
ESTUDOS SOBRE ECONOMIA 

EM SUÍNOS E AVES

Os estudos em economia tiveram início em 1978 quando a unidade 

realizou um trabalho de acompanhamento de dados contábeis, índices 

técnicos e sistemas de produção em diversas propriedades (TALAMINI; 

SANCEVERO, 1978). O estudo serviu como base para a publicação de 

documentos sobre a caracterização da suinocultura brasileira (TALAMINI, 

1979; 1984; PINHEIRO et al, 1985; PROTAS et al, 1986a). Estudos 

semelhantes a este foram efetuados no ano de 1995 com a análise censitária 

da suinocultura e dos sistemas de produção agrícola de 10 mil propriedades 

associados a Cooperativa de Produção e Consumo de Concórdia localizada 

no Alto Uruguai Catarinense (SANTOS FILHO, 1997). A Embrapa Suínos 

e Aves participou ainda do Levantamento Agropecuário Catarinense, 

efetuado em 2002/2003 e liderado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). Esse trabalho gerou 

informações sobre a distribuição espacial da produção de suínos em Santa 

Catarina e evidenciou a importância do ordenamento ambiental da 

atividade em âmbito estadual (MIRANDA, 2005b).

Esses levantamentos tiveram como objetivo fundamental, atualizar e 

ampliar o conhecimento sobre o setor agrícola do Estado, e mais 

especificamente sobre a suinocultura e avicultura de corte e postura, através 

da busca de informações sobre o produtor rural, os fatores de produção 

utilizados e a produção agropecuária obtida pelo estabelecimento agrícola.
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Em 1978, surgiram também os primeiros trabalhos com custos de 

produção de suínos (TALAMINI; HOEFLISH, 1979). A primeira publica-

ção da metodologia de custo de produção de suínos foi publicada em 1980 e 

posteriormente atualizada nos anos de 1989 e 2000 (PROTAS, 1981; 

GIROTTO; STULP, 1989; GIROTTO; SANTOS FILHO, 2000).

No intuito de agilizar o processo de cálculo do custo de produção a 

Embrapa Suínos e Aves, desenvolveu em 1993 o SUICALC na linguagem  

Clipper Summer no ambiente MS-DOS (GIROTTO, 1993). A atualização 

do software foi desenvolvida em 2005 . Esta versão, onde foi utilizada lingua-

gem voltada a objeto (Delphi 3.0), foi adaptada para o Sistema Operacional 

Windows 98. O ATEPROS, voltado ao gerenciamento de propriedades 

produtoras de suínos, foi lançado em 1990 (GIROTTO,1992) e teve atuali-

zações lançadas em 1996 e 2001 (GIROTTO,1996; GIROTTO, 2001). Os 

relatórios emitidos pelo programa permitiam acompanhar o fluxo financei-

ro e o desempenho produtivo da atividade. 

O trabalho com custos de produção na avicultura de corte teve início 

em 1996 (CANEVER et al, 1996) onde o levantamento de custos foi funda-

mental para um estudo que comparou a competitividade da avicultura brasi-

leira com a Argentina (CANEVER et al, 1997).  No entanto,  a primeira 

publicação da metodologia de custo de produção de frangos de corte, levan-

do em conta desde a entrega de insumos ao produtor, a produção em três 

tipos de aviário (manual, automático e climatizado) até a entrega do frango 

para o abate, foi publicada por Girotto e Souza (2005).

A experiência no acompanhamento de propriedades e nos custos de 

produção também resultou, em 1990, na realização do primeiro curso de 

Administração Rural que capacitou mais de 60 extensionistas. Após, em 

1996 foi adaptado o método de gerenciamento para a pequena propriedade 

familiar. Para este trabalho foi realizada tipificação dos produtores familia-

res do Oeste de Santa Catarina, associados da Copérdia Ltda e definiu-se o 

método de gerenciamento de propriedades rurais a ser adotado pelos 
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pequenos produtores. Esse método implicava em mudanças nos padrões de 

assistência técnica dirigida aos produtores rurais, onde o extensionista pas-

sava  a desempenhar um papel mais próximo ao de um consultor, acompa-

nhando individualmente um número limitado de produtores de forma inte-

gral, analisando a propriedade como um todo, considerando as sinergias 

entre atividades atuais e potenciais. Essa metodologia foi transferida para as 

agroindústrias e órgãos de extensão rural de Santa Catarina através da capa-

citação de mais de 100 profissionais da iniciativa pública e privada 

(SANTOS FILHO; POLETTO, 2002)

 Em 2005, a Embrapa em parceria com a CONAB,  passou  calcular e 

publicar mensalmente os custos de produção de suínos e aves em 11 estados 

do Brasil. Este trabalho abrange os três estados da Região Sul, os três do 

Centro-Oeste e ainda São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco 

e Ceará. Em co-promoção com a CONAB, periodicamente (a cada um ou 

dois anos) são realizados painéis, em todos os estados, onde são representa-

dos todos os segmentos das duas cadeias produtivas, para discutir os coefici-

entes técnicos e eventuais mudanças nos modelos de organização da produ-

ção. As informações sobre preços de insumos e serviços praticados nas 

regiões são utilizados para o cálculo mensal dos custos. Este trabalho, além 

possibilitar a agregação de informações importantes sobre custos e coefici-

entes técnicos tem se configurado com uma base consistente para a discus-

são sobre o desenvolvimento da suinocultura e avicultura no Brasil. As 

informações são disponibilizadas nas páginas eletrônicas das duas institui-

ções. Os principais usuários têm sido produtores, cooperativas, agroindús-

trias, instituições financeiras e pesquisadores de instituições do Brasil e de 

vários países. 

Em 2009 foi disponibilizada na página eletrônica da unidade uma 

planilha eletrônica para o cálculo de custos de produção de lotes frangos de 

corte. Essa planilha pode ser copiada livremente pelos usuários e permite o 

cálculo do custo relativo aos itens que são de responsabilidade do produtor. 
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Assim, ela pode ser utilizada por produtores integrados e independentes 

como um instrumento que  possibilita  avaliar resultados em termos de pro-

dutividade, custos de produção e até simular a rentabilidade da produção. O 

manual de instruções para o uso da planilha está disponível em Girotto 

(2009). 

A metodologia de custos de produção de frangos de corte, foi atuali-

zada em 2010 (MIELE et al., 2010).

Em 2010, a equipe de socioeconomia passou a atuar na mediação 

técnica em negociações envolvendo associações de produtores e sindicatos 

das indústrias, para definição de custos de produção de suínos e aves 

(MIELE et al., 2010 a, b; SANTOS FILHO et al., 2011). 

Avaliação de tecnologias

A tarefa de avaliar tecnologias é necessária em momentos distintos 

no ciclo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por um lado é necessário 

analisar ex-ante custos e impactos associados a tecnologias em 

desenvolvimento e por outro, avaliar os impactos ex-post das tecnologias que 

foram adotadas pelo setor produtivo. 

As avaliações ex-ante acontecem através do apoio aos projetos desen-

volvidos pelas demais áreas de pesquisa e avaliação de novos projetos. No 

apoio às demais áreas, além de desenvolver análises de benefícios e custos 

da adoção das tecnologias, são realizados estudos que visam definir parâme-

tros como padrões mínimos de escala, associação com outras tecnologias e 

questões conjunturais que interferem no retorno econômico da adoção. 

Essas ações foram e estão sendo efetuadas sistematicamente pelos pesquisa-

dores e analistas dedicados à socio-economia desde o início das atividades 

da Embrapa Suínos e Aves e contemplam diferentes áreas de pesquisa 

(PROTAS et al, 1986b, GIROTTO e STULP, 1989; SANTOS FILHO et al, 

1998; MIELE et al, 2008;  MARTINS e OLIVEIRA, 2011 e MIELE, 2009). 
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Outra contribuição recente foi a construção de um modelo multicrité-

rios para avaliação ex-ante do potencial de transferência de tecnologias para 

Empresas de Base Tecnológica (MARTINS, 2010). Essa iniciativa surgiu em 

função da Embrapa Suínos e Aves ter experiência no licenciamento de tec-

nologias e visa subsidiar o processo de negociação com eventuais parceiros.

As avaliações ex-post estão vinculadas à necessidade de avaliar os 

impactos gerados pela adoção das tecnologias geradas na unidade. Nestas 

avaliações busca-se determinar os impactos econômicos, sociais, ambientais 

e institucionais. Esta atividade, executada desde 1997, é coordenada pela 

Secretaria de Gestão e Estratégia da empresa e já possibilitou a avaliação de 

16 tecnologias/produtos/serviços. A cada ano a unidade define no mínimo 

três tecnologias para serem submetidas a essa avaliação. Inicialmente esta 

ação abrangia somente o impacto econômico ligado aos aspectos de redução 

de custos, aumento de produtividade e agregação de valor. 

A avaliação dos impactos sociais, iniciada em 2003, considera aspec-

tos como geração de empregos, renda, saúde e melhorias na gestão do 

empreendimento agrícola. Na análise institucional, também iniciada em 

2003, avalia-se principalmente impacto sobre a geração de conhecimentos, 

capacitação e mudanças potenciais na política institucional. A equipe de 

socioeconomia também participa de ações visando quantificar os impactos 

agregados do pacote tecnológico gerado na Embrapa Suínos e Aves sobre o 

bem-estar dos produtores e dos consumidores brasileiros. Nessa linha de 

atuação destacam-se os trabalhos de Pinheiro et al,  2001, Miele et al, 2008a 

e  Santos Filho et al, 2009a.

No conjunto, essas ações contribuem para qualificar os produtos da 

pesquisa, avaliar a aceitação e os impactos da adoção ao mesmo tempo em 

que fornecem subsídios para a programação de pesquisa dentro da Unidade 

indicando oportunidades de ajustes em projetos em andamento e futuros, 

apontando também para possíveis linhas de pesquisa.
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Figura 1. Estudos desenvolvidos pela Unidade nos anos 80 procuraram descrever as relações econômicas 
existentes entre os atores de cadeias como a do frango

Figura 2. A Unidade deu uma contribuição importante na definição do cálculo do custo de produção da
suinocultura nos principais estados produtores
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Estudos estratégicos para os negócios de suínos e aves 

Visando auxiliar o setor produtivo e governamental em relação a sua 

tomada de decisão estratégia, o grupo de pesquisadores da área de socioeco-

nomia vem desenvolvendo estudos nas áreas de mercados, competitividade 

e políticas públicas. Essas atividades ganharam importância na programa-

ção de pesquisa da socioeconomia a partir de meados dos anos 80. Nesse 

período começaram a ser desenvolvidos estudos de oferta e demanda de 

carne suína no Brasil (TALAMINI, 1986; 1991). Na continuidade desta 

linha de trabalho foram desenvolvidos vários estudos. Um exemplo é o tra-

balho  sobre a formação de preços e concentração de mercado da suinocul-

tura (SANTOS FILHO, 2008). No início dos anos 90 foram iniciados estu-

dos sobre transmissão de preços entre mercados (GOMES; TALAMINI, 

1992) e na primeira década do século XXI surgiram as pesquisas sobre elas-

ticidade renda e características dos consumidores (SANTOS FILHO, 2004;  

SANTOS FILHO et al,  2007b; 2009b).

Em 1992 a unidade desenvolveu os primeiros estudos sistêmicos 

sobre o agronegócio suínos. Esses estudos tiveram continuação ao longo dos 

anos se deslocando para estudos específicos de competitividade da 

avicultura e suinocultura brasileira tanto no mercado interno como no 

mercado internacional. As metodologias utilizadas nestes estudos foram as 

mais diversas envolvendo estudos qualitativos e quantitativos. Destaque 

deve ser dado a: 

estudo prospectivo sobre o complexo agroindustrial de suínos (GOMES et al, 

1992); 

estudo comparativo da  competitividade da avicultura de corte entre o Brasil e a 

Argentina (CANEVER et al, 1997); 

estudo comparativo da competitividade regional da produção de frangos e 

suínos no Brasil (TALAMINI et al, 1997; 1998)

estudo do cluster suinícola do Oeste Catarinense (SANTOS FILHO et al, 

1999);

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

estudos sobre a competitividade e impacto das políticas públicas na cadeia 

produtiva da avicultura de corte (TALAMINI et al, 2009);

desenvolvimento de metodologias para monitorar a dispersão espacial da 

atividade produtiva no território nacional (SANTOS FILHO et al, 2007a); 

estudos de contratos na integração entre produtor e indústria (MIELE  e 

WAQUIL, 2007); 

estudos diversos sobre as cadeias de valor da avicultura e suinocultura. 

Neste contexto incluem-se estudos sobre custos agregados da cadeia 

produtiva do frango  desde a criação até o embarque do produto embalado 

para exportação (MARTINS et al, 2007a), determinação das necessidades 

de capital de giro na cadeia produtiva do frango (MARTINS et al, 2007b), 

custo agregado da produção de suínos até entrega para o abate (TALAMINI 

et al, 2006) e estudos sobre a rentabilidade da suinocultura (SANTOS 

FILHO et al, 1999; MARTINS et al,  2006b).

Em relação a competitividade internacional das cadeias produtivas 

de suínos merece destaque a participação da Embrapa na rede de pesquisa 

chamada “INTERPIG”. O Interpig é composto por um grupo internacional 

de economistas dos países mais importantes na produção de suínos: Ingla-

terra, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, 

Irlanda, Itália, Holanda, Suécia e Estados Unidos. O objetivo desse grupo é 

a troca de informações em relação a produção dos países representados 

além de determinar parâmetros que permitam a comparação do custo de 

produção entre eles. Assim, esse grupo de pesquisa tem o objetivo de anual-

mente trocar informações relativas ao nível tecnológico e ao custo de produ-

ção dos principais países produtores.

Anualmente são publicadas análises conjunturais sobre as duas cadei-

as. Estes estudos geralmente se constituem de análises da produção, e 

demanda nos mercados doméstico e internacional e dos principais fatos 

relacionados à estrutura setorial, do ano que se encerra uma análise das 

principais tendências para o período seguinte (PROTAS,1984; SANTOS 

FILHO et al, 2000; GIROTTO; MIELE, 2005; MIELE et al, 2006; 
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MARTINS et al, 2006a; MIELE; GIROTTO, 2006; MIELE; SANTOS 

FILHO, 2010; SANTOS FILHO; BERTOL, 2010).

Outro trabalho sistemático é Levantamento Sistemático da Produção 

e Abate de Suínos (LSPS). O trabalho é fruto de uma parceria entre a 

Embrapa Suínos e Aves e Associação Brasileira das Indústrias Produtoras e 

Exportadoras de Carne Suína (ABIPECS). O foco do trabalho é a geração 

de dados e informações acerca da produção atual e futura, fundamentais 

para auxiliar o planejamento dos diversos agentes que compõem a cadeia 

produtiva da carne suína no Brasil ( MIELE; MACHADO, 2006).

Desde 2009 a Embrapa Suínos e Aves, com o objetivo de fornecer 

informações de qualidade ao setor produtivo, vem desenvolvendo uma Cen-

tral de Informações do Agronegócio de Aves e Suínos. Nesta central estão 

disponibilizadas informações geradas ou não pela Embrapa Suínos e Aves, 

consideradas de importância para as cadeias produtivas. O objetivo é captar, 

organizar e gerir informações técnicas, econômicas, sociais e outras de inte-

resse da cadeia produtiva dos suínos e aves, com acompanhamento e análise 

inteligente a respeito, através da observação e verificação de conjunturas e 

tendências, visando subsidiar as políticas públicas e privadas impulsionado-

ras do progresso técnico, econômico e social. As informações analisadas e 

disponibilizadas serão dados, notícias, resultados de estudos e, ou, pesqui-

sas. A ideia é gerar informações importantes para as decisões dos agentes 

envolvidos, direta e indiretamente, na produção, processamento, distribui-

ção e consumo de suínos, frangos, ovos e seus derivados no Brasil.

Inicialmente, e com menor intensidade nos dias atuais, a produção de 

suínos e aves no sul do Brasil foi fortemente relacionada à produção 

familiar. Consciente da importância da agricultura familiar para a sociedade 

brasileira e especialmente para a produção de suínos e aves, a Embrapa vem 

efetuando estudos nessa temática. Os estudos buscam determinar a sua 

importância conceitual e entender a sua dinâmica como também garantir 

renda e sustentabilidade para a atividade. Assim, foram efetuados diversos 
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estudos envolvendo a agricultura familiar e dentre estes pode-se citar: 

Ÿ

familiares de suínos do Oeste Catarinense (MIRANDA,1997); 

Ÿo uso da administração rural como instrumento de transferência de tecnologia 

e geração de renda para a agricultura familiar, de sustentabilidade (SANTOS 

FILHO et al., 1997); 

Ÿsustentabilidade ambiental da suinocultura familiar catarinense (MIRANDA, 

2005a); 

Ÿestudos sobre a pluriatividade dos produtores catarinenses e seus impactos 

sobre a renda e organização da produção (SANTOS FILHO, 2006); 

Ÿestudos de formas alternativas de organização da produção de frangos em 

assentamentos rurais (SCHMIDT et al, 2005);  

Ÿestudo das potencialidades do espaço rural como base para atividades culturais, 

lazer e turismo que faz parte de projeto em andamento.

Essas pesquisas fornecem subsídios importantes para que seja 

realizado o mapeamento das dificuldades, bem como identificação de 

possíveis alternativas para viabilizar, de forma sustentável, a produção 

familiar.

estudos sobre o processo decisório na adoção de tecnologias dos produtores 
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