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AUMENTO DE CUSTOS E REDUÇÃO NO PREÇO DA TILÁPIA 
REDUZIRAM MARGENS DE LUCRO DO PRODUTOR EM
SANTA FÉ DO SUL/SP
Os custos com insumos para a produção 
de Tilápia no município de Santa Fé do Sul/
SP apresentaram aumento de 12% entre 
março de 2018 e março de 2019, de acor-
do com dados do projeto Campo Futuro, 
da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA)1. O aumento de custos nem 
sempre é acompanhado por aumento de 
preços pagos ao produtor rural. Sendo as-
sim, a gestão da atividade e novas estraté-
gias de comercialização são fundamentais 
na garantia da viabilidade da piscicultura.

A produção de Tilápia na região de Santa 
Fé do Sul é caracterizada pelo uso de tan-
que rede, com a linhagem Gift, e a produ-
ção se divide nas fases de recria e engor-
da. De acordo com o Gráfico 1, o principal 
componente do Custo Operacional Efetivo 
(COE) foram os insumos, que representam 
86% das despesas mensais da atividade. 
No item insumos estão inclusos os produ-
tos fitossanitários, alevinos e rações, sendo 
que somente as rações representam mais 
de 80% do total deste item.

1 Para maiores informações acesse: http://www.cnabrasil.org.br/campo-futuro

Gráfico 1.  Composição do Custo Operacional Efetivo (COE) em 
Santa Fé do Sul/SP 
Fonte:  Projeto Campo Futuro CNA

Elaboração: SUT/CNA.
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Analisando o comportamento dos preços 
dos insumos entre março de 2018 e o mes-
mo período de 2019 (Tabela 1), que apre-
sentou aumento de 12%, houve reflexo das 
variações no preço de commodities como 

Quando se analisa o preço pago ao pro-
dutor pelo quilo da Tilápia, foi observada 
uma redução de 27%, sendo que na região 
paulista 70% da produção é vendida para 
frigoríficos. Esta redução pode ter sido de-
corrente da concentração de produtores e 
frigoríficos na região de Santa Fé do Sul/
SP. Em outro município no estado, Riolân-
dia/SP, o preço médio de venda em março 
de 2019 foi de R$ 7,40/kg. Portanto, salien-
ta-se que há alternativas de exploração de 
novos mercados por parte dos produtores 
de Santa Fé do Sul.

milho e soja, que são matéria prima de ra-
ções. Além disso, este aumento também 
pode ter sido influenciado pela taxa de 
câmbio e pelo tabelamento de frete inicia-
do em 2018.

Tabela 1.  Variações anuais no COE, margem bruta e preço médio de venda referente à 
produção de Tilápia em Santa Fé do Sul/SP 

Fonte:  Projeto Campo Futuro CNA

Elaboração: SUT/CNA.

Em consequência do aumento de custos 
com insumos, o COE que em março/18 era 
de R$ 4,37/kg, passou para R$ 4,83/kg em 
março/19. O aumento do COE não foi pro-
porcional ao aumento do preço de insu-
mos, em decorrência da diminuição de 3% 
nas despesas administrativas. Desta forma, 
o aumento final no COE ficou em 9%, com-
prometendo a situação financeira da ativi-
dade no curto prazo na região, visto que a 
margem bruta ficou negativa com o preço 
de março/19.


