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RESUMO 

 

 

A administração e contabilidade de custos possuem muita importância no controle de 

finanças e no negócio das organizações. A contabilidade de custos, no meio rural, se torna 

mais difícil de controlar, pois os produtores e agricultores possuem seu foco voltado ao 

processo produtivo. No entanto, os índices de rentabilidade e lucratividade não devem ser 

esquecidos, já que através deles se possui maior possibilidade de acerto na tomada de 

decisões. Nota-se que, a suinocultura é uma atividade produtiva muito realizada na região sul 

do país e o Brasil é um grande produtor e exportador de carne suína, porém, não apresenta a 

cultura de grandes consumos. O presente estudo foi realizado na propriedade rural de Sergio 

Luiz Costella, localizada no interior do município de Vila Lângaro/RS. A propriedade conta 

com atividades agrícolas, mas a atividade estudada foi a produção de suínos para abate 

abordando a área de custos. A propriedade rural possui cerca de quarenta matrizes, dois 

machos e uma produção em torno de sessenta leitões terminados por mês. Este trabalho 

possui como objetivo a definição de estratégias que possibilitem reduzir os custos da 

atividade de produção de suínos. Para isso, foram levantados, junto ao produtor rural, os 

custos de todos os insumos necessários à produção. Assim, foram realizados os cálculos de 

custos por fases de desenvolvimento, considerando as cinco etapas de alimentação dos 

animais. Após isso, os cálculos de custos fixos e variáveis foram calculados e, com isso, o 

custo total foi apurado. Foram calculados, inclusive, depreciações e remuneração sobre os 

investimentos realizados na atividade, tudo para integrar o custo total e garantir maior 

assertividade. Com isso, chegou-se a uma definição muito importante, onde a alimentação dos 

suínos é a parte mais significativa no custo total, atingindo o montante de 74% da produção. 

Ao final do estudo são feitas propostas possíveis de realização no sentido de reduzir os custos 

de produção sem afetar a qualidade da carne suína produzida. 

 

Palavras-chaves: Custos. Contabilidade. Suinocultura. Produção. Ração. 
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ABSTRACT 

 

 

Cost management and accounting are very important in what concerns to financial 

control and organizations businesses. Cost accounting, within rural business, is even more 

difficult to be developed, since producers and farmers are focused on the production process. 

However, the profitability indexes should not be forgotten, since it provides a higher 

possibility of taking right decisions. It has been noted that swine production is well developed 

in Brazilian South Region and that Brazil is a great swine meat producer and exporter, but not 

a great consumer. The present study has been made on the rural property of Sergio Luiz 

Costella, located on the countryside of the city of Vila Lângaro/RS. The property develops 

agricultural activities, but the object of the study was the swine production, especially its 

costs. The rural property has around forty female and two male swine and produces around 

sixty piglets each month. This work seeks to define strategies that enable the swine 

production costs to be reduced. The rural producer provided information regarding the costs 

of the necessary inputs. Thus, cost calculations for each stage of production have been 

developed, considering the five steps of animal feeding. Then, the fixed and variable costs of 

each item were calculated, which lead to the final costs.  Depreciation and returns on 

investments have been considered at the total costs, in order to guarantee a higher 

assertiveness. Therefore, a very important definition has been achieved, which is the one that 

the swine feeding is the most significant part of the total costs, concerning 74% of the 

production. Proposes to reduce the costs without affecting the production quality have been 

made by the end of the study. 

 

Keywords: Costs. Accounting. Swine production. Animal Feed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Inicialmente, neste trabalho de conclusão de curso, serão apresentados o tema e sua 

delimitação juntamente com a problemática e hipóteses, o objetivo geral e objetivos 

específicos, a metodologia utilizada no estudo, o ambiente organizacional da propriedade 

rural e a revisão bibliográfica que tornou o estudo mais relevante, visando um resultado com 

maior acurácia. 

 Aliado a isso, será apresentada a coleta de dados realizada na propriedade rural em 

estudo. Isso porque, juntamente com a análise e interpretação do que foi pesquisado, 

sugeriram-se propostas para melhorar a gestão e ajudar no propósito do trabalho do produtor, 

reduzir custos. 

 Na revisão bibliográfica, serão especificados alguns conceitos importantes na gestão 

dos custos assim como conceitos específicos do setor suinocultor, como consumo, importação 

e exportação, processo produtivo e principais insumos necessários à produção de leitões para 

o abate. 

 A administração e contabilidade dos custos, sejam em empresas ou em propriedades 

rurais, são de extrema importância no controle das finanças e do negócio da organização. 

Através do seu controle efetivo torna-se possível um maior acerto na tomada de decisões que 

serão baseadas em dados reais. 

Os custos de produção, apesar de apresentarem um conceito único, são estabelecidos 

por diversos fatores dependendo do setor e atividade produtiva. O caso em estudo trata dos 

custos da produção de suínos em propriedade rural no interior do município de Vila Lângaro – 

RS e apresenta como problemática a seguinte questão: Como reduzir custos na produção de 

suínos? 

Antes de realizar o estudo sobre o tema, levantaram-se algumas hipóteses de como 

resolver a problemática. Algumas delas foram: a possibilidade da troca de fornecedores, 
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substituição de matérias-primas e tentar descontos na compra de matéria-prima com 

fornecedores já existentes. 

 A importância do presente estudo está na necessidade de um maior controle na gestão 

dos custos da propriedade rural em questão. Deseja-se saber qual a melhor maneira de reduzir 

os custos com a produção sem prejudicar a qualidade da carne suína oferecida ao mercado. 

 Aos produtores rurais, torna-se difícil o acompanhamento e controle, pois além de não 

disporem de maiores conhecimentos na área contábil, já que o seu foco está no processo 

produtivo, o valor de venda da carne suína acompanha o valor de mercado, principalmente o 

mercado de exportação. 

 Uma das ferramentas importantes no cálculo de custos é a análise pelo método ABC. 

Com a utilização deste método é possível uma avaliação mais detalhada e precisa de todos os 

fatores componentes dos custos, mensurando os itens com valor mais significativo e 

realizando um trabalho mais árduo com esses itens. 

 O objetivo geral deste trabalho está em definir estratégias para se reduzir os custos de 

produção. Para isso, os objetivos específicos que contribuíram para o desenvolvimento e 

conclusão do estudo de forma mais concreta foram os seguintes: realizar pesquisa teórica 

sobre o tema proposto, que auxiliou no processo de coleta e análise dos dados, visto que, 

dispõe de forma detalhada a maneira correta de execução. 

 Somado a isso, outro objetivo específico era pesquisar os itens de matéria-prima 

constituintes dos custos de produção de suínos e seus valores. Após isso, o objetivo seguinte 

era analisar e calcular os custos de produção apurando-os. 

Com isso, um fator muito importante neste cálculo e no decorrer do trabalho era o 

objetivo específico final, que foi determinar quais dos itens de matérias-primas possui o maior 

custo na produção de suínos, utilizando o método da curva ABC. 

Dessa forma, através do levantamento dos custos existentes na propriedade rural e 

posterior análise foi possível determinar quais as melhores maneiras de reduzir os custos da 

produção de suínos. Algumas propostas foram sugeridas e fica a critério do produtor rural 

adotá-las ou não. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Devido à baixa nos preços de venda da carne de suínos é imprescindível definir 

estratégias que aumentem a margem de lucro dos produtores rurais. Assim, o controle e 

orçamento para diminuição de custos torna-se uma importante ferramenta a ser utilizada para 

que isso seja possível. 

 Administrar os custos de propriedade rural, assim como das demais atividades, requer 

acompanhamento e conhecimento de gestão do negócio. As análises financeiras são parte 

essencial para que ocorra a maximização de resultado e minimização dos custos. Porém, 

grande parte dos produtores rurais não estão habituados a mensurar custos e planejar seus 

recursos financeiros, desconhecendo sua utilidade e importância frente ao controle do negócio 

e principalmente os benefícios advindos de tais planejamentos. 

 Além disso, o produtor rural é o administrador do próprio negócio. Por não possuir 

conhecimento técnico e controle acerca de todos os custos de produção, na maioria das vezes, 

o dono da propriedade não consegue mensurar se de fato o lucro e a rentabilidade estão 

acontecendo. 

O maior controle financeiro e de custos torna possível, ao produtor rural, apurar 

valores exatos referentes a gastos com a produção visando melhor aproveitamento no 

momento da venda. Assim, controlar os custos e gerir de forma eficiente e eficaz todos os 

processos reflete no futuro, ao efetuar a venda, lucro ou prejuízo. 

 O controle de custos na produção, seja industrial, de agronegócios ou prestação de 

serviços, necessita de acompanhamento e dedicação por parte do administrador que acaba se 

refletindo a toda a equipe. Isso faz com que haja melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, se aumente a chance de verificar desempenhos e corrigir falhas rapidamente, 

evitando desperdícios. 

 A comercialização de animais para abate, no caso específico de suínos, se dá no 

momento em que o animal atinge determinada idade ou peso. Isso impossibilita ao produtor 
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rural aguardar um melhor preço ou melhores condições de pagamento ao efetuar a venda. 

Dessa forma, a venda de suínos no mercado é influenciada por diversos fatores e sofre 

influências do mundo todo. Grande parte disso se deve as exportações, já que os maiores 

consumidores de carne suína se encontram na Europa e na Ásia. 
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

3.1 ABORDAGEM 

 

 

 O presente estudo utilizou a abordagem qualitativa para apoiar sua fundamentação. 

Segundo Ficagna (2007) a metodologia qualitativa possui como uma de suas finalidades 

compreender a dinâmica de um processo. Isso pode ser percebido através do estudo realizado 

com a pesquisa bibliográfica. 

 E ainda, “os estudos que compreendem uma metodologia qualitativa podem descrever 

a complexidade de um problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos [...]” (Ibid., p. 80). 

Outro viés utilizado no presente estudo foi com abordagem quantitativa, a qual é 

baseada no levantamento e análise dos fatores influenciadores do custo que são avaliados com 

coleta de informações. Utilizando-se dados precisos é possível apurar os custos exatos de cada 

produto fabricado ou serviço prestado. 

 

 

3.2 MÉTODO 

 

 

A administração e controle de custos possuem influência do método indutivo. Esse 

método parte da análise dos dados, ou seja, o conhecimento adquirido através das informações 

coletadas no estudo e sobre as hipóteses projetadas no início das atividades da pesquisa. 
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Os procedimentos indutivos participam da concretização das diversas operações de 
aplicação do método, tais como a observação do fenômeno; formulação provisória 
do problema a ser estudado; análise dos elementos constituintes do fenômeno; 
descoberta das relações entre eles; construção e verificação das hipóteses de 
trabalho; elaboração das generalidades (FICAGNA, op. cit., p. 90). 

 

 

 Dessa forma, como o próprio nome diz, método indutivo é o que induz e é relevante 

do início ao fim do estudo. Sua importância está nas hipóteses sugeridas, ao confirmá-las, ou 

não, na análise final do trabalho. 

 

 

3.3 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Os tipos de pesquisa apresentam as mais variadas opções para cada estudo ou tema 

abordado. Na pesquisa bibliográfica é imprescindível a leitura de materiais já publicados, 

como livros, artigos, monografias, entre outros. 

 “A pesquisa bibliográfica é, por excelência, uma fonte inesgotável de informações, 

pois auxilia na atividade intelectual e contribui para o conhecimento cultural em todas as 

formas do saber” (FACHIN, 2006, p.119). 

Já Gil fala da principal vantagem da utilização de pesquisas bibliográficas em um 

estudo. “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2010, p. 30). 

 Dessa forma, a pesquisa bibliográfica, com temas há muito estudados, tornou possível 

uma profunda investigação e produção de conhecimento. Além disso, esse tipo de pesquisa 

tem a finalidade de engrandecer e confirmar todo o estudo realizado acerca de um tema 

abordado. 

 Como parte de uma pesquisa bibliográfica, e muito utilizada atualmente, é a pesquisa 

na internet. Ela permite acessar informações e desenvolver conhecimentos em tempo real e de 

todas as partes do mundo. “Esses tipos constituem-se num meio privilegiado de acesso ao 

conhecimento porque possibilitam a interação em tempo real a um número incontável de 

dados disponibilizados por centenas de países, instituições, empresas, centros de pesquisa e 

outros” (FICAGNA, op. cit., p. 82). 

 E ainda complementa, 
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A internet, cada vez mais popularizada, por diferentes iniciativas públicas e 
privadas, caracteriza-se por ser uma rede mundial de computadores interligados, 
com capacidade de oferecer informações necessárias a determinados campos de 
interesse, com o objetivo de facilitar e acelerar a produção de conhecimento. 
Especificamente, para os acadêmicos que ingressam no ensino superior, a internet 
oportuniza o acesso às principais bibliotecas do mundo, revistas especializadas, 
jornais, publicações oficiais e de empresas privadas, centros de pesquisa entre 
outros, de modo que permita afirmar com segurança: o estudante do ensino superior 
deve utilizá-la como fonte de informações para dar qualidade a sua produção 
acadêmica (Ibid., p.82). 

 

 

 No entanto, é preciso cuidado na realização de pesquisas na internet visto que, parte do 

conteúdo disponível pode estar comprometida. Isso se deve ao seu uso indiscriminado, onde 

todos podem publicar assuntos e opiniões sem o devido conhecimento e embasamento. 

“Como se trata de uma enorme rede, com excessivo número de informações, sobre todos os 

domínios e assuntos, é preciso saber garimpar o que se quer, sobretudo dirigindo-se a 

endereços certos” (Ibid., p. 83). 

 Outro tipo de pesquisa utilizado neste trabalho é o estudo de caso. Esse tipo de 

pesquisa é muito utilizado na administração de custos, pois foi analisado um caso em 

particular. Esse estudo considera todos os fatores e aspectos possíveis para serem avaliados e 

posteriormente gerar resultados que possam ser aplicados ao problema e gerir os custos de 

forma a melhorar o desempenho do negócio. 

Assim, segundo Fachin (2006), este método se caracteriza por ser um estudo intensivo, 

levando-se em consideração a compreensão do assunto estudado como um todo e não somente 

partes. Como todos os aspectos do caso são investigados podem aparecer relações que não 

seriam descobertas de outra forma. 

 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 

A pesquisa e coleta dos dados foram efetuadas no local onde ocorre a produção. Dessa 

forma, a técnica de coleta de dados utilizada foi a documentação direta. “A documentação 

direta constitui-se no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorreram 

[...]” (FICAGNA, op. cit., p. 94). 
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Dentre as técnicas de documentação direta a serem passíveis de aplicação neste caso 

foi realizada entrevista despadronizada com o produtor rural, que segue em apêndice. “É 

[documentação direta] uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, que 

proporciona ao entrevistador, a informação necessária verbalmente. Pode ser padronizada ou 

estruturada, despadronizada ou não estruturada, painel” (Ibid., p. 95). 

Outra forma de analisar a documentação é pela técnica de observação que consta em 

examinar os dados ou eventos ocorridos e não somente ver, ouvir ou questionar. E conforme 

Ficagna (2007), a observação utiliza de sentidos na obtenção de alguns aspectos da realidade, 

consistindo inclusive em examinar os fatos ou fenômenos que se deseja estudar e não somente 

ver e ouvir. 

A entrevista foi realizada no caso específico de produção de suínos da propriedade 

rural de Sergio Luiz Costella, no interior do município de Vila Lângaro. No entanto, para 

efeitos de confirmação e legitimidade dos fatores avaliados, o levantamento de dados também 

partiu da análise de documentação, como notas fiscais. 

 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A principal técnica utilizada para analisar os dados pesquisados junto ao produtor rural 

foi a tabulação dos dados, que consiste em organizá-los em tabelas para facilitar sua 

verificação. “Dispor os dados em tabelas, facilitando a verificação das inter-relações dos 

dados. Os dados são classificados pela divisão em subgrupos e reunidos de forma que as 

hipóteses possam ser comprovadas ou refugadas” (FICAGNA, op. cit., p. 96). 

Aliado a isso, segundo o pensamento de Ficagna (2007) na análise, o pesquisador 

consegue respostas às suas perguntas e dúvidas. Já a interpretação possui significado mais 

amplo às respostas. Dessa forma, a técnica de análise de dados utilizada foi estatística, pois se 

dedica à coleta, análise e interpretação de dados. 

 

 

 

 

 



21 
 

3.6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

O cronograma de atividades possui a finalidade de dividir as tarefas do projeto em 

partes, visando o melhor gerenciamento pelo pesquisador. Assim, o quadro 1 mostra o tempo 

despendido para as atividades desenvolvidas. 

 

 

Quadro 1 – Cronograma de atividades do trabalho 

Meses/Atividades Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Levantamento de Bibliografia X X X        

Leitura e Fichamento X X X        

Elaboração do Projeto X X X        

Revisão Bibliográfica  X X        

Coleta de Dados (entrevista)      X X X   

Análise dos Dados       X X   

Revisão e Redação Final    X     X  

Elaboração de Apresentação    X     X  

Entrega e Apresentação    X      X 

Orientação X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

 

A propriedade rural foi fundada em 1986, pelo proprietário Sergio Luiz Costella e sua 

esposa Salete Verdi Costella. Ao receberem dos pais de Sergio um pedaço de terra eles 

começaram o plantio e construíram uma casa, conforme figura 1. 

 

 

 
Figura 1: Foto da propriedade rural no início das atividades 
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As atividades agrícolas começaram com gado leiteiro e plantação de soja e milho. Por 

volta de 1992, o segmento até então trabalhado, venda de leite, foi extinguindo-se com a 

venda das vacas e iniciou-se a criação de suínos. Aos poucos a atividade foi se 

desenvolvendo, mais pocilgas foram construídas e mais matrizes adquiridas. 

Hoje a atividade conta com fábrica de rações, quatro pocilgas divididas em gestação, 

maternidade, creche e engorda e possui aproximadamente quarenta matrizes. Segue abaixo 

ilustração 2, da propriedade citada, atualmente. 

 

 

 
Figura 2: Foto atual da propriedade rural, localizada no interior do município de Vila Lângaro/RS 
 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL 

 

 

Atualmente, a propriedade rural não conta com funcionários. A administração das 

finanças do negócio é feita pelo proprietário, assim como as compras, vendas, financiamentos 

e demais movimentações financeiras. Além disso, o trabalho braçal e a mão-de-obra são feitos 

pelos integrantes da família. 

A propriedade rural conta com diversas pequenas atividades, sendo todas agrícolas. A 

operação principal é a criação e produção de suínos para abate. Há um investimento de quatro 
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pocilgas para desenvolvimento desta atividade, que abriga desde matrizes para a gestação dos 

leitões até a engorda com posterior entrega para frigorífico de abate de suínos. No momento 

os suínos da propriedade são entregues a um frigorífico de abate e um supermercado da 

região. Segue figura 3, representando os suínos da propriedade. 

 

 

 
Figura 3: Foto dos suínos da propriedade rural 

 

 

Toda propriedade rural possui área para cultivo de grãos. Nesta, há o plantio, em sua 

maioria, de soja e milho em suas respectivas épocas de cultivo chamadas safras. Também são 

cultivados em pequenas áreas de terra produtos para consumo da família como feijão, batata, 

amendoim, pipoca, mandioca e hortaliças, além de pomar de frutas. 

A propriedade rural em estudo ainda conta com secador solar de grãos. Com essa 

tecnologia, que utiliza o sol como fonte renovável de energia, é possível fazer a secagem de 

todos os grãos produzidos pelo agricultor. A propriedade está equipada com balança para 

pesagem e um secador com capacidade de seiscentos sacos de grãos. Além disso, possui dois 

silos para armazenagem dos grãos limpos e secos com capacidade de mil e quinhentos sacos 

cada. 

Para redução de custos, a propriedade também possui uma pequena fábrica de rações. 

Através dessa fábrica é feita a moagem de grãos e mistura dos ingredientes necessários na 
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formulação das rações para alimentar todas as fases de desenvolvimento dos suínos. O 

acompanhamento para formulação das rações é feito por técnico especializado. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 SUINOCULTURA 

 

 

“A suinocultura brasileira vem passando por profundas alterações tecnológicas nas 

últimas décadas visando principalmente o aumento de produtividade e redução dos custos de 

produção” (LIMA apud Lavandoscki, 2007, p. 14). 

Neste tópico será retratado o mercado de suínos e o processo produtivo da criação até 

o momento da entrega dos animais para o abate nos frigoríficos. 

 

 

5.1.1 Mercado de suínos 

 

 

 Inicialmente, o mercado de carne suína será visto no âmbito mundial, nacional e 

regional. Além disso, serão considerados os maiores consumidores, importações, exportações 

e demais dados relevantes à pesquisa. 

 

 

5.1.1.1 Mercado mundial de suínos 

 

 

 Atualmente, o Brasil, devido a quantidade produzida de carne suína, é visto como 

grande exportador pelo mundo todo. No entanto, ao contrário do que se pensa do setor de 

suinocultura, o Brasil não só exporta carne suína, mas também importa muito. A quantidade 
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importada e exportada, apesar de a maioria no Brasil constituir exportação, ao longo dos anos 

praticamente se equivale, conforme tabelas 1 e 2 a seguir. 

 

Tabela 1 – Importação Mundial de Carne Suína (Mil toneladas - em equivalente-carcaça) 

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Japão 1.091 1.269 1.314 1.154 1.210 1.267 1.138 1.198 1.210 

Rússia 707 614 752 835 894 1.053 845 880 930 

México 371 458 420 446 451 535 678 687 630 

China 124 137 48 53 182 709 270 415 550 

Coreia do Sul 163 233 345 410 447 430 390 382 625 

Estados Unidos 538 499 464 449 439 377 378 390 379 

Hong Kong 260 285 263 277 302 346 369 347 360 

Canadá 91 105 139 146 171 194 180 183 195 

Austrália 72 82 105 109 141 152 176 183 175 

Belarus 43 43 40 52 8 60 29 92 130 

Singapura 89 92 85 98 97 91 97 104 107 

Outros 502 659 727 857 731 982 962 986 975 

Total 4.051 4.476 4.702 4.886 5.073 6.196 5.512 5.847 6.266 

Fonte: USDA / Abipecs, 2012. 
 

 Tabela 2 – Exportação Mundial de Carne Suína (Mil toneladas - em equivalente-carcaça) 

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Estados Unidos 779 989 1.209 1.359 1.425 2.110 1.857 1.916 2.246 

U. Europeia - 27 1.140 1.302 1.143 1.285 1.286 1.727 1.415 1.754 2.000 

Canadá 975 972 1.084 1.081 1.033 1.129 1.123 1.159 1.160 

Brasil 603 621 761 639 730 625 707 619 582 

China 397 537 502 544 350 223 232 278 260 

Chile 80 103 128 130 148 142 152 130 140 

México 48 52 59 66 80 91 70 78 75 

Austrália 77 62 56 60 54 48 40 41 42 

Belarus 14 15 24 37 15 32 17 30 20 

Ucrânia 20 16 11 3 2 0 0 1 16 

Vietnã 12 22 19 20 19 11 13 14 10 

Outros 45 39 31 37 34 35 33 23 23 

Total 4.190 4.730 5.027 5.261 5.176 6.173 5.659 6.043 6.574 

Fonte: USDA / Abipecs, 2012. 
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 O consumo mundial de carne suína vem tendo um aumento ao decorrer dos anos 

fechando 2011 com mais de cem bilhões de quilos de carne, tendo a China como maior 

consumidor. Além disso, a quantidade consumida pela China é superior ao dobro do consumo 

do segundo colocado, União Europeia, segundo tabela 3. 

 Vale ressaltar que a produção mundial de carne suína, conforme dados da ABIPECS 

(Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína), é levemente 

superior ao seu consumo. O consumo no Brasil ainda é pequeno se comparado a sua 

capacidade de produção, apesar de ter um aumento significativo nos últimos anos, conforme 

tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Consumo Mundial de Carne Suína (Mil toneladas - em equivalente-carcaça) 

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

China 42.113 43.010 45.099 45.014 42.710 46.691 48.823 51.157 49.810 

U. Europeia - 27 20.683 20.528 20.632 20.631 21.507 21.024 21.057 20.823 20.545 

Estados Unidos 8.818 8.822 8.660 8.643 8.965 8.813 9.013 8.653 8.384 

Brasil 1.957 1.979 1.949 2.191 2.260 2.390 2.423 2.577 2.646 

Rússia 2.188 2.047 2.086 2.279 2.534 2.789 2.688 2.799 2.894 

Japão 2.330 2.529 2.509 2.452 2.473 2.486 2.467 2.488 2.481 

Vietnã 1.244 1.386 1.583 1.731 1.855 1.880 1.936 1.940 1.990 

México 1.358 1.470 1.464 1.489 1.523 1.605 1.770 1.774 1.725 

Coreia do Sul 1.286 1.336 1.311 1.420 1.502 1.519 1.480 1.539 1.470 

Filipinas 1.167 1.169 1.198 1.239 1.275 1.270 1.298 1.358 1.349 

Taiwan 934 948 944 869 844 819 847 824 844 

         Outros 5.620 5.793 5.769 7.062 6.330 6.493 6.455 6.614 6.711 

Total 89.698 91.017 93.204 95.020 93.778 97.779 100.257 102.546 100.849 

Fonte: USDA / Abipecs, 2012. 
 

 

 No que diz respeito a previsões do setor, segundo artigo publicado em 2009 pela 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) na página da 

ABIPECS, haveria um aumento da produção da carne suína de em torno de 2% ao ano até 

2017 nos países em desenvolvimento e que nos países desenvolvidos esse índice seria em 

torno de 0,5%.  No entanto, no Brasil e na China, quarto maior e maior produtores e 
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consumidores mundiais, respectivamente, o aumento de produção dá lugar a melhora 

tecnológica e novos investimentos no setor. 

 

 

5.1.1.2 Mercado nacional de suínos 

 

 

 Segundo a Estatística de Produção Pecuária publicada em março de 2012 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), somente no quarto trimestre de 2011 foram 

abatidas 8,999 milhões de cabeças de suínos, o equivalente a 872,622 milhões de quilos de 

carne suína. 

 No entanto, segundo publicações da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) no ano de 2007 o consumo mundial de carne suína esteve em torno de 16,5 

quilos por pessoa anual enquanto no Brasil no mesmo período era consumido em torno de 

12,3 quilos por pessoa. 

No que diz respeito à produção de carne suína no acumulado do ano de 2011, o Brasil 

chegou a abater mais de quarenta milhões de cabeças de suínos e mais de três bilhões e 

quatrocentos milhões de quilos de carne, segundo relatórios da ABIPECS e conforme tabelas 

4 e 5. 

 

 

Tabela 4 – Produção Brasileira de Carne Suína expresso em mil toneladas 

ESTADOS/ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VAR 
11/10 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL (MIL TONELADAS) 
RS 383,3 416,7 465,6 481,4 528,4 585,9 586,1 602,0  
SC 586,9 619,0 732,6 754,3 724,3 751,7 737,9 782,1 5,99 
PR 376,1 389,6 430,8 437,2 444,3 487,9 491,1 529,7  
SP 171,2 168,1 170,0 176,6 147,0 147,4 156,0 155,7 -0,16 
MG 213,1 251,8 314,9 335,5 348,1 375,0 397,1 428,0  
MS 67,4 71,7 68,5 70,2 70,9 80,5 102,1 102,3 0,27 
MT 79,1 104,7 111,5 116,2 140,0 152,3 175,0 187,0  
GO 97,2 108,7 115,1 121,1 127,0 137,6 147,7 156,5 5,93 
SUB TOTAL 1.974,3 2.130,4 2.408,8 2.492,4 2.529,9 2.718,3 2.792,9 2.943,3 5,39 
OUTROS 
ESTADOS 

159,1 116,7 122,0 151,1 154,1 154,4 164,2 176,5 7,52 

TOTAL 
INDUSTRIAL 

2.133,4 2.247,0 2.530,9 2.643,6 2.684,0 2.872,7 2.957,0 3.119,8 5,51 

SUBSISTÊNCIA 487,9 462,2 412,3 354,0 342,4 317,3 280,5 278,0 -0,90 
BRASIL 2.621,3 2.709,3 2.943,1 2.997,6 3.026,4 3.190,0 3.237,5 3.397,8 4,95 
Fonte: Abipecs, Sips, Sindicatos RS e PR, Embrapa; 2012. 
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Tabela 5 – Produção Brasileira de Carne Suína expresso em mil cabeças 

ESTADOS/ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VAR 
11/10 

RS 4.791 5.242 5.609 5.800 6.366 7.059 6.926 7.000 1,07 
SC 7.071 7.458 8.421 8.670 8.422 8.640 8.685 8.989 3,50 
PR 4.587 4.781 5.009 5.084 5.166 5.673 5.563 5.923 6,47 
SP 2.167 2.128 2.236 2.207 1.909 1.915 1.902 1.876 -1,37 
MG 2.697 3.249 4.037 4.193 4.521 4.747 4.784 5.095 6,50 
MS 853 908 867 867 886 959 1.215 1.204 -0,91 
MT 976 1.293 1.359 1.416 1.686 1.835 1.858 2.226 19,82 
GO 1.186 1.326 1.403 1.459 1.548 1.668 1.758 1.820 3,50 
SUB TOTAL 24.328 26.384 28.942 29.697 30.505 32.495 32.691 34.133 4,41 
OUTROS 
ESTADOS 

2.221 1.646 1.782 2.108 2.188 2.192 2.278 2.336 2,53 

TOTAL 
INDUSTRIAL 

26.550 28.030 30.724 31.806 32.693 34.687 34.969 36.469 4,29 

SUBSISTÊNCIA 6.759 5.921 5.816 5.036 5.045 4.694 4.686 3.789 -19,15 
BRASIL 33.308 33.951 36.540 36.842 37.737 39.381 39.655 40.257 1,52 
Fonte: Abipecs, Sips, Sindicatos RS e PR, Embrapa; 2012. 
 

 

 Dessa forma, através das tabelas apresentadas, é possível identificar o aumento na 

produção e na produtividade. Isto é, os animais vêm ganhando mais peso sem permanecer por 

um maior tempo no setor de engorda das propriedades rurais. 

 Segundo projeções realizadas pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) e EMBRAPA publicados na revista Agroanalysis da Fundação Getúlio 

Vargas em julho de 2011 as exportações devem crescer em torno de 2,8% entre 2011 e 2021. 

Já a projeção de produção deve crescer na faixa de 1,9% entre o mesmo período, e a projeção 

de consumo da carne suína no Brasil deverá crescer em torno de 1,8%. 

Quanto as previsões para o setor no Brasil, segundo Rubens Valentini presidente da 

ABCS (Associação Brasileira dos Criadores de Suínos) em 2005 e em entrevista a Tella 

(2005) a produção de suínos tem evoluído muito. Ele afirma que o Brasil passou da criação 

rústica para a criação industrial evoluindo do porco banha para o porco carne em trinta anos. 

Ele atribui essa evolução a capacidade de absorção de tecnologia e prevê aumento da 

produção e qualidade devido a isso. 

Além disso, Valentini considera importante integrar todos os elos da cadeia e afirma 

que o marketing internacional é complexo, oneroso e de longo prazo, mas garante que se o 

Brasil estiver alicerçado na garantia de qualidade a carne suína deve se consolidar ainda mais 

no decorrer dos anos. 

 

 



 

5.1.1.3 Mercado regional de suínos

 

 

 A participação de abate no Brasil em 

de sudeste e centro-oeste, como 

 

 

Figura 4 – Gráfico de participação no abate nacional de suínos em 2011
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Trimestral de Abate de Animais 
2011. 
 

 

Dessa forma, nota-s

sempre se dá em sua maioria no estado de Santa Catarina, seguido do Rio Grande do Sul e 

Paraná, segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo IBGE.

 

 

5.1.2 Processo produtivo 

 

 

 Segundo Oliveira (1997

gestação, maternidade, creche, recria/crescimento e acabamento/terminação. Os leitões 

recém-nascidos ficam na maternidade até por volta dos 21 dias de vida, na creche 

Norte

ercado regional de suínos 

A participação de abate no Brasil em 2011 ultrapassou os 60% 

oeste, como se percebe pela figura 4. 

Gráfico de participação no abate nacional de suínos em 2011 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Trimestral de Abate de Animais 

se a importância do setor de suínos na região sul, onde a pro

sempre se dá em sua maioria no estado de Santa Catarina, seguido do Rio Grande do Sul e 

Paraná, segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo IBGE.

undo Oliveira (1997) o processo produtivo de suínos é dividido em cinco fases: 

gestação, maternidade, creche, recria/crescimento e acabamento/terminação. Os leitões 

nascidos ficam na maternidade até por volta dos 21 dias de vida, na creche 
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 na região sul, seguido 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Trimestral de Abate de Animais 

o setor de suínos na região sul, onde a produção 

sempre se dá em sua maioria no estado de Santa Catarina, seguido do Rio Grande do Sul e 

Paraná, segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo IBGE. 

vidido em cinco fases: 

gestação, maternidade, creche, recria/crescimento e acabamento/terminação. Os leitões 

nascidos ficam na maternidade até por volta dos 21 dias de vida, na creche 

Sul
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permanecem dos 22 dias até 63 dias de vida, na recria/crescimento entre 64 e 112 dias e na 

fase de acabamento/terminação dos 113 dias até em torno de 154 dias de vida. 

 Oliveira afirma que o processo de criação se inicia com a cruza/cobertura das matrizes 

pelos machos ou inseminação artificial. Reforça a importância no acompanhamento da 

gestação e no trato do animal gestante. 

 No momento do parto é imprescindível que ele ocorra ao natural, apesar de haver 

injeções que facilite o processo caso seja necessário. O parto ocorre exatamente em 115 dias 

depois da cobertura do animal. 

 Ainda segundo os pensamentos de Oliveira, o leitão deve ser tratado com ração pré-

inicial ou inicial a partir do sétimo dia de vida, no décimo quarto dia deve ser feita a castração 

e no vigésimo primeiro dia o desmame. Durante todo o período em datas pré-definidas os 

leitões recebem vacinas de medicamentos específicos para cada tempo de vida. 

 No entanto, os processos podem sofrer pequenas alterações. No caso em estudo os 

animais recém-nascidos são mantidos aquecidos por energia elétrica, esse processo serve 

também para que os leitões não passem o tempo todo perto da matriz, pois há possibilidade de 

serem mortos em sua movimentação, conforme pode ser verificado na ilustração 5. 

 

 

 
Figura 5: Foto dos suínos na maternidade 
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Os animais ficam do nascimento até em torno de 25 a 30 dias na maternidade, dos 30 

dias até os 60 na creche e quando são encaminhados para o setor de engorda permanecem por 

mais 90 dias. A recria e a terminação ocorrem em um mesmo local somente com fases 

distintas na alimentação. Para melhor ilustrar, segue figura 6 dos animais na creche. 

 

 

 
Figura 6: Foto dos suínos na creche 
 

 

Em suma, o processo todo desde o nascimento até a entrega dos animais dura em torno 

de 150 dias. 

 

 

5.1.2.1 Insumos 

 

 

 Os principais insumos utilizados no processo produtivo são, segundo Talamini et al 

(2006), a ração, vacinas, medicamentos e inseminações artificiais. Conforme seus estudos, a 

ração compõem cerca de 70% do total de insumos utilizados, medicamentos cerca de 5% e o 

necessário para reprodução dos animais como matrizes, reprodutores e inseminações 

artificiais cerca de 8%. 
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 No entanto, segundo Wessel e Donin (2005), em uma propriedade rural que concentra 

todos os processos desde a gestação até a entrega dos animais para abate o custo com ração 

para alimentação dos animais pode chegar a 90%. 

 

 

5.2 ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE NO MEIO RURAL 

 

 

 Empresas rurais são definidas como “aquelas que exploram a capacidade produtiva do 

solo através do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados 

produtos agrícolas” (MARRION apud Lopes, 2004, p. 29). Na propriedade rural em estudo, 

atualmente, todas as atividades antes descritas são realizadas. No entanto, a ênfase para a 

presente pesquisa se dá na produção de suínos. 

 Calcular o custo de produção em uma propriedade rural não é tarefa fácil. Segundo os 

pensamentos de Richetti (2012), a atenção do agricultor está mais voltada a acompanhar a 

produtividade e acaba deixando de lado os índices de rentabilidade. E ainda completa “a 

preocupação do produtor deve estar voltada não somente para com os processos produtivos, 

mas também com as ações gerenciais e administrativas de sua propriedade” (Ibid., 2012). 

 Richetti (2012) também enfoca que o agricultor deve ter conhecimento de gestão do 

negócio. Em outras palavras, ele precisa entender todos os processos para realizar um controle 

de custos eficaz de suas atividades de forma a verificar se de fato os resultados esperados 

estão ocorrendo. Dessa forma, a tomada de decisões pode ocorrer de forma mais concreta, 

baseada em dados e não em achismos. 

 Para ressaltar a importância da administração e contabilidade no meio rural sob todos 

os aspectos, 

 

 

O levantamento dos custos de produção é de grande valia como diagnóstico da 
eficiência do processo produtivo, ferramenta gerencial e avaliação econômica da 
atividade. Portanto, o controle não deve ser usado apenas como relato histórico das 
finanças da empresa, mas também aplicado nas tomadas de decisões (Ibid., 2012). 

 

 

 E ainda, Segala e Silva (2007) afirmam que a contabilidade possui um papel muito 

importante como ferramenta gerencial e que através de suas informações os produtores rurais 
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conseguem realizar um melhor planejamento, controle e tomada de decisões, com foco 

também para acompanhar o desenvolvimento do setor. 

 

 

5.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

 

Embora, no meio rural, a contabilidade de custos revela-se de extrema importância no 

controle das finanças e negócios do agricultor, é por procedimentos da contabilidade de custos 

que as informações vão ser processadas e estarão disponíveis ao gestor para análise, 

contribuindo com um controle mais detalhado e eficaz da atividade realizada. 

Conforme os pensamentos de Leone (2000), a contabilidade de custos é uma atividade 

que recebe dados de todos os tipos, acumula-os de forma organizada e finalmente analisa e 

interpreta-os produzindo informações de custos para os diversos níveis gerenciais. 

Dessa forma, a contabilidade de custos acaba por gerar valor à propriedade rural, onde 

tudo é efetuado de forma mais concreta. “Uma das principais funções da contabilidade de 

custos consiste em fornecer subsídios para a tomada de decisões” (BRUNI e FAMÁ, 2010, p. 

190). 

Assim, através dessa ferramenta e das informações nela armazenadas pode-se 

contribuir no longo prazo. E segundo Leone (2000), essas informações suprem a necessidade 

de tomada de decisões de todos os tipos. Esse processo pode gerar soluções desde com 

operações repetitivas até com os que possuem natureza estratégica e ajuda ainda na 

formulação das políticas adotadas pelas organizações ou propriedades rurais. 

Assim, torna-se imprescindível ao produtor rural saber não só os benefícios trazidos 

pela contabilidade de custos, mas também de que forma ele pode desenvolvê-la e alcançar os 

benefícios oferecidos. E segundo Leone (2000), para isso, a contabilidade de custos pode 

colher dados internos e externos à empresa, podendo ser monetários ou não monetários, no 

entanto, sempre qualitativos. 

Quanto à gestão de custos, segundo ideias de Campos (2012), as empresas ou 

propriedades rurais podem ser comparadas à saúde das pessoas. Ele afirma que se deve cuidá-

los e controlá-los enquanto são saudáveis, facilitando a identificação dos pontos deficitários e 

fazendo as correções necessárias no momento em que a empresa estiver mais forte. E conclui 

que a gestão de custos auxilia muito no processo de melhoria dos resultados. 
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5.4 CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

 

 Inicialmente, os custos de produção tratam dos recursos e esforços despendidos na 

fabricação de determinado produto ou serviço. Assim, os custos de produção na atividade 

rural requerem atenção e planejamento como em uma empresa. 

 Segundo os pensamentos de Wessel e Donin (2005), é preciso um trabalho de análise 

constante no que se refere a gastos de produção e resultados finais, pois isso é determinante 

para a apuração da eficiência ou ineficiência dos processos adotados. Dessa forma, a 

ocorrência de pontos problemáticos pode ser detectada e modificada o quanto antes visando à 

rentabilidade do negócio. 

 Assim, a importância de calcular os custos de produção é evidente. No entanto, torna-

se mais complexo para o produtor apurá-los, devido ao grande número de itens a serem 

considerados e falta de conhecimento técnico nesta área. 

 

 

5.5 CONCEITOS E TERMINOLOGIAS DE CUSTOS 

 

 

5.5.1 Gastos 

 

 

Gastos são todos os recursos utilizados para produzir determinado produto ou serviço. 

“Consistem no sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou 

serviço qualquer” (BRUNI e FAMÁ, op. cit., p. 23).  

Aliado a isso, gasto é considerado um importante item na administração de empresas 

ou propriedades rurais, pois é muito relevante tanto na fabricação quanto na venda de 

produtos e serviços. “Gasto é termo genérico que pode representar tanto um custo como uma 

despesa” (CREPALDI, 2010, p. 6). 

 E ainda, conforme os pensamentos de Crepaldi (2010), o resultado do esforço 

requerido na fabricação ou produção de qualquer bem ou serviço resultará em algum tipo de 

pagamento ou recompensa. Ele afirma que a entrega ou promessa de entrega é de ativos, 

normalmente dinheiro. 
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 Já Leone e Leone trazem uma definição completa do que seria um gasto, segundo seus 

pensamentos. 

 

 

O termo gastos é usado para definir as transações financeiras em que há ou a 
diminuição do disponível ou a assunção de um compromisso em troca de algum bem 
de investimento ou bem de consumo. Desse modo, o gasto pode ser imediatamente 
classificado como gasto de investimento (aquele que vai ser ativado) ou como gasto 
de consumo (que será logo batizado como uma despesa) (LEONE e LEONE, 2010, 
p. 32). 

 

 

 Dessa forma, o termo gasto é extremamente amplo dentro de uma organização. Ele 

pode se referir a uma despesa ou a um custo, chamados de gasto de consumo ou gasto de 

investimento, respectivamente. 

 

 

5.5.2 Despesas 

 

 

Diferente de custo, as despesas representam valores utilizados para a realização das 

receitas. Para que as vendas possam ser efetuadas tudo o que for gasto com elas é considerado 

despesa. Podem-se mostrar como exemplos os gastos com vendedores, marketing do produto 

e demais funcionários envolvidos, entre outros. 

Para isso, a definição de despesas, 

 

 

Correspondem [despesas] a bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para 
obtenção de receitas. Não estão associadas à produção de um produto ou serviço. 
Como exemplos de despesas podem ser citados gastos com salários de vendedores, 
gastos com funcionários administrativos etc. (BRUNI e FAMÁ, op. cit., p. 23). 

 

 

Dessa forma, todos os gastos relacionados às vendas e que não podem ser associados à 

produção são classificados como despesa. 
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5.5.3 Custos 

 

 

 Custos representam o desembolso de recursos mais próximos à produção, ou seja, tudo 

o que for gasto com a produção de bens ou serviços é considerado custo. “São os gastos 

relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços” (CREPALDI, 

op. cit., p. 7). 

 Confome Bruni e Famá (2010), nesse sentido, o que pode ser classificado como custo 

são todos os gastos que puderem ser associados aos produtos ou serviços produzidos pelas 

organizações. Alguns exemplos podem ser utilizados como as matérias-primas, mão-de-obra, 

embalagens e depreciação de imobilizados como o maquinário, entre outros. 

 Outro tipo de custo que irá compor os custos de produção na atividade rural e que é 

específico de produtores rurais é o funrural. Funrural é o imposto cobrado referente a emissão 

de notas fiscais de produtor e incide sobre qualquer produto de origem agrícola. Somado a 

isso, existem outros custos com impostos como o imposto de renda. 

Assim, vários são os tipos de custos agregados à produção. Eles podem ser 

classificados das mais diversas maneiras, segundo as finalidades de cada um. 

 

 

5.5.3.1 Custos diretos 

 

 

 Inicialmente, como o próprio nome diz, custos diretos são os que estão diretamente 

ligados à atividade produtiva ou a um determinado produto em específico. 

Conforme definição de Crepaldi (2010), os custos diretos são os que não precisam de 

rateios para serem apropriados aos produtos, eles estão diretamente ligados à produção, basta 

existir uma medida de consumo. De forma geral, os custos diretos se associam a produtos e 

variam proporcionalmente à quantidade produzida. E ainda complementa, “sem ele o produto 

não existiria” (Ibid., p. 39). 

 Já Leone (2000), define custo direto como tudo o que se consegue identificar com as 

obras, podendo ser utilizado do modo mais econômico e lógico possível. O autor aplica custo 

direto como o elemento que está mais próximo na produção, ou seja, a mão-de-obra direta. 

 No entanto, apesar de tantas definições, Bruni e Famá apresentam uma versão mais 

completa e afirmam que custos diretos: 
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São aqueles diretamente incluídos no cálculo dos produtos. Consistem nos materiais 
diretos usados na fabricação do produto e mão-de-obra direta. Apresentam a 
propriedade de serem perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva. Exemplos: 
aço para fabricar chapas, salários dos operários etc. (BRUNI e FAMÁ, op. cit., p. 
29). 

 

 

 Dessa forma, podem ser vistos como a classificação de custos mais simples e direta 

possível, podendo ser calculados mais facilmente, sem considerar rateios e demais itens de 

outros tipos de custos. 

 Os custos diretos podem se dividir em dois itens básicos à fabricação de produtos e 

serviços, mão-de-obra direta ou MOD e custo de material. 

 

 

5.5.3.1.1 Mão-de-obra direta 

 

 

 Primeiramente, mão-de-obra direta é um dos itens da classificação de custos diretos. 

Isso porque sua definição diz que mão-de-obra direta representa as pessoas que trabalham 

diretamente na produção ou elaboração de um determinado produto. 

 

 

A mão-de-obra direta ou, simplesmente, MOD corresponde aos esforços produtivos 
das equipes relacionadas à produção dos bens comercializados ou dos serviços 
prestados. Refere-se apenas ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto em 
elaboração, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a 
identificação de quem executar o trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação 
direta ou rateio (BRUNI e FAMÁ, op. cit., p. 73). 

 

 

Assim sendo, determinar a mão-de-obra direta só é possível ao apurar quem realiza tal 

trabalho e o tempo gasto em sua conclusão. 
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5.5.3.1.2 Custo de Material 

 

 

 Custo de material ou, como também é conhecido, material direto é o custo dos 

materiais diretamente utilizados na produção, como por exemplo a matéria-prima e 

embalagens. “Material Direto é o custo de qualquer material diretamente identificável com o 

produto e que se torne parte integrante dele” (CREPALDI, op. cit., p. 39). 

O custo de material varia de acordo com a quantidade de unidades produzidas, e 

conforme Crepaldi (2010), as matérias-primas juntamente com todos os materiais adquiridos 

prontos e utilizados no processo de fabricação são apropriados aos produtos pelo seu custo de 

aquisição. 

 Em suma, custos de material representam os gastos diretamente ligados à produção e 

ao produto em específico fabricado. 

 

 

5.5.3.2 Custos indiretos 

 

 

 Diferentemente do que tratam custos diretos, os indiretos podem ser considerados mais 

complexos por exigirem algum tipo de rateio na sua determinação e avaliação. 

Segundo Crepaldi (2010), os custos indiretos são os que necessitam da utilização de 

algum critério de rateio para serem incorporados aos produtos. E complementa sua ideia 

afirmando que, custo indireto é todo custo que não está diretamente ligado ao produto, no 

entanto, é vinculado ao processo produtivo como no caso de depreciação de máquinas. 

 Porém, além de mais complexos esses custos exigem maior controle dos negócios, 

sendo de extrema importância o conhecimento de todos os recursos utilizados na produção e 

no processo produtivo para poder determiná-los. “São todos os outros custos que dependem 

do emprego de recursos, de taxas de rateio, de parâmetros para o debito às obras” (LEONE, 

op. cit., p. 59). 

 E Bruni e Famá complementam: “Os custos indiretos de fabricação ou, simplesmente, 

CIFs são os gastos identificados com função de produção ou elaboração do serviço a ser 

comercializado e que, [...], não podem ser associados diretamente a um produto ou serviço 

específico” (BRUNI e FAMÁ, op. cit., p. 81). 
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 Assim, Bruni e Famá (2010), afirmam que custos indiretos são os que não podem ser 

alocados diretamente aos produtos, como o próprio nome revela. Concluem que sob sua 

classificação agrupam-se vários gastos de diversas naturezas produtivas, tendo a necessidade 

de realizar o rateio por produto. 

 

 

5.5.3.3 Custos de transformação 

 

 

 Antes de tudo, os custos de transformação independem de sua classificação quanto a 

custos diretos ou indiretos. No geral, podem trabalhar em conjunto desde que estejam de 

acordo com o seu objetivo. 

Custos de transformação, “igualmente denominados custo de conversão ou custos de 

agregação. Consistem no esforço agregado pela empresa na obtenção do produto. Exemplos: 

mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação” (BRUNI e FAMÁ, op. cit., p. 29). 

Assim, os custos de transformação definem todo esforço ou recurso utilizado na 

fabricação para se obter o produto ou serviço final. 

 

 

5.5.3.4 Custos fixos 

 

 

 Os custos podem ser classificados quanto a sua variabilidade. Dessa forma, segundo 

pensamentos de Crepaldi (2010), os custos fixos representam os custos cujo total não variam, 

independentemente da quantidade ou volume produzidos.  

 No entanto, Bruni apresenta uma definição mais complexa e afirma: 

 

 

São custos que, em determinado período de tempo e em certa capacidade instalada, 
não variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Existem mesmo 
que não haja produção. [...] É importante destacar que a natureza de custos fixos ou 
variáveis está associada aos volumes produzidos e não ao tempo (BRUNI e FAMÁ, 
op. cit., p. 30). 
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Além disso, conforme Leone e Leone (2010), o valor total dos custos permanece 

praticamente igual mesmo que a base de volume que é selecionada como referencial varie. 

Dessa forma, os custos fixos representam todo esforço ou recurso gasto na capacidade 

instalada da empresa. Ou seja, o que é necessário para realizar produção, de bens ou serviços, 

sem haver produção, independente do tempo transcorrido e do volume produzido. 

 

 

5.5.3.5 Custos variáveis 

 

 

 Ao contrário do que ocorrem com os custos fixos, os custos variáveis sofrem 

influência da quantidade produzida pela empresa. Segundo Leone e Leone (2010), os custos 

variáveis são os que variam conforme o volume produzido, ou seja, conforme o volume das 

atividades. 

Aliado a isso, segundo os pensamentos de Crepaldi (2010), que assim como os demais 

autores, também afirma que custos variáveis variam proporcionalmente ao volume de 

produtos ou serviços produzidos pelas empresas. 

 

 

Seu valor total altera-se diretamente em função das atividades da empresa. Quanto 
maior a produção, maiores serão os custos variáveis. Exemplos óbvios de custos 
variáveis podem ser expressos por meio dos gastos com matérias-primas e 
embalagens. Quanto maior a produção, maior o consumo de ambas (BRUNI e 
FAMÁ, op. cit., p. 30). 

 

 

 Porém, se forem tratados em sua forma unitária, os custos fixos ou variáveis podem se 

tornar genéricos dependendo dos casos. “Assim como os custos fixos, os custos variáveis 

possuem uma interessante característica: são genericamente tratados como fixos em sua forma 

unitária” (Ibid., p. 30). 

 Assim, torna-se importante analisar a composição dos custos item a item, para que o 

resultado final possa ser determinado de forma mais precisa e coerente. 
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5.6 CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS 

 

 

 Como se pode perceber pelo descrito acima, a classificação de custos ocorre quanto a 

apropriação aos produtos, dividido em custos diretos ou indiretos, e quanto ao nível de 

atividades, representado por custos fixos e variáveis. 

 Dessa forma, segue o conceito de uma das classificações de custos. Neste estudo, ela 

foi a única utilizada. 

 

 

5.6.1 Custo-padrão 

 

 

 Nessa classificação, denominada de custo-padrão, os custos são conhecidos antes que 

se inicie a produção. Assim, leva em consideração todo o planejamento de produção, pois 

para ser mensurado é preciso saber antecipadamente alguns fatores como a quantidade a ser 

produzida, o valor da matéria-prima e a tecnologia utilizada no processo produtivo. 

 

 

Os custos, nesse sistema, são predeterminados antes da produção. É um custo 
estabelecido pela empresa como meta para seus produtos, levando em consideração 
as características tecnológicas do processo produtivo, a quantidade e os preços dos 
insumos necessários para a produção e o respectivo volume (CREPALDI, op. cit., p. 
296). 

 

 

 Já Leone e Leone (2010), afirmam que o sistema de custeio custo-padrão não possui 

utilidade se implantado solitariamente. Citam a importância do acoplamento a outro sistema 

ou técnica que utilize custos-históricos para que ele possa oferecer informações relevantes 

para a atividade desenvolvida. 
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5.6.2 Métodos de custeio 

 

 

 Segundo os pensamentos de Crepaldi (2010), os métodos de custeio possuem como 

objetivo definir qual método será mais apropriado para utilização na apropriação dos custos. E 

ainda explica que custear algo significa acumular ou determinar custos. 

Dessa forma, são três os tipos de custeio mais utilizados: por absorção, variável e 

custeio ABC. No entanto, para o presente estudo, foram utilizadas em sua maior parte, custeio 

variável e ABC. 

 

 

5.6.2.1 Custeio variável 

 

 

No tipo de custeio variável o custeamento é feito considerando somente os custos 

variáveis e descartando-se os custos fixos. “Conhecido também como custeio direto, é um tipo 

de custeamento que considera como custo de produção de um período apenas os custos 

variáveis incorridos, desprezando os custos fixos. Fundamenta-se na separação dos gastos em 

gastos variáveis e gastos fixos” (CREPALDI, op. cit., p. 232). 

Segundo Leone e Leone (2010), o critério do custeio variável é fundamentado na ideia 

de que os custos e as despesas inventariáveis são somente aqueles ligados diretamente a 

atividade produtiva e que sejam variáveis em relação a alguma medida. 

No entanto afirma, “o critério do custeio variável não é aceito legalmente. As 

disposições legais que tratam da apuração dos custos de produtos e serviços são unânimes em 

impor o uso do critério do custeio por absorção” (LEONE e LEONE, op. cit., p. 321). E 

complementa que leis e regulamentos, não só no Brasil como no exterior, obrigam as 

empresas a utilizarem o custo por absorção ainda que seja parcialmente. 

 

 

5.6.2.2 Custeio ABC 

 

 

 Segundo Leone e Leone (2010) o surgimento do critério ABC deve-se a evolução 

tecnológica que modificou muito a composição dos fatores de produção, tornando mais 
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significativos os custos indiretos de fabricação se comparados ao custo do fator mão-de-obra 

que é um item constituinte de custos diretos. 

 

 

O ABC é um sistema de custeio baseado na análise das atividades significativas 
desenvolvidas na empresa. O centro de interesse do sistema concentra-se nos gastos 
indiretos. O objetivo imediato do sistema é a atribuição mais rigorosa de gastos 
indiretos ao bem ou ao serviço produzido na empresa, permitindo um controle mais 
efetivo desses gastos e oferecendo melhor suporte às decisões gerenciais 
(BOLETIM IOP apud Leone e Leone, op. cit., p. 253). 

 

 

Assim, percebe-se a importância do custeio ABC, que se baseia nas atividades mais 

significativas desenvolvidas pela empresa, exigindo maior atenção nos gastos indiretos, pois é 

a partir disso que decisões mais concretas serão tomadas e será possível obter redução de 

custos de produção. 

Somado a isso, o custeio ABC ou custeio baseado em atividades “é um método de 

custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos 

custos indiretos” (MARTINS, 2010, p. 87). Além disso, o autor afirma que a utilidade do 

custeio baseado em atividades não se limita ao custeio de produtos e que esta pode ser uma 

ferramenta poderosa na gestão de custos. 

 Já Crepaldi (2010), define o custeio baseado em atividades como um processo que 

consiste em identificar, analisar e alocar os custos aos processos da empresa visando gerenciar 

da melhor forma a lucratividade. E complementa que, a metodologia ABC procura definir e 

custear as atividades desenvolvidas pela empresa e ajuda a compreender a relação das 

atividades com os produtos ou serviços. 

 E, por fim,  

 

 

O maior objetivo do método [ABC] é compreender as atividades desenvolvidas e, 
pela identificação das perdas (atividades que não agregam valor e que não são 
necessárias, tanto a nível qualitativo como quantitativo), melhorá-las. Dessa forma, 
pode-se melhor precisar o custo dos produtos, e sendo melhor compreendido e 
questionado poderá ser, então, reduzido. Busca determinar bases que possam melhor 
representar a causa dos custos (direcionadores de custos) com respeito às atividades, 
bem como sua taxa de consumo em cada fabricação (ZIMMER, MEDEIROS E 
RAUCH, 2008, p. 25). 
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 Assim, o custeio ABC é um todo complexo que se utilizado de forma correta oferece 

subsídios muito importantes para a tomada de decisão. E este custeio é de extrema 

importância, pois através dele é que os custos podem ser trabalhados visando sua redução. 

 

 

5.6.2.2.1 Análise de custos pelo método ABC 

 

 

 A análise de custos pelo método ABC consiste em uma avaliação mais precisa e 

detalhada dos custos. Conforme Crepaldi (2010), esta avaliação precisa se refere tanto ao 

custo da atividade como um todo quanto de processos específicos, visando sua redução por 

meio de aprimoramentos contínuos e descontínuos. 

 A avaliação do custo pelo método ABC é de extrema importância. Através disso é 

possível mensurar os itens do estoque que são mais significativos para controlar o custo de 

fabricação dos produtos. 

 

 

Itens A: são aqueles cujos estoques apresentam elevado valor relativo e, portanto, 
merecem um controle mais rigoroso que os demais. Os inventários podem ser mais 
frequentes, mensais, semanais ou diários. 
Itens B: em valores, não são tão representativos como os estoques dos itens A, mas 
representam, também, elevada aplicação de recursos. Podem ser inventariados em 
uma frequência menor; mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. 
Itens C: representam estoques que são bastante numerosos em termos de itens, 
porém pouco representativos em termos de valor. Costumam somente ser 
inventariados no momento do balanço (BRUNI e FAMÁ, op. cit., p. 51). 

 

 

 Dessa forma, a análise de custos pelo método ABC considera os itens A como os de 

maior relevância no momento de controle de custos. É através desses itens que se obtém uma 

significação maior em termos de valor e é pela gestão deles que há maiores chances de se 

reduzir os custos de produção. 
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5.7 ACUMULAÇÃO DE CUSTOS 

 

 

 Primeiramente, acumulação de custos consiste na coleta de dados que serão utilizados 

no cálculo dos custos e no armazenamento correto e organizado para posterior análise e 

avaliação. “Acumulação de custo significa colher os dados de custo e registrá-los de forma 

organizada [...], sistemática, para atender a alguma finalidade” (CREPALDI, op. cit., p. 14). 

 Dessa forma, uma das classificações da acumulação de custos e que foi considerada na 

pesquisa é a por produção contínua.  

 

 

5.7.1 Produção contínua ou em série 

 

 

 A produção contínua, diferentemente da produção por encomenda, acontece em 

massa. A variedade de produtos produzida é pequena, mas a quantidade de cada produto é 

grande. Neste caso de fabricação as empresas trabalham gerando estoques. “Produção 

contínua ou em série – quando a empresa opera na fabricação de produtos iguais, produzidos 

de maneira contínua. Geralmente, ela produz para o estoque” (CREPALDI, op. cit., p. 191). 

 Enfatizando, “uma das características básicas operacionais que indicam o emprego do 

sistema de custos por processo é sua natureza contínua, fabricando produtos semelhantes, em 

grande quantidade” (LEONE e LEONE, op. cit., p. 203). 

 Percebe-se, que para o caso em questão, de produção de carne suína, o tipo de sistema 

de acumulação de custos se encaixa perfeitamente na produção contínua ou em série por se 

tratar da fabricação de um único produto que é fabricado em grande escala. 

 

 

5.8 RATEIO 

 

 

 Rateio, na contabilidade de custos, possui significativa importância no cálculo de 

custos indiretos. O rateio serve para dividir o valor dos custos entre todos os produtos ou 

serviços, que em sua produção, utilizem mesma matéria-prima, equipamento, entre outros. 
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Rateio é um artifício empregado para distribuição dos custos. Os custos indiretos, 
para serem incorporados aos produtos, obedecem a uma mecânica de apropriação no 
processo de rateio. A escolha da base utilizada deve ser feita em função do recurso 
mais utilizado na produção. Ex.: unidades produzidas (CREPALDI, op. cit., p. 93). 

 

 

E ainda complementa, 

 

 

Representa a alocação de custos indiretos aos produtos em fabricação, segundo 
critérios racionais. Contudo, dada a dificuldade de fixação de critérios de rateio, tais 
alocações carregam consigo certo grau de arbitrariedade. A importância do critério 
de rateio está intimamente ligada à manutenção ou uniformidade em sua aplicação 
(Ibid., p. 11). 

 

 

 Dessa forma, percebe-se como o critério de rateio pode afetar no cálculo dos custos de 

produção de determinado produto ou serviço. Sem ele, o custo pode apresentar valores 

incompletos e incorretos. Com a utilização do critério de rateio o cálculo do custo chega o 

mais próximo possível do real, se aplicado com critérios de rateio coerentes. Se os critérios de 

rateio não forem devidamente estudados, pode-se chegar a custos incoerentes ou distorções 

graves em relação a cada fase do processo ou a cada produto produzido. 

 

 

5.9 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) 

 

 

 O custo dos produtos vendidos corresponde a todos os custos e recursos gastos na 

fabricação de determinado produto ou serviço. 

 Conforme Crepaldi (2010), o custo dos produtos vendidos é composto pela soma de 

todos os custos incorridos na fabricação dos produtos que foram vendidos em determinado 

período de tempo. Considerando o processo de produção, o custo dos produtos vendidos é 

calculado considerando as diversas fases por que passa a matéria-prima até ser vendida como 

produto pronto. 

 Assim, esse cálculo envolve tudo o que for gasto desde o início até o final do ciclo de 

produção. Desde a matéria-prima até o produto acabado e vendido, incluindo aqui as despesas 

com a venda. 



49 
 

5.9.1 Apuração do custo dos produtos vendidos 

 

 

 A apuração do custo dos produtos vendidos se dá depois de calculados todos os custos 

fixos e variáveis, diretos e indiretos. Envolve também a variação dos estoques de produtos 

acabados e em processo. 

“O custo dos produtos vendidos é formado pela soma dos materiais diretos mais mão-

de-obra direta mais os custos indiretos de fabricação, ajustado para mais ou para menos pela 

variação dos estoques de produtos acabados e produtos em processo” (CREPALDI, op. cit., p. 

127). 

Dessa forma, a fórmula para o cálculo do custo dos produtos vendidos é: CPV= 

estoque inicial + materiais diretos + MOD + custos indiretos de fabricação – estoque final. 

 

 

5.9.2 Etapas do custo dos produtos vendidos 

 

 

 Como todo cálculo, o custo dos produtos vendidos, segue algumas etapas para a 

preparação dos dados e para posterior apuração. “Para fazer a apuração do CPV, observam-se 

as seguintes etapas: separação entre custos e despesas, separação entre custos diretos e 

indiretos, apropriação dos custos diretos aos produtos e rateio dos custos indiretos aos 

produtos” (CREPALDI, op. cit., p. 190). 

 Após isso, os dados estão preparados e prontos para serem calculados. 

  

 

5.10 OUTRAS DEFINIÇÕES EM CUSTOS 

 

 

 Aliado ao conteúdo anteriormente apresentado, ainda foram estudadas outras 

definições e cálculos, que juntamente com custos fixos e variáveis compõe o custo final na 

produção de suínos. Dessa forma, é possível maior assertividade quanto ao custo apurado. 
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5.10.1 Depreciação no meio rural 

 

 

A depreciação, tanto no meio rural como em empresas, de construções e edificações 

ou de máquinas e equipamentos, é considerada um item de custo fixo. Segundo Girotto e 

Filho (2000) a depreciação é calculada através do método linear, considerando-se a vida útil 

do objeto em estudo com valor residual igual a zero, ou seja, ao final de toda a sua vida útil 

quando estiver totalmente depreciado seu valor contábil será zero. 

 Aliado a isso, a fórmula utilizada para o cálculo das depreciações é a apresentada a 

seguir. Lembrando que o seu resultado é por animal terminado no mês e para cálculo do custo 

por quilo foi dividido pelo peso médio dos suínos. 

 

 

D= 
Vi / Vu 

Nº Matrizes X Nº terminados/matriz/ano 
 

 

 Com isso, Vi representa o valor inicial e Vu representa a vida útil. Esta fórmula é 

utilizada para todos os itens existentes na propriedade rural e que possam ser depreciados. 

 Assim, são consideradas como instalações as pocilgas, construções para tratamento de 

dejetos, silos para armazenagem e armazéns. Já os equipamentos podem ser considerados os 

comedouros, balança, trituradores e depósito de grãos, entre outros. 

 Vale destacar a importância desta apuração considerando que ao final da vida útil de 

qualquer ativo tem-se o equivalente para a aquisição de um produto igual ou semelhante novo. 

 

 

5.10.2 Remuneração dos ativos 

 

 

Este cálculo serve para mensurar qual é a remuneração da produção sobre cada item e 

comparar com o juro que poderia ter sido obtido em caso de aplicar o dinheiro em caderneta 

de poupança. 
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5.10.3 Remuneração sobre o capital médio 

 

 

Conforme os pensamentos de Girotto e Filho (2000) para calcular os juros sobre o 

capital médio de instalações e equipamentos se considera a taxa de juros sobre a caderneta de 

poupança. Lembrando que, o capital médio é o valor dos equipamentos e instalações novos, 

dividido por dois, e possui a seguinte fórmula de cálculo: 

 

 

JCM= 
Ca X Juros de poupança (mensal) 

Nº Matrizes X Nº terminados/matriz/ano 
 

 

 Assim sendo, JCM significa o resultado de juro sobre o capital médio e Ca é o capital 

médio das instalações e equipamentos previamente calculados. O resultado final deste cálculo 

é dado por suíno terminado e para o cálculo do quilo foi dividido pelo peso médio dos 

animais. 

 

 

5.10.4 Remuneração sobre reprodutores 

 

 

Igualmente importante, a remuneração sobre os reprodutores é calculada utilizando-se 

do valor de aquisição dos animais, matrizes e machos. A fórmula para o cálculo é apresentada 

a seguir. 

 

 

JRe= 
Re X Juros de poupança (mensal) 

Nº Matrizes X Nº terminados/matriz/ano 
 

 

 Com isso, JRe representa o juro sobre os reprodutores e Re o valor do plantel 

reprodutor. O resultado é dado por suíno terminado e para o cálculo por quilo foi dividido 

pelo peso médio dos animais. 
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 O cálculo das remunerações torna-se importante, pois é possível comparar o valor 

aplicado no negócio, considerando todas as compras e construções efetuadas, com o que o 

produtor rural poderia ganhar aplicando este valor em uma poupança. 

 

 

5.10.5 Manutenção e conservação 

 

 

Inicialmente, através do cálculo de manutenção e conservação é possível apurar, mês a 

mês, um valor estimado para cobrir esses gastos, já que ele pode variar. A fórmula se dá da 

seguinte forma: 

 

 

Cma= 
Ca X Taxa 

Nº Matrizes X Nº terminados/matriz/ano 
 

 

 Assim, o valor de CMa é o custo total de manutenção enquanto que o Ca é o capital 

médio das instalações e equipamentos, considerando uma taxa de aplicação. Esta taxa é uma 

porcentagem do total investido e pode ser determinada pelo produtor rural. 

 

 

5.10.6 Eventuais 

 

 

O cálculo de eventuais custos ou despesas também é considerado importante para a 

apuração dos custos. Conforme Girotto e Filho (2000), a determinação deste valor serve para 

cobrir despesas ocasionais e é calculada aplicando-se um percentual, que pode ser 

determinado pelo produtor rural, sobre os custos variáveis, desconsiderando o imposto de 

funrural. Neste caso somente se multiplica o valor das despesas pela taxa. 
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6 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Primeiramente, conforme questionário despadronizado, elaborado anteriormente à 

pesquisa na propriedade rural e em apêndice, grande parte das questões serão respondidas ao 

longo da exposição dos dados obtidos. Vale ressaltar que houve não somente a entrevista com 

o produtor rural, mas também foram apurados valores utilizando-se de documentação, como 

notas fiscais, e por intermédio da observação de fatos ocorridos. 

 Diante disso, a compra dos insumos utilizados na produção é efetuada somente por 

intermédio de representantes comerciais. De tempos em tempos esses representantes visitam o 

produtor rural oferecendo seus produtos, sejam eles medicamentos ou a base para formulação 

das rações destinadas a alimentação animal. 

 É importante destacar que o produtor rural em questão não faz gerenciamento de 

custos e nem análises mais profundas a respeito da gestão do negócio. Os custos da produção 

são calculados considerando somente os itens de maior impacto no todo, como rações e 

medicamentos, e é realizado de maneira bem simples, utilizando-se apenas de anotações. 

 Assim sendo, nenhuma análise de viabilidade para os investimentos na propriedade foi 

realizada. O produtor sentiu necessidade de tentar reduzir ao máximo o custo de produção e 

achou por bem investir em uma fábrica de rações própria, onde conta com a ajuda de um 

técnico para a formulação das rações necessárias à alimentação dos animais. 

 Com isso, e a ajuda das fontes de energia renováveis utilizadas pelo produtor na 

propriedade rural, o mesmo resolveu investir em um secador solar de grãos e silos para a 

armazenagem. Segundo ele, além da redução de custos, o investimento ajuda muito na 

questão logística. Neste caso, ele não tem de se locomover até empresas da região para retirar 

os grãos armazenados, que já se encontram em sua propriedade, disponíveis no momento em 

que precisar. 
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 Todos os componentes que compõe o custo de produção da propriedade rural em 

estudo foram coletados e posteriormente analisados. Dessa forma, segue a apresentação por 

etapas. 

 

 

6.1 ITENS DE CUSTOS 

 

 

 Nesta parte do estudo serão apresentados os principais itens componentes dos custos 

da propriedade rural. Além da mão-de-obra, gastos com energia e despesas eventuais, vale 

destacar os itens que possuem boa parcela de contribuição para o aumento do custo total. 

 

 

6.1.1 Alimentação 

 

 

 A alimentação dos animais é feita somente com ração, composta basicamente de 

milho, farelo de soja, medicamento contra toxinas e uma mistura adicional específica para 

cada fase do desenvolvimento do leitão. Além disso, alguns itens são acrescentados à 

formulação conforme o tipo de ração fabricada e a fase de crescimento do animal. 

 Nas três primeiras fases de alimentação dos suínos é preciso acrescentar açúcar na 

mistura da ração. Para a alimentação das matrizes gestantes acrescenta-se farelo de trigo e 

para as matrizes em lactação, energético. 

 

 

6.1.2 Medicamentos 

 

 

 A medicação utilizada na propriedade rural se divide em dois tipos: preventiva e 

curativa. A medicação preventiva visa prevenir doenças que os animais possuem maior risco 

de adquirir e, em parte, é composta por complementos adicionais à alimentação, como no caso 

do ferro para os animais mais novos. 

 Já a medicação curativa é composta por remédios antibióticos, antiinflamatórios, 

antitóxicos, analgésicos, entre outros. Neste caso, a mesma só é utilizada no caso de 
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adoecimento. Vale lembrar que para os machos só a medicação curativa é aplicada, já que a 

medicação preventiva necessária é efetuada pelo fornecedor antes da entrega na propriedade 

rural. 

 

 

6.1.3 Custo de Investimentos 

 

 

 O presente estudo se preocupou com a pesquisa de máquinas, equipamentos e 

construções efetuadas pelo proprietário para o cálculo de depreciações e demais análises que 

compõe o custo final do produto vendido. 

 Somado a isso, além dos itens citados anteriormente que foram utilizados no cálculo 

de custos, ainda existem outras construções, máquinas, equipamentos e ferramentas na 

propriedade, no entanto, irrelevantes no estudo por não fazerem parte da atividade em 

questão. 

 

 

6.1.4 Outros 

 

 

 Um dos itens importantes na análise de custos é o funrural. Este imposto é recolhido 

sobre toda e qualquer nota fiscal de produtor emitida, independente do produto. Dessa forma, 

foi desconsiderado este item no cálculo, pois o valor acordado entre comprador e vendedor é 

líquido do imposto. Além disso, o imposto de renda, que é pago sobre ganhos anuais, acaba 

não incidindo face que o produtor se enquadra dentro da faixa de isenção. 

 Somado a isso, outro item que foi desconsiderado é o custo com água. A propriedade 

possui roda d’água, movida através da energia renovável da água. Para isso foi considerado 

somente o custo para implantação de tal sistemática, já que a água consumida provém de uma 

vertente existente na propriedade. Vale destacar que a propriedade também faz uso de água de 

poço artesiano, mas para a atividade de produção de suínos ela não é utilizada. 

 Outro custo bastante considerável na criação de animais é com a assistência técnica. 

Porém, este gasto é desconsiderado já que a assistência existente é prestada pelos próprios 

vendedores e técnicos das revendas, que assessoram o produtor sem custos adicionais. 
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 No entanto, outros itens importantes foram considerados para chegar ao custo final do 

produto. O valor total dos investimentos na atividade deve retornar ao produtor como forma 

de retorno sobre o capital. Foram analisadas e inseridas no cálculo, as remunerações de capital 

e os investimentos em reprodutores. 

 

 

6.2 CUSTO POR FASES 

 

 

 Inicialmente, nesta parte do trabalho, serão apresentados os dados obtidos através da 

pesquisa dos itens componentes do custo por fases de desenvolvimento dos suínos. Foram 

consideradas como fases de desenvolvimento cada tipo de ração fabricada. Dessa forma, se 

apresentam cinco fases: pré I, pré II, pré III, crescimento e terminação. 

 

 

6.2.1 Fase 1 – pré I 

 

 

 Na primeira fase, foi considerada para o cálculo a ração fabricada, pré I, conforme 

mostra dados na tabela 6. Vale destacar que o valor do custo de cada fase é considerado por 

kg de carne, considerando 60 terminados por mês e 108 quilos de média para cada terminado. 

Além disso, o preço de custo dos insumos foi considerado do mês de agosto de 2012. 

 

 

Tabela 6 – Custo da Fase Pré I  

Itens  Valor  
1. Custos Variáveis   
1.1 Alimentação  R$   0,169  
1.2 Mão-de-obra  R$   0,062  
1.3 Medicação Preventiva  R$   0,028  
1.4 Medicação Curativa  R$   0,012  
1.5 Energia Elétrica  R$   0,006  
1.6 Manutenção e Conservação  R$   0,013  
1.7 Funrural  R$          -   
1.8 Eventuais  R$   0,003  

Total Custos Variáveis  R$   0,293  
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 Analisando os dados apresentados na tabela 6, tem-se como primeiro item 

alimentação, onde foi considerada a ração da primeira fase. Com a formulação da mistura e o 

preço dos insumos em mãos pode-se apurar o custo do quilo de ração fabricada. No quesito 

alimentação ainda foram rateadas as rações de gestação, lactação e dos machos entre cinco 

partes e alocadas entre as cinco fases de desenvolvimento descritas anteriormente. 

 A formulação para a alimentação dos animais nesta fase é composta de 40% de milho, 

20% de farelo de soja e 40% da mistura específica para esta etapa do desenvolvimento. 

Aliado a isso, acrescenta-se 300 gramas de açúcar e 200 gramas de medicamento contra 

toxinas a cada 100 quilos de ração. Assim, perfazendo um custo de R$ 2,24 ao quilo de ração 

fabricada, onde o consumo é de 3 quilos por animal em todo o período, em média. 

 É importante destacar que o valor considerado no cálculo para o insumo milho, 

necessário na ração, foi considerado como se o produtor rural o comprasse, mesmo sendo de 

produção da propriedade rural. 

 Aliado a isso, tem-se a ração das matrizes, que não difere em sua formulação básica, 

porém os elementos adicionais são bastante distintos. A fórmula básica de ambas as rações, 

lactação e gestação, é composta de 66% de milho, 30% de farelo de soja e 4% de mistura 

específica para cada período e, ainda, levam 200 gramas de medicamento contra toxinas a 

cada 100 quilos de ração fabricada. 

A ração das matrizes que estão amamentando, ou seja, em lactação, levam 3 quilos de 

energético especial a cada 100 quilos de ração fabricada. No entanto, para as matrizes 

prenhas, ou seja, em gestação, não é acrescentado energético, mas se adiciona 200 gramas de 

farelo de trigo a cada 100 quilos de ração. A ração composta para as matrizes gestantes 

também é consumida pelos machos. O consumo das matrizes em lactação é de 8 quilos por 

dia, das matrizes em gestação é de 3 quilos e dos machos é de 2,5 quilos por dia. 

 Somado a isso, a mão-de-obra e medicação curativa foram calculados dividindo-os em 

cinco e considerando cada parte em uma das fases do desenvolvimento. Entretanto, na 

medicação preventiva dos leitões, que é feita somente na primeira fase, todo o custo foi 

alocado aqui, ao passo que, a medicação preventiva das matrizes foi divida entre as fases. 

 É importante ressaltar que os animais da primeira fase recebem as primeiras vacinas 

no terceiro dia de vida, sendo uma delas a dose de ferro. A terceira e última vacina preventiva 

é aplicada por volta do décimo quinto dia de vida e serve para prevenção de doenças 

respiratórias. O custo total com vacinas preventivas para a primeira fase é de R$ 2,61 por 

animal. 
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 O custo com energia elétrica também foi rateado entre as cinco fases do 

desenvolvimento. Os cálculos de manutenção, conservação e eventuais seguiram a mesma 

lógica e foram divididos entre as fases. 

 Dessa forma, levando em consideração todos os custos variáveis, apura-se o custo da 

primeira fase em R$ 0,293 ao quilo, considerando o número de terminados e seu peso médio. 

  

 

6.2.2 Fase 2 – pré II 

 

 

 Primeiramente, seguem componentes do custo da segunda fase de desenvolvimento 

dos animais na tabela 7. 

 

 

Tabela 7 – Custo da Fase Pré II 

Itens  Valor  
1. Custos Variáveis   
1.1 Alimentação  R$   0,148  
1.2 Mão-de-obra  R$   0,062  
1.3 Medicação Preventiva  R$   0,004  
1.4 Medicação Curativa  R$   0,012  
1.5 Energia Elétrica  R$   0,006  
1.6 Manutenção e Conservação  R$   0,013  
1.7 Funrural  R$          -   
1.8 Eventuais  R$   0,003  

Total Custos Variáveis  R$   0,247  
 

 

A segunda fase é composta de uma ração diferente da primeira. Sua formulação é 

composta de 50% de milho, 25% de farelo de soja e 25% de mistura específica à etapa. 

Somado a isso, acompanha a fórmula 300 gramas de açúcar e 200 gramas de medicamento 

contra toxinas a cada 100 quilos de ração fabricada. O custo desta ração fica em torno de R$ 

0,87 ao quilo e o consumo médio é de 5 quilos por suíno no período todo. 

 Aliado a isso, na medicação preventiva, não se aplica nenhuma dose em animais para a 

engorda. Neste item, somente foi rateado o custo com medicação preventiva e curativa de 

matrizes e machos. 
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 Somado a isso, já apurado o custo da primeira fase acrescenta-se o custo da segunda 

fase. Dessa forma, custo da primeira fase R$ 0,293 + custo da segunda fase R$ 0,247 = R$ 

0,539. 

 

 

6.2.3 Fase 3 – pré III 

 

 

 Para a terceira fase, de ração pré III, segue tabela 8 com a descrição de valores. 

  

 

Tabela 8 – Custo da Fase Pré III 

Itens  Valor  
1. Custos Variáveis   
1.1 Alimentação  R$   0,260  
1.2 Mão-de-obra  R$   0,062  
1.3 Medicação Preventiva  R$   0,004  
1.4 Medicação Curativa  R$   0,012  
1.5 Energia Elétrica  R$   0,006  
1.6 Manutenção e Conservação  R$   0,013  
1.7 Funrural  R$          -   
1.8 Eventuais  R$   0,003  

Total Custos Variáveis  R$   0,359  
 

 

A terceira etapa apresenta ração com formulação bastante variada em relação às duas 

primeiras, principalmente em se tratando de porcentagens. Esta ração é composta de 65% de 

milho, 30% de farelo de soja e apenas 5% de mistura específica para esta fase. No entanto, o 

que não difere das duas primeiras rações é a presença de 300 gramas de açúcar e 200 gramas 

de medicamento contra toxinas por 100 quilos de ração. O custo desta ração é de R$ 0,83 ao 

quilo com um consumo aproximado de 20 quilos por animal, nesta fase. 

 Percebe-se, dessa forma, o aumento considerável no custo com alimentação. Nota-se, 

porém, que o custo unitário diminui um pouco. Isso se deve ao aumento no consumo de ração 

nesta fase, que é quatro vezes maior que a fase anterior. 

 Apurados os custos das três primeiras fases, apresenta-se: custo da primeira fase R$ 

0,293 + custo da segunda fase R$ 0,247 + custo da terceira fase R$ 0,359 = R$ 0,899. 
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6.2.4 Fase 4 - Crescimento 

 

 

 A quarta, e penúltima fase, apresenta os valores e custos apresentados na tabela 9. 

 

 

Tabela 9 – Custo da Fase de Crescimento 

Itens  Valor  
1. Custos Variáveis   
1.1 Alimentação  R$   0,865  
1.2 Mão-de-obra  R$   0,062  
1.3 Medicação Preventiva  R$   0,004  
1.4 Medicação Curativa  R$   0,012  
1.5 Energia Elétrica  R$   0,006  
1.6 Manutenção e Conservação  R$   0,013  
1.7 Funrural  R$          -   
1.8 Eventuais  R$   0,003  

Total Custos Variáveis  R$   0,965  
 

 

Esta etapa do desenvolvimento do suíno se difere bastante das primeiras, pois é onde 

ele passará a maior parte do período. Esta fase requer uma formulação com 72% de milho, 

24% de farelo de soja e 4% de produto específico ao desenvolvimento. Diferentemente das 

primeiras etapas esta ração só é acompanhada de 200 gramas de medicamento contra toxinas 

para cada 100 quilos de ração, pois o animal já não necessita do açúcar. O custo desta ração é 

de R$ 0,68 ao quilo e o suíno consome em média 120 quilos ao longo desta etapa. 

 Considera-se, nesta etapa, a mesma lógica para o aumento do custo. Nota-se a 

diminuição significativa no custo unitário da ração, porém, há um aumento considerável no 

consumo o que eleva bastante seu valor. 

 Assim, custo variável da primeira fase R$ 0,293 + custo variável da segunda fase R$ 

0,247 + custo variável da terceira fase R$ 0,359 + custo variável da quarta fase R$ 0,965 = R$ 

1,864. 
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6.2.5 Fase 5 - Terminação 

 

 

 Não menos importante, a última etapa do crescimento do suíno até o abate, ou seja, a 

terminação, apresenta seus custos na tabela 10. 

 

 

Tabela 10 – Custo da Fase de Terminação 

Itens  Valor  
1. Custos Variáveis   
1.1 Alimentação  R$   0,860  
1.2 Mão-de-obra  R$   0,062  
1.3 Medicação Preventiva  R$   0,004  
1.4 Medicação Curativa  R$   0,012  
1.5 Energia Elétrica  R$   0,006  
1.6 Manutenção e Conservação  R$   0,013  
1.7 Funrural  R$          -   
1.8 Eventuais  R$   0,003  

Total Custos Variáveis  R$   0,959  
 

 

A quinta e última etapa leva na formulação de sua ração 72% de milho, 24% de farelo 

de soja e 4% de produto específico para a fase. Acrescenta-se, ainda, 200 gramas de 

medicamento contra toxinas a cada 100 quilos de ração fabricada. O consumo do animal nesta 

fase é de em torno de 120 quilos e o custo desta ração fica por volta de R$ 0,68 ao quilo. 

 Nesta fase, igualmente a fase anterior, o custo unitário da ração é reduzido enquanto 

que seu consumo é elevado. 

 Dessa forma, custo variável da primeira fase R$ 0,293 + custo variável da segunda 

fase R$ 0,247 + custo variável da terceira fase R$ 0,359 + custo variável da quarta fase R$ 

0,965 + custo variável da quinta fase R$ 0,959 = R$ 2,823. 

 

 

 

 

 



62 
 

6.3 CUSTO FINAL 

 

 

 Conforme descrito anteriormente, a planilha final de custos de produção de suínos 

envolve itens de custos fixos e variáveis. Dentre os custos variáveis estão alimentação, mão-

de-obra, medicação, energia elétrica, entre outros. Dessa forma, segue conforme tabela 11. 

 

 

Tabela 11 – Custo Final 

Itens  Valor  
1. Custos Variáveis   
1.1 Alimentação  R$   2,303  
1.2 Mão-de-obra  R$   0,309  
1.3 Medicação Preventiva  R$   0,042  
1.4 Medicação Curativa  R$   0,062  
1.5 Energia Elétrica  R$   0,028  
1.6 Manutenção e Conservação  R$   0,063  
1.7 Funrural  R$          -   
1.9 Eventuais  R$   0,017  

Total Custos Variáveis  R$   2,823  
2. Custos Fixos   
2.1 Depreciações   
2.1.1 Depreciação das Instalações  R$   0,110  
2.1.2 Depreciação dos Equipamentos  R$   0,146  

Total Depreciações  R$   0,256  
2.2 Outros Custos Fixos   
2.2.1 Rem. Capital Médio/Instalações e Equipamentos  R$   0,009  
2.2.2 Rem. Sobre reprodutores  R$   0,001  

Total Outros Custos Fixos  R$   0,011  
Total Custos Fixos  R$   0,267  
CUSTO TOTAL  R$   3,090  

 

 

A alimentação possui cinco fases distintas desde o desmame da matriz até a entrega do 

animal pronto para abate, onde as etapas e valores já foram individualmente descritos. Além 

disso, a alimentação dos animais adultos é divida em dois tipos de ração: uma para as matrizes 

em gestação e machos e outra para as matrizes que estão amamentando. 
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 O cálculo do custo de alimentação foi feito utilizando-se da formulação de cada tipo 

de ração. Em todos os itens de custos foram utilizados sessenta animais terminados em um 

mês com média de cento e oito quilos de peso cada um. 

 O item mão-de-obra, que é o valor considerado como pró-labore do proprietário, foi 

somente dividido pelo número de animais terminados e o peso médio, para se apurar o custo 

por quilo de carne suína produzida. 

A medicação preventiva foi analisada em cada fase qual o tipo de vacina que os leitões 

e as matrizes tomam e somado ao total, também considerando o número de terminados e o 

peso médio. A medicação curativa e o custo de energia elétrica seguiram a mesma lógica da 

mão-de-obra e integram os custos variáveis. 

O funrural, como já descrito anteriormente, foi desconsiderado no cálculo deste custo 

devido ao valor de venda feita pelo produtor já ter descontado este imposto, por um acordo 

entre as partes vendedora e compradora. 

 Calcular o custo da manutenção e conservação serve para mensurar em média quanto 

será gasto para manter a atividade em funcionamento desconsiderando os demais custos já 

envolvidos. Já para os eventuais, estima-se uma porcentagem sobre as despesas variáveis para 

que se tenha em média quanto pode ser gasto em despesas eventuais em um mês. 

Aliado a isso, nesta etapa foram adicionados os itens faltantes para a composição dos 

custos, os custos fixos. Aqui, foi acrescentada à conta final a depreciação de instalações e 

equipamentos, levando em consideração as depreciações dispostas em legislação, pesquisado 

no site da Receita Federal. Calcular a depreciação se torna muito importante na atividade. 

Da mesma forma, foram calculadas a remuneração do capital médio da propriedade e a 

remuneração sobre os reprodutores. Esta conta é de extrema importância na análise de 

investimentos e estima quanto o valor ganho com a atividade remunera se comparado com os 

juros da caderneta de poupança, indicador utilizado neste estudo. 

 Enfim, com todos os valores apurados pode-se determinar a porcentagem de cada item 

no montante total dos custos de produção, conforme ilustração 7. 

 

 



 

Figura 7: Custo total de produção

 

 Dessa forma, percebe

os demais fatores que também influenciam no custo total. Note

medicações possuem uma escala menor, mas também merecedora de atenção, enquanto 

alguns itens possuem valores praticamente irrisórios.
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Dessa forma, percebe-se, então, a diferença do custo de alimentação dos animais para 
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medicações possuem uma escala menor, mas também merecedora de atenção, enquanto 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

 Inicialmente, como pode-se perceber pela análise dos dados coletados e ao apurar-se o 

custo e seus componentes, deve-se concentrar a maior parte da atenção na alimentação dos 

suínos. 

Como a composição da ração, nas diversas fases, é basicamente milho, farelo de soja e 

mistura adicional específica, é primordial que o produtor vise reduzir os custos desses 

produtos. Para isso, faz-se necessária a análise de outros fornecedores ou produtos 

semelhantes disponíveis no mercado. O produtor rural deve procurar por insumos que 

possuam menor valor, mas que possuam um melhor rendimento sem afetar a qualidade de 

carne produzida. 

 Assim, essa pesquisa deve ser efetuada pelo próprio produtor e o custo é quase zero, 

podendo ser considerado somente o custo de contato a outros fornecedores, pois os mesmos 

se dirigem até a propriedade para apresentação e demonstração de produtos. No entanto, se o 

produtor optar por produtos semelhantes de um mesmo fornecedor este não terá custos. 

 Outro ponto importante e que pode ser considerado é tentar descontos com empresas 

que já fornecem a matéria-prima, seja pela compra de uma maior quantidade ou por tempo de 

aquisição de seus produtos. 

 Aliado a isso, o mesmo pode ser efetuado com os medicamentos, porém, por possuir 

menor volume de custos a atenção especial deve ser para a alimentação. Mesmo não optando 

pela troca o produtor poderia aumentar os contatos e sua carteira de fornecedores para 

possíveis compras futuras. 

 Referente ao insumo milho, utilizado em grande quantidade na formulação das rações, 

outra sugestão importante para a redução dos custos seria o plantio desta commoditie. No 

entanto, o produtor rural já utiliza desta estratégia juntamente com a fabricação da ração na 

propriedade. 
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 Somado a isso, o produtor está sempre atento a novas tecnologias e variedades no 

plantio de milho. Com isso, há o intuito de aumentar a produtividade diminuindo os custos e 

gerando maior margem de lucro ao final da produção e venda dos suínos. 

 Também, o produtor pode investir em um computador ou algo semelhante para que 

possa utilizar-se das planilhas criadas neste estudo e controlar de forma mais eficiente e 

correta seus custos. 

 Para isso, seu único gasto será com o computador sem precisar de uma máquina veloz 

e moderna. O custo ficaria em torno de R$ 700,00 e para a assistência com as planilhas e 

manuseio do computador não teria custo, já que será acompanhado e assessorado pela 

pesquisadora. 

 Em suma, as propostas apresentadas não exigem grandes investimentos nem 

complexidade em suas aplicações e podem ser realizadas pelo próprio produtor rural da 

maneira que melhor lhe convier. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Diante do exposto ao longo do trabalho, ao concluí-lo, nota-se que todos os objetivos 

foram alcançados. Num primeiro momento, ao realizar a pesquisa teórica sobre o tema 

proposto ganhou-se um vasto conhecimento. 

 Este conhecimento, aliado a tudo o que foi aprendido ao longo do curso, serviu 

perfeitamente para a realização e conclusão do estudo. Através disso, foi possível pesquisar os 

dados referentes à produção de suínos na propriedade rural de Sergio Luiz Costella, 

juntamente com seus valores e o consumo. 

 Após isso, ao analisar os dados recolhidos junto ao produtor rural, conseguiu-se apurar 

o custo total e determinar quais itens mereciam maior atenção para se atingir o objetivo 

macro, que visava definir estratégias para diminuição de custos de produção. 

 Através disso, se confirmam as hipóteses levantadas no início do estudo. Todas elas 

podem servir para reduzir os custos de produção desde que o produtor rural esteja disposto a 

utilizá-las. Aliado a isso, outras propostas foram consideradas no trabalho, e acredita-se que 

com a implantação de todas elas, o produtor pode apresentar bons resultados. 

 Nota-se que o presente estudo também pode demonstrar continuidade, sendo este um 

acompanhamento a ser realizado na propriedade na busca constante pela redução dos custos 

de produção. Dessa forma, cabe também a análise de viabilidade de certos investimentos, 

visto que, de todos os empreendimentos realizados pelo produtor nenhum sofreu análise 

anterior a sua realização. 

 Um trabalho de pesquisa como este, envolvendo o pesquisador por tanto tempo, 

agrega muito não somente para a propriedade e/ou tema estudados, mas também a todos os 

demais envolvidos, que trabalhando com esta pesquisa se privilegiam do contato para 

aprender. 

 Além disso, fica não somente a sensação de dever cumprido frente a pesquisa. Este 

estudo trouxe ao pesquisador e autor do trabalho maior conhecimento acerca do assunto. 
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Nota-se que é possível começar algo, e às vezes com muito esforço, concluir e ainda guardar 

os ensinamentos, que obtidos de forma prática permanecem por maior tempo. 
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APÊNDICE 

 

 Questões que foram utilizadas na entrevista com o produtor rural: 

 

1. Quais elementos são utilizados na formulação da ração? 

2. Qual a porcentagem de cada ingrediente no todo? 

3. Quais são os medicamentos utilizados nos suínos? 

4. Em que fases os medicamentos são aplicados e em que quantidades? 

5. Qual a quantidade média de aplicações de medicamentos por suíno? 

6. Dos itens descritos, que valor é pago de cada um? 

7. Como é feita a compra dos insumos? O que é analisado no momento da compra? As 

compras são feitas com representantes ou diretamente de fornecedores? 

8. É feita análise de viabilidade para investimentos? Foi realizado estudo para o 

investimento em fábrica de rações e estocagem de grãos? Considerando quais 

aspectos? 

9. Há demanda de mercado para a quantidade de suínos produzida na propriedade? 

10. O produtor trabalha com pró-labore? Faz gerenciamento dos lucros/prejuízos 

acumulados do negócio? Se sim, de que forma? 


