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OSCILAÇÕES DE MERCADO COMPROMETERAM OS RESULTADOS  
DA AVICULTURA DE POSTURA EM MANAUS-AM E GARANHUNS-PE

As incertezas relacionadas ao comportamen-
to do mercado agropecuário no ano de 2018 
têm sido constantes, gerando consequências 
negativas nas atividades produtivas. Greve 
dos caminhoneiros, redução da produção 
de grãos no ambiente interno e a quebra na 
safra da Argentina foram alguns dos fatores 
que contribuíram para essa conjuntura. 

Por meio dos dados de custos de produção 
do projeto Campo Futuro, foram avaliados 
os efeitos desse cenário na avicultura de pos-
tura. Reduções expressivas nas margens de 
lucro de produtores foram constatadas, ge-
rando situações antieconômicas para a ativi-
dade em algumas regiões.

Para entender tal situação, foram analisados 
os resultados econômicos alcançados em 4 
regiões distintas, com grande representati-
vidade na produção de ovos. A partir da aná-
lise dos custos operacionais e totais por ciclo 
produtivo em Arapongas-PR, Manaus-AM, 
Campo Verde-MT e Garanhuns-PE, obser-
vou-se um comportamento similar entre os 
municípios em relação a três itens de custos 
de produção de ovos, que reunidos repre-
sentaram 81% dos custos. 

De acordo com os levantamentos realizados, 
aproximadamente 62% dos custos se desti-
nam à matéria prima e fabricação de rações, 

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA.  
Elaboração: Labor Rural/UFV/CNA.

Gráfico 1. Média da distribuição dos custos 
totais da produção de ovos.

10% são dispêndios com insumos para classi-
ficação de ovos e 9% dos custos se referem a 
pagamento de salários e encargos trabalhis-
tas, como demonstrado no Gráfico 1.

Tendo em vista a representatividade desses 
itens no custo de produção, realizando-se o 
comparativo do ano de 2017 para o mesmo 
período de 2018, nota-se que as regiões de 
Campo Verde-MT e Arapongas-PR demons-
traram considerável elevação da participa-
ção dos custos com ração, classificação e 
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mão de obra na composição do custo total, 
diferentemente das regiões de Garanhuns-PE 
e Manaus-AM em que a parcela referente a 
esses produtos e serviços praticamente não 
se alteraram.

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA.  
Elaboração: Labor Rural/UFV/CNA.

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA.  
Elaboração: Labor Rural/UFV/CNA.

Gráfico 2. Participação percentual dos 3 principais 
itens no custo de produção das regiões analisadas 
pelo projeto Campo Futuro.

Tabela 1. Margem Bruta da produção de ovos nas 
regiões analisadas pelo Campo Futuro.

Ao analisar a Receita Bruta (Tabela 1), em 
decorrência das oscilações no mercado de 
ovos os preços recebidos pela caixa de 30 

dúzias em 2018 estão menores na maioria 
das regiões analisadas. Apesar dos custos 
de produção também terem se reduzido, o 
que fez com que os produtores dos municí-
pios de Campo Verde-MT e Arapongas-PR 
conseguissem obter resultados melhores 
em relação ao ano de 2017, nos municípios 
de Garanhuns-PE e Manaus-AM houve 
quedas expressivas na margem de lucro. 
A situação nesses dois últimos municípios 
reflete a dificuldade da avicultura de pos-
tura enfrentada em algumas regiões bra-
sileiras atualmente, onde o produtor terá 
dificuldade de cobrir seus custos de pro-
dução em curto prazo.


