário dos reprodutores: Cz$ 2.300,00

• Valor médio dos reprodutores da amostra: Cz$ 41.400,00

• Valor de juros sobre o capital investido em reprodutores: Cz$ 51.758,30

• Valor de juros sobre o capital investido em reprodutores por terminado: Cz$ 248,84

1.5. Juros sobre animais em estoque

• Valor médio em estoque de animais do grupo 1, por matriz: Cz$ 235,34

• valor médio em estoque de animais do grupo 2, por matriz: Cz$ 4.507,12

• Valor médio total em estoque de animais por matriz num período de 6,29 meses: Cz$
4.742,46

• Juros sobre o valor de animais em estoque por matriz: Cz$ 3.107,99

• Valor de juros sobre animais em estoque por terminado: Cz$ 239,08

2. CUSTOS VARIÁVEIS

2.1. Alimentação dos animais

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

1. ração inicial: Cz$ 9,63

2. concentrado protéico: Cz$ 11,62

3. milho: Cz$ 2,90

• Custo de ração inicial por terminado: Cz$ 174,30
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• Custo de concentrado protéico por terminado: Cz$ 778,54

• Custo de milho por terminado: Cz% 921,01

• Custo total médio de alimento por terminado: Cz$ 1.873,85

2.2. Mão-de-obra

• Preço médio da hora trabalhada na região: Cz$ 13,87

• Custo médio da mão-de-obra por terminado: Cz$ 141,11

2.3. Gastos com produtos veterinários

• Gasto médio de medicamentos por leitão: Cz$ 24,44

• Gasto médio de medicamentos por cachaço/ano: Cz$ 36,38

• Gasto médio de medicamentos do cachaço por terminado: Cz$ 0,35

• Gasto médio de medicamentos por matriz/ano: Cz$ 30,84

• Gasto médio de medicamentos por matriz por terminado: Cz$ 2,37

• Gasto total médio de medicamentos por terminado: Cz$ 27,16

2.4. Custo de transporte

• Preço médio de transporte de suínos para abate entre os municípios do Alto Uruguai
Catarinense, junho/87: Cz$ 33,74

• Preço médio de transporte do kg do insumo alimentar entre os municípios do Alto Uruguai
Catarinense: Cz$ 0,25

• Custo médio de transportes de insumos alimentares por terminado: Cz$ 60,04

• Custo médio de transporte por terminado: Cz$ 93,78

2.5. Despesas de energia e combustíveis

• Gastos médios de combustíveis nas propriedades/mês: Cz$ 44,35

• Gastos médios de energia elétrica nas propriedades/mês: Cz$ 73,58

• Gastos médios de energia e combustíveis matriz/mês: Cz$ 7,37

• gasto médio de energia e combustíveis por terminado: Cz$ 7,99

2.6. Despesas de manutenção e conservação

• taxa de 3% a.a. sobre os investimentos em instalações: Cz$ 7.440,00

• Taxa de 3% a.a. sobre os investimentos, equipamentos e cercas: Cz$ 1.105,40

• Despesas médias de manutenção e conservação/ano: Cz$ 8.545,40

• Custo de manutenção e conservação por terminado: Cz$ 41,08
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2.7. Despesas financeiras

• Valor de empréstimos tomado por 90 dias para eventuais necessidades durante o ano de
exploração: Cz$ 38.314,10

• Juros e correção monetária pagos pelo valor tomado, em 90 dias: Cz$ 957,85

• Valor de juros pagos por terminado: Cz$ 4,61

2.8. FUNRURAL

• Valor médio da venda de um terminado - junho/87: Cz$ 1.611,59

• 2,5% sobre o valor da venda: Cz$ 40,29

2.9. Eventuais

• Soma dos custos variáveis, com exceção do FUNRURAL: Cz$ 2.189,57

• 5% sobre o somatório dos custos variáveis, excluindo FUNRURAL: Cz$ 109,48

Tabela 1 – Participação média percentual das variáveis que compõem o custo de produção de
suínos, por quilo e por animal terminado – Santa Catarina – Junho/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 0,83 79,49 5,51 −− 2,10
1.2. Depreciação equip. e cercas 0,19 17,71 1,23 −− 0,47
1.3. Juros s/capital médio das inst.

equip e cercas
8,96 856,05 59,40 −− 22,64

1.4. Juros sobre reprodutores 2,60 248,84 17,27 −− 6,58
1.5. Juros s/animais em estoque 2,50 239,08 16,59 −− 6,33

Custo Fixo Médio 15,08 1441,17 100,00 −− 38,12
2. Custos Variáveis
2.1. Alimentação dos animais 19,62 1873,85 −− 80,10 49,57
2.2. Mão-de-obra 1,48 141,11 −− 6,03 3,73
2.3. Gastos veterinários 0,28 27,16 −− 1,16 0,72
2.4. Transportes 0,98 93,78 −− 4,01 2,48
2.5. Despesas de energ. e comb. 0,08 7,99 −− 0,34 0,21
2.6. Despesas man. e conservação 0,43 41,08 −− 1,76 1,09
2.7. Despesas financeiras 0,05 4,61 −− 0,20 0,12
2.8. Funrural 0,42 40,29 −− 1,72 1,06
2.9. Eventuais 1,15 109,48 −− 4,68 2,90

Custo Variável Médio 24,49 2339,34 −− 100,00 61,88
Custo Total Médio 39,57 3780,51 −− −− 100,00

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


