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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral analisar, comparativamente, a 
lucratividade e a rentabilidade produtiva de dois aviários com diferentes tecnologias 
de controle de produção. Assim, utilizou-se como temáticas no referencial teórico a 
avicultura, a contabilidade gerencial e de custos e a análise custo-volume-lucro e 
rentabilidade. No que se refere ao método, a pesquisa se configura como aplicada, 
com abordagem quantiqualitativa, de natureza descritiva e elaborado por meio do 
método de estudo de caso. Após análise dos resultados obtidos com a pesquisa, 
observou-se que a propriedade obteve lucro em ambos os aviários, sendo que o 
aviário que possui o uso de tecnologia apresentou melhores resultados do que o 
aviário que ainda não possui, tanto no aspecto de lucratividade como no aspecto de 
rentabilidade. Isso mostra que o uso de tecnologias e o gerenciamento correto dos 
custos ajudam a melhorar a produção, possibilitando que os resultados almejados 
pelos proprietários sejam alcançados. Destarte, cabe mencionar que o estudo traz 
relevantes contribuições tanto para os proprietários e outros avicultores, quanto para 
estudos futuros, mostrando como a tecnologia pode melhorar o processo produtivo e 
aumentar a lucratividade da propriedade. 
Palavras-chave: Avicultura. Custos. Lucratividade. Rentabilidade. 
 

Analysis of profitability and profitability in two aviaries with different 
technological controls in production 

 

Abstract: The general objective of this study is to analyze, in a comparative way, the 
profitability and production profitability of two poultry farms with different production 
control technologies. This way, poultry farming, management and cost accounting and 
cost-volume-profit and profitability analysis were used as themes in the theoretical 
framework. With regard to the method, the research is configured as applied, with a 
quantitative-qualitative approach, of a descriptive nature and elaborated through the 
case study method. After analyzing the results obtained with the research, it was 
observed that the farm obtained a profit in both aviaries, with the aviary that has the 
use of technology showing better results than the aviary that still does not have it, both 
in terms of profitability and in terms of production profitability. This shows that the use 
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of technologies and the correct management of costs help to improve production, 
enabling the results sought by the farmers to be achieved. Thus, it is worth mentioning 
that the study brings relevant contributions both for involved farmers and other poultry 
farmers, as well as for future studies, showing how technology can improve the 
production process and increase the profitability of the farm. 
Keywords: Poultry. Costs. Profitability. Production Profitability. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A contabilidade tem por objeto o controle do patrimônio das entidades, suprindo 

os gestores com informações de natureza econômica, financeira, patrimonial, física e 

operacional (MARION; RIBEIRO, 2011). Agregada à contabilidade gerencial, a 

contabilidade de custos vem auxiliar os gestores das entidades a evidenciar os custos 

implícitos na produção, buscando determinar o lucro, controlar as operações e os 

demais recursos produtivos, e na tomada de decisões envolvidas na produção. 

(BRUNI; FAMA, 2016). Esses fatores estão cada vez mais presentes na contabilidade 

rural e agregados a eles estão as novas tecnologias que estão vindo para melhorar 

ainda mais a produtividade das propriedades (CREPALDI, 2016).  

Na avicultura não tem sido diferente. Estudos como os de Frank (2017), Oliveira 

et al. (2017) e Seno e Silva (2019), apresentam um pouco sobre a discussão a respeito 

do emprego de tecnologias e a gestão de custos na avicultura. Frank (2017) menciona 

que o processo adequado no manejo das aves é indispensável para que o avicultor 

alcance resultados positivos e satisfatórios na sua produção, e consiga alcançar um 

lucro maior.  

Já Oliveira et al (2017) constataram que o emprego de tecnologias na avicultura 

aumenta o lucro da produção, pois diminui custos com a mão de obra e ganha-se 

tempo no serviço, uma vez que as tecnologias ajudam a controlar todo o aviário. 

Corroborando com essa pesquisa, Seno e Silva (2019) constataram que o controle 

adequado dos custos e despesas fixas feitos pelos gestores podem propiciar à 

entidade melhor rentabilidade na produção, podendo aumentar a lucratividade 

produtiva.  

Assim, com base nos estudos expostos, percebe-se a pertinência e 

oportunidade de se analisar conjuntamente as temáticas de controle de custos e 

rentabilidade na avicultura, considerando ainda diferentes cenários tecnológicos. 

Deste modo, pretende-se responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a 
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lucratividade e rentabilidade obtida por dois aviários, com diferentes tecnologias de 

controle? 

O presente estudo tem como objetivo analisar, comparativamente, a 

lucratividade e a rentabilidade produtiva de dois aviários com diferentes tecnologias 

de controle de produção. Para tanto, delineou-se como objetivos específicos: a) 

verificar os tipos de controle adotados nos aviários, b) descrever as formas de trabalho 

realizado na propriedade, c) analisar cada fase de produção e os custos nelas 

agregados e d) analisar seu impacto na lucratividade e rentabilidade da produção.  

O estudo é relevante e justifica-se por demonstrar, por meio da análise 

comparativa entre duas realidades distintas, se os controles tecnológicos são viáveis 

nas propriedades rurais, no que tange à lucratividade e à rentabilidade, e contribui 

para que os avicultores melhorem seu processo produtivo e tenham mais controle 

sobre a produção. Além disso, ao analisar conjuntamente a lucratividade e a 

rentabilidade, traz contribuições teóricas para a temática de gestão na avicultura. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O uso intenso de tecnologias e a excelência em qualidade sanitária tornou o 

Brasil um dos maiores produtores de aves do mundo. A cadeia produtiva dos frangos 

é uma das mais importantes do agronegócio brasileiro (BASSI; SILVA, 2017).  

O desempenho de produção de carne de frango em âmbito mundial, 

demonstrou que o Brasil é o maior exportador de carne de frango, totalizando 4,2 

milhões de toneladas, e o terceiro país que mais produziu carne de frango no mundo, 

totalizando 13,2 milhões de toneladas (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- EMBRAPA, 2020). 

Já, nacionalmente, a pesquisa demonstrou que o Paraná é o estado que mais 

abate frangos, sendo que, do total da produção nacional, 34,69% é decorrente do 

estado. Quando se fala em exportação, o estado também é o maior exportador de 

carne, somando um total de 39,13% do total produzido no país (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PROTEINA ANIMAL, 2020). 

Para os avicultores que dependem das exportações da carne de frango, a 

determinação dos custos na produção é importante para o desenvolvimento do 

negócio, pois eles podem efetuar análises eficientes dos resultados a longo prazo, 
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verificando a lucratividade e a rentabilidade desenvolvida na propriedade, observando 

a realidade de cada propriedade (CREPALDI, 2016).  

Observa-se que, para a avicultura obter o desempenho desejado, é necessário 

que os gestores tenham controle e conhecimento das informações geradas pela 

contabilidade gerencial da entidade. A contabilidade gerencial é o ramo da 

contabilidade que utiliza um conjunto de procedimentos que fornecem informações 

importantes para auxiliar o processo de tomada de decisão dos gestores e 

administradores das entidades (BAZZI, 2015). 

Segundo Marion e Ribeiro (2011), a contabilidade gerencial oferece 

informações para os usuários internos das entidades, suprindo não só de informações 

extraídas dos relatórios derivados da contabilidade financeira, mas também de 

informações de natureza física, de produtividade e operacional.  

Tendo o objetivo de auxiliar a tomada de decisão dos gestores, a contabilidade 

gerencial apresenta informações quantitativas e econômicas e avalia o desempenho 

dos gestores ao apresentar os resultados da entidade. Ela abrange a empresa em sua 

totalidade, do planejamento estratégico até a execução e controle (PADOVEZE, 

2012). 

Além de toda a informação gerada pela contabilidade gerencial, o gestor 

precisa ter controle dos custos envolvidos na produção a partir da contabilidade de 

custos, para que obtenha informações completas para a sua tomada de decisão. A 

contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que controla os custos efetuados 

em todo o processo produtivo da entidade, tais como salário dos trabalhadores, 

matéria prima, energia elétrica, apurando o seu resultado (VICECONTI; NEVES, 

2013). 

 Ela é responsável por produzir informações gerenciais que subsidiarão 

informações para o processo de tomada de decisão. Bruni e Famá (2016, p. 4) a 

definem como “o processo ordenado de usar princípios da contabilidade geral para 

registrar os custos de operação de um negócio”.Ela atua juntamente com a 

contabilidade gerencial para auxiliar o desempenho dos gestores e para levantar 

informações das entidades, que auxiliarão nas tomadas de decisões em relação ao 

planejamento dos custos das entidades (MARTINS, 2003).  

A apropriação dos custos em uma empresa é denominada custeio. Dentre os 

métodos de custeio da contabilidade, neste estudo foi utilizado o custeio variável. Para 

Garrison, Noreen e Brewer (2013), neste método, somente os custos que variam 
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conforme a produção são contabilizados como custos de produto. Os custos fixos 

indiretos não são contabilizados como custo de produto neste período. Os custos 

variáveis ou diretos alteram em decorrência do volume produzido. Ao produto, são 

contabilizados somente os custos variáveis, enquanto os custos fixos não são 

dispostos como custo do produto, e sim como despesa (MARION; RIBEIRO, 2011). 

No que tange à avicultura objeto da análise desse estudo percebe-se que a 

busca pelo conhecimento e o desenvolvimento sustentável promoveu o surgimento 

de oportunidades e melhorias no setor avícola. A eficiência transformou-se em 

requisito de sobrevivência ao invés de ser uma vantagem competitiva (CREPALDI, 

2016). Assim estudos anteriores mostram que a avicultura apresenta melhores custos 

com o desenvolvimento tecnológico, conforme consta no quadro 1. 

 

QUADRO 1 – ESTUDOS ANTERIORES SOBRE CUSTOS NO AGRONEGÓCIO 

Autor/Ano Objetivo Metodologia Resultados 

Frank 

(2017) 

Estruturar planilha que 

analise a relação do custo, 

volume e resultado da 

engorda de frangos, para 

fornecer aos gestores 

indicadores para o 

gerenciamento da 

propriedade. 

Pesquisa teórica e 

análise documental, 

de natureza aplicada, 

descritiva, com 

abordagem 

qualitativa. 

A atividade avícola na 

propriedade gerou resultados 

positivos e satisfatórios, tendo 

como fator indispensável para 

alcançar os resultados 

satisfatórios, o manejo correto 

no processo de engorda 

Oliveira;   

Turin; Pasini 

e Guareski 

(2017) 

Analisar a importância da 

agricultura familiar  

Estudo de caso, com 

análise e 

levantamento de 

dados; natureza 

descritiva, com 

abordagem 

qualitativa 

O emprego de tecnologias é 

importante no processo 

produtivo, pois diminui a mão 

de obra e o tempo de serviço, 

proporcionando aumento da 

lucratividade, reduzindo os 

prejuízos. 

Silva; 

Sousa; 

Nascimento; 

  e Pordeus 

(2018) 

Analisar a produção de 

ovos no setor de criação de 

galinhas de postura do 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba 

(IFPB), avaliando os custos 

de produção, a 

produtividade e 

rentabilidade. 

Estudo de caso, 

experimental, e 

análise documental, 

de caráter descritiva 

e exploratório. 

Verificou-se que ainda existem 

variações de acordo com a 

demanda, porém a atividade é 

lucrativa. As receitas cobrem 

todos os custos, exceto 

quando a demanda aumenta 

para atender as necessidades 

alimentares dos alunos, 

apesar disso, tem relação 

custo benefício positiva 

Seno e 

Silva (2019) 

 

Analisar os custos 

envolvidos na produção de 

ovos férteis, entre o período 

de 2017 a 2018. 

Pesquisa de 

natureza qualitativa, 

com objetivo de 

pesquisa descritiva, 

pesquisa documental 

através de estudo de 

caso 

A atividade conseguiu 

propiciar lucro para a entidade, 

porém houve redução de lucro 

de aproximadamente 50% de 

um ano para o outro, o que 

podia ter sido melhor se 

houvesse maior controle de 

gastos e despesas fixas. 

FONTE: A autora (2021) 
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Com base no quadro, observa-se que os estudos evidenciam que um controle 

tecnológico e o correto manejo no crescimento das aves possibilitam melhores 

resultados para a propriedade, fazendo com que as receitas cubram todos os custos 

e ainda gere lucro para o avicultor.  

Tendo todas as informações geradas para o controle dos custos e para a 

tomada de decisão, os gestores podem calcular o lucro e a rentabilidade da sua 

produção por meio da análise do custo-volume-lucro e de rentabilidade, buscando 

verificar se o objetivo almejado foi alcançado. 

A análise custo-volume-lucro (CVL) é um conjunto de procedimentos que, 

provocados por alterações na produção, influenciam no lucro da entidade. Esta 

análise está diretamente relacionada em auxiliar a tomada de decisões dos gestores, 

característica esta, ligada ao custeio variável (BORNIA, 2010).  

Marion e Ribeiro (2011) ainda afirmam que o lucro desejado consegue controlar 

a decisão dos gestores, dessa forma eles conseguem definir se o processo produtivo 

será incrementado ou se será abortado pela empresa. 

A partir da análise custo-volume-lucro pode-se identificar a margem de 

contribuição dos produtos ou do empreendimento como um todo. A margem de 

contribuição indica o montante residual das receitas com vendas deduzidas as 

despesas variáveis (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2013). Além da análise custo-

volume-lucro, alguns indicadores de rentabilidade influenciam os gestores na hora de 

tomarem uma decisão adequada em relação ao processo produtivo (Escola Superior 

Aberta do Brasil -ESAB, 2013).  

Segundo Padoveze (2012), os indicadores de rentabilidade são extraídos das 

Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, e 

proporcionam uma análise e conclusão de forma geral, e de fácil comparação com 

terceiros. Dentre os indicadores de rentabilidade, evidenciam-se como os principais o 

Retorno sobre o investimento (ROI) ou Retorno sobre o Ativo (ROA) e Retorno sobre 

o Patrimônio líquido (ROE) (ESAB, 2013). Neste estudo será dado enfoque para a 

análise do Retorno sobre o Investimento. 

O Retorno sobre o Investimento é o indicador que apresenta a melhor forma 

para se analisar o desenvolvimento de uma entidade, pois ele verifica se o 

investimento feito está gerando o resultado esperado pelos gestores. Para se chegar 

ao poder de ganho da empresa, é necessário dividir o lucro líquido pelo ativo total 

(PADOVEZE, 2012). 
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No Quadro 2, estão dispostas as variáveis e suas respectivas fórmulas que 

serão utilizadas para a análise dos dados.  

 

QUADRO 2- VARIÁVEIS DA ANÁLISE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE 

VARIÁVEL FÓRMULA 

Margem de 

Contribuição (MC) 
MC = Preço de Venda – (Custos e Despesas Variáveis) 

Taxa de Retorno Sobre 

o Investimento (ROI) 
ROI = TRI = Lucro Líquido / Ativo Total 

FONTE: Adaptado de Padoveze (2012). 

 

Esses indicadores irão demonstrar se a entidade atingiu o seu objetivo 

proposto, quitando seus custos e despesas e ainda obtendo o resultado e a 

rentabilidade desejados. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa é aplicada, pois busca orientações práticas para solucionar os 

problemas encontrados. Segundo Gil (2008), a pesquisa aplicada tem seu foco 

principal na aplicação prática do conhecimento, para resolver as necessidades 

encontradas. 

A pesquisa, quanto aos seus objetivos, é descritiva, pois busca-se descrever o 

processo produtivo e os gastos na avicultura, mostrando o desempenho de cada 

aviário. Para Gil (2008), as pesquisas descritivas descrevem populações ou 

fenômenos, tendo como principal característica a utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. 

A abordagem da pesquisa é do tipo mista, abordando os aspectos quantitativos, 

pois haverá uma coleta de dados que podem ser traduzidos em números percentuais, 

e qualitativos pois as análises retratam os efeitos desses dados na gestão da 

propriedade. Para Creswell e Clark (2013) na pesquisa mista o pesquisador deve 

coletar e analisar os dados quantitativos e qualitativos de modo rigoroso, integrando-

os de modo a se incorporarem, usando-o em diversas fases do estudo, direcionando 

a condução do estudo. 

O método de pesquisa é um estudo de caso em uma pequena propriedade 

rural, localizada no município de Palotina-PR. Para Gil (2008), o estudo de caso é 
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caracterizado por um estudo profundo de poucos objetos, que permitem o seu 

conhecimento amplo e detalhado. 

Os dados da pesquisa foram obtidos em 05 de março de 2021, referente ao 

lote alojado na propriedade, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, a partir dos 

documentos, relativos às vendas da produção, emitidos pela empresa integradora e 

enviados ao proprietário e por controles internos, fornecidos pelo proprietário dos 

aviários. Além disso, observações no campo de análise foram desenvolvidas para 

extrair dados adicionais.  

Os aviários analisados constituem galpões, aqui denominados como A e B, com 

12x120 metros e 16x150 metros, tendo sua capacidade máxima para 21.500 e 35.000 

aves, sendo seus valores de investimento inicial de R$ 500.000,00 e R$ 1.000.000,00, 

respectivamente. Possuem sistemas automatizados de distribuição de ração e água, 

porém o aviário B possui o gerenciamento e monitoramento de todo o seu núcleo por 

meio de uma plataforma digital única, podendo ser controlado por celular, tablets e 

computadores. 

Por fim, após a coleta dos dados, foi realizada a tabulação das informações por 

meio de tabelas e planilhas eletrônicas, e, posteriormente, calculados os custos 

envolvidos no processo produtivo e demais indicadores da pesquisa.  

Inicialmente foi feita uma análise de todos os custos envolvidos no processo 

produtivo dos aviários, e foram alocados para os dois aviários conforme o número de 

dias envolvido no processo. Os gastos foram calculados pegando o valor de cada 

custo e despesa envolvido e dividido pelos dias totais do processo produtivo, após foi 

multiplicado pelo número de dias referente à cada fase, assim conseguimos observar 

como os custos se projetam em cada fase do processo. 

Para a análise, foi realizada a triangulação dos dados documentais, por meio 

de tabelas a fim de comparar a lucratividade e rentabilidade entre os aviários e 

demostrar qual dos dois gera maior lucro ao avicultor.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A propriedade pesquisada está localizada no município de Palotina, oeste do 

Paraná e atua no ramo da avicultura há 22 anos, desde 1999, e está no comando do 

atual proprietário há 13 anos. 
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O processo produtivo de cada aviário ocorre em 4 etapas e compreende um 

período de 60 dias. A primeira etapa é o vazio sanitário, ocorre nos primeiros 14 dias. 

No 15º dia inicia a segunda etapa, que é a fase inicial. No 43º dia, inicia a terceira 

etapa, que compreende fase de crescimento e engorda dos frangos. E no 53º dia inicia 

a quarta etapa, que finaliza no 60º dia e compreende a fase final. 

O processo inicial para a chegada dos novos pintinhos é denominado vazio 

sanitário. Esta etapa compreende os 14 primeiros dias. A Tabela 1 apresenta os 

custos fixos para a realização da etapa do vazio sanitário. 

 

TABELA 1 – CUSTOS VAZIO SANITÁRIO 

VAZIO SANITÁRIO AVIÁRIO A AVIÁRIO B 

Combustível (2 l/dia) 37,84 37,84 

Depreciação 648,15 1.296,30 

Energia Elétrica 753,90 502,60 

Mão de obra 534,86 534,86 

SUBTOTAL 1.974,75 2.371,60 

FONTE: A autora (2021). 
 

Nesta etapa, os custos com energia elétrica compreendem os gastos 

envolvidos na higienização e preparação do galpão para a chegada dos pintinhos. 

Observa-se que o aviário A apresentou um consumo maior que o aviário B, pois, 

apesar de ter uma capacidade menor, ele é mais antigo e o consumo de energia torna-

se maior. A água envolvida na produção não apresenta custos, uma vez que a 

propriedade possui um poço artesiano.  

A depreciação teve o custo mais alto envolvido nessa etapa e foi calculada pelo 

método linear, de acordo com a vida útil dos bens, sendo calculado sobre 30 anos. Os 

custos aqui calculados são referentes ao galpão, as instalações, máquinas e 

equipamentos e, proporcionalmente calculados, por dias de etapa. A energia elétrica 

também foi um fator que mais contribuiu para o custo elevado nesse período, mesmo 

não havendo pintinhos alojados. Isso pode ocorrer devido ao galpão B ser mais antigo 

e consumir mais energia.  

A mão de obra de todo o processo produtivo refere-se ao salário dos dois 

funcionários dos aviários, e foi calculado proporcionalmente por dias envolvidos em 

cada etapa. Conforme informado pelo proprietário, o valor da mão de obra é 

equivalente nos dois aviários, pois mesmo tendo o controle tecnológico em mãos no 

aviário B, é necessário que o monitoramento seja feito constantemente, pois se 

alguma emergência acontecer ele consegue fazer o atendimento de imediato.  
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Observa-se que o aviário B teve mais custos nesta fase de vazio sanitário 

sendo R$ 2.371,60, enquanto o aviário A teve R$ 1.974,75. Percebe-se que a 

diferença entre os aviários se dá em virtude da depreciação do aviário B ser mais 

elevada, uma vez que sua receita e seu investimento foram maiores do que o aviário 

A.  

Já a fase inicial compreende os primeiros 28 dias de vida dos pintinhos. A 

Tabela 2 mostra os custos envolvidos na etapa inicial. 

 
TABELA 2 – CUSTOS FASE INCIAL 

FASE INICIAL AVIÁRIO A AVIÁRIO B 

Combustível (2 l/dia) 75,68 75,68 

Depreciação 1.296,30 2.592,59 

Energia Elétrica 1.507,80 1.005,20 

Gás 3.700,00 2.100,00 

Mão de obra 1.069,71 1.069,71 

Papel Pardo 270,00 450,00 

SUBTOTAL 7.919,49 7.293,18 

FONTE: A autora (2021). 
 

Nesta etapa pode-se destacar como os custos principais: a energia elétrica, a 

depreciação e o gás. A energia elétrica teve um aumento considerável, uma vez que, 

nessa fase, os pintinhos necessitam de maior intensidade de luz para seu crescimento 

inicial.  O gás é somente utilizado nesta fase, pois nesse período as aves ainda não 

produzem seu próprio calor.  

Observa-se que o consumo foi maior no aviário A, uma vez que ele não desliga 

automaticamente, mantendo-se sempre ligado na temperatura programada. Já no 

aviário B, sua automatização desliga assim que a temperatura ideal é atingida, e religa 

quando necessário, fazendo com que o custo seja menor. 

 Assim como o gás, o papel pardo também é utilizado somente nesta etapa do 

processo produtivo. O aviário B obteve um gasto maior em virtude de seu tamanho e 

sua capacidade serem maiores do que no aviário A. 

Nesta fase inicial, foi observado que o aviário A foi o que teve mais custos 

envolvidos no processo produtivo sendo R$ 7.919,49, enquanto o aviário B teve R$ 

7.293,18. Apesar de a depreciação ser maior no aviário B, o aviário A teve um alto 

consumo de gás e de energia elétrica, mesmo sendo menor em tamanho e com menor 

capacidade de alojamento.  

Por ser mais antigo e não ter o sistema de monitoramento e controle 

automático, as campânulas ficam ligadas continuamente, enquanto no B desligam 



34 
 

 

assim que atingem a temperatura desejada, o que proporciona maior gasto com gás 

e energia elétrica no aviário A, e também por ser a fase mais longa de todo o processo 

produtivo, o que consequentemente eleva os gastos nesse período. 

 Terminada a fase inicial, começa uma nova etapa, a fase de crescimento. Ela 

ocorre do dia 29 ao dia 38.  A Tabela 3 mostra os custos envolvidos na fase de 

crescimento. 

TABELA 3 – CUSTOS FASE DE CRESCIMENTO 

FASE DE CRESCIMENTO AVIÁRIO A AVIÁRIO B 

Combustível (2 l/dia) 18,92 18,92 

Depreciação 462,96 925,93 

Energia Elétrica 538,50 359,00 

Mão de obra 382,04 382,04 

SUBTOTAL 1.402,42 1.685,89 

FONTE: A autora (2021). 
 

Nesta etapa destacam-se os custos com depreciação e energia elétrica, e 

pode-se verificar que os custos são um pouco menores que nas etapas anteriores, 

uma vez que os frangos já estão desenvolvidos. Os custos com energia elétrica 

reduziram consideravelmente, uma vez que não é mais necessário o aquecimento 

constante do aviário, mas, quando necessário, é preciso refrigerá-lo. Os custos foram 

praticamente os mesmos em ambos aviários, mas pode-se observar que por ter uma 

capacidade menor, o aviário A ainda consumiu mais energia.  

A depreciação segue a mesma forma de cálculo das etapas anteriores, pelo 

método linear e proporcional aos dias de cada etapa. Observa-se que, neste período, 

o aviário B foi o que obteve mais gastos, sendo R$ 1.685,89, enquanto o aviário A 

teve seus gastos em R$ 1.402,42. A diferença entre os aviários foi apenas R$ 283,47, 

apesar de suas capacidades de alojamento e seus tamanhos serem diferentes.  

Pode-se observar que o aviário B obteve maior gasto com a depreciação, 

enquanto o A consumiu mais energia elétrica. Os gastos totais foram menores nesta 

fase de crescimento, uma vez que essa etapa é compreendida por apenas 10 dias e 

os frangos já estão desenvolvidos, não dependendo tanto da energia elétrica. 

A fase final compreende os últimos 8 dias dos frangos e é consumida ração 

abate. A Tabela 4 mostra os custos envolvidos na etapa final. 

 
TABELA 4 – CUSTOS FASE FINAL 

FASE FINAL AVIÁRIO A AVIÁRIO B 

Combustível (2 l/dia) 18,92 18,92 

Depreciação 370,37 740,74 

Energia Elétrica 430,80 287,20 
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Manutenção de Equipamentos 3.000,00 3.000,00 

Mão de obra 1.729,11 3.048,79 

SUBTOTAL 5.549,20 7.095,65 

FONTE: A autora (2021). 
 

Ao final do processo produtivo, tem-se como principais custos: a energia 

elétrica, a depreciação e a manutenção de equipamentos. A energia elétrica teve um 

custo reduzido por serem os últimos 8 dias do processo produtivo, e pode-se observar 

que o aviário A ainda possui um consumo maior mesmo tendo uma capacidade menor 

de produção. 

Nessa etapa, ambos aviários precisaram fazer manutenção em equipamento, 

e por se tratar da mesma peça para a manutenção, ambos possuem o mesmo valor 

de custo. Da mesma forma que nas outras etapas, a depreciação é calculada pelo 

método linear e proporcional aos dias envolvidos em cada etapa.  

Apesar desta etapa compreender menos dias, ela foi a segunda que obteve 

maior gasto durante o processo produtivo. O aviário B novamente foi o que teve o 

maior gasto, sendo R$ 7.095,65, enquanto o A obteve R$ 5.549,20 de gastos no 

período. A depreciação continuou sendo maior no aviário B, e a energia elétrica foi 

mais consumida no A.  

Neste período ambos os aviários tiveram gastos com manutenção de 

equipamento, no valor de R$ 3.000,00 cada, o que ocasionou um gasto maior no 

período. O custo com a mão de obra também foi maior neste período, pois ao final de 

cada lote os funcionários recebem um adicional 6% do valor total do lote. Estes fatores 

contribuíram para este período ser o segundo com maior custo na produção. 

Assim, é possível observar que em ambos os aviários os custos envolvidos no 

processo produtivo foram elevados, e, apesar de o aviário A ser menor e com menor 

capacidade de alojamento, os custos de produção em cada fase não apresentaram 

tanta diferença em relação ao aviário B. Somente na fase inicial o aviário A teve os 

custos mais elevados, já nas outras fases o aviário B teve os custos um pouco maiores 

que no A.  

Essa diferença pode estar relacionada ao fato de o aviário A não possuir o 

controle e monitoramento do aviário, mantendo os equipamentos ligados 

constantemente, causando um gasto um pouco maior quando comparados a sua 

capacidade de alojamento. 
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A Tabela 5 apresenta a Demonstração do Resultado realizado pelo Método do 

Custeio Variável. Pode-se observar que há uma oscilação considerável das receitas 

líquidas entre os dois aviários, sendo R$ 23.972,65 no aviário A e R$ 39.806,04 no 

aviário B.  

Essa variação se dá não apenas pela diferença de quantidade de produção 

entre os aviários, mas também pela qualidade das aves e pela conversão alimentar 

realizada, o que influencia no valor unitário de cada frango, que também oscilou entre 

R$ 1,20 e R$ 1,61.  

 
TABELA 5 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$) AVIÁRIO A AVIÁRIO B 

(=) RECEITA LÍQUIDA R$ 23.972,65 R$ 39.806,04 

Quantidade produzida 20.044 24.756 

Receita por unidade R$ 1,20 R$1,61 

(-) Custos e Despesas Variáveis R$ 364,99 R$ 703,37 

    (-) Custos Variáveis R$ 0,00 R$ 0,00 

    (-) Despesas Variáveis R$ 364,99 R$ 703,37 

       (-) Funrural R$ 364,99 R$ 703,37 

(=) Margem de Contribuição R$ 23.608,66 R$ 39.102,67 

(=) Margem de Contribuição % 98% 98% 

Margem de Contribuição por unidades R$ 1,18 R$ 1,58 

(-) Custos e Despesas Fixos R$ 16.875,86 R$ 18.476,32 

    (-) Custos Fixos R$ 16.845,86 R$ 18.446,32 

         Água R$ 0,00 R$ 0,00 

         Combustível R$ 151,36 R$ 151,36 

         Depreciação R$ 2.777,78 R$ 5.555,56 

         Energia Elétrica R$ 3.231,00 R$ 2.154,00 

         Gás R$ 3.700,00 R$ 2.100,00 

         Manutenção de Equipamentos R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

         Manutenção do Galpão R$ 0,00 R$ 0,00 

         Mão de Obra R$ 3.715,72 R$ 5.035,40 

         Papel Pardo R$ 270,00 R$ 450,00 

    (-) Despesas Fixas R$ 30,00 R$ 30,00 

        (-) Telefone R$ 30,00 R$ 30,00 

(=) LUCRO OPERACIONAL R$ 6.732,80 R$ 20.626,35 

(=) LUCRO OPERACIONAL UNITÁRIO R$ 0,34 R$ 0,83 

FONTE: A autora (2021). 
 

Todos os custos variáveis envolvidos na produção como pintinhos, ração, 

técnicos e apanhadores de frango são fornecidos pela empresa integradora. Porém, 

observa-se que na produção existe uma despesa variável, que é o Funrural (Fundo 

de Assistência ao Trabalhador Rural). Ele representa 1,5% do valor do lote com os 

descontos feitos pela empresa integradora. 

Após o cálculo dos custos e despesas variáveis, foi calculada a margem de 

contribuição em valores e em percentual, conforme a Tabela 5. Esses valores foram 

calculados deduzindo da receita líquida os custos e despesas variáveis, e mostram o 
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quanto a produção contribuiu para cobrir os custos e despesas variáveis e se gerou 

lucro.  

Em ambos os lotes, a margem de contribuição representou um índice elevado, 

com representatividade de 98%, sendo em valores por frango de R$ 1,18 no aviário A 

e R$ 1,58 no aviário B, ou seja, essa margem de contribuição é o valor residual que 

cada produto contribuiu para cobrir os custos e despesas fixas e obteve lucro 

(MARION; RIBEIRO, 2011). 

Essa diferença de R$ 0,40 pode estar relacionada ao fato de o aviário B possuir 

um controle de monitoramento tecnológico, que não existe no aviário A, ou mesmo 

pelo fato de que o aviário A utiliza sua capacidade total de alojamento, fazendo com 

que os frangos tenham um menor espaço para o seu desenvolvimento, perdendo a 

qualidade esperada por unidade, o que representa um impacto no lucro operacional.  

Os gastos fixos da produção operaram em 70% no aviário A e 46% no aviário 

B. Observa-se que no A, os gastos ultrapassaram a metade da receita líquida 

recebida, porém isso não fez com que a entidade operasse em prejuízo na produção. 

Apesar do aviário A ser menor e ter a capacidade de produção de 13.500 aves 

a menos do que no aviário B, observa-se que os gastos fixos, calculados com base 

nos métodos de rateios dispostos neste estudo, não foram tão diferentes entre eles. 

Isso se dá pelo fato de o aviário A ter um sistema mais antigo, não sendo 100% 

automatizado ou controlado por um sistema de monitoramento como o aviário B e, 

muitas vezes, faz com que alguns equipamentos fiquem ligados constantemente, ou 

não seja possível ter um controle instantaneamente de algum mecanismo danificado, 

podendo ocasionar esses custos a mais na produção. 

O lucro operacional mostra os resultados alcançados pela entidade. Ambos os 

lotes apresentaram resultados favoráveis, sendo que o aviário B apresentou o melhor 

desempenho, tendo como lucro operacional total R$ 20.626,35 e lucro unitário de R$ 

0,83, e o aviário A apresentou lucro operacional total de R$ 6.732,80 e lucro unitário 

de R$ 0,34, sendo menos que a metade do lucro operacional obtido pelo aviário B. 

 Observa-se que a diferença do lucro operacional unitário foi grande, de R$ 

0,49 entre os aviários, ou seja 59%. Essa diferença pode ser relacionada com o 

método de controle e monitoramento dos aviários, e pelo alojamento total no aviário 

A, perdendo qualidade na conversão alimentar das aves. Além disso, o aviário A é 

mais antigo, teve os custos e despesas elevados em relação a sua capacidade, sendo 
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uma diferença de apenas R$ 1.600,46 a menos que o aviário B, considerando como 

os gastos mais relevantes a energia elétrica e o consumo de gás (este na fase inicial). 

Quanto ao indicador de lucratividade, o lote com melhor desempenho também 

foi o B com 51,82% de lucro. Já o A apresentou um índice um pouco menor, tendo um 

desempenho de 28,08%. Ambos os aviários, apesar de ter uma oscilação 

considerável em sua lucratividade, obtiveram um desempenho favorável, pois 

conseguiram pagar todos os custos e despesas e mesmo assim geraram lucro, 

conforme discriminado na Tabela 6. 

 
TABELA 6– TRI E LUCRATIVIDADE 

 LUCRATIVIDADE (%) TRI ($) TRI (%) 

A 6.732,80 / 23.972,65 = 28,08% 6.732,80 / 500.000,00= 0,01 1,34% 

B  20.626,35 / 39.806,04 = 51,82% 20.626,35 / 1.000.000,00= 0,02 2,06% 

FONTE: A autora (2021). 
 

Ao analisar a Taxa de Retorno sobre o Investimento (TRI), observa-se que o 

aviário B foi o que obteve um melhor poder de ganho, conforme a Tabela 6, sendo de 

R$ 0,02, já o aviário A obteve um poder de ganho de R$ 0,01. Isso significa que para 

cada R$1,00 investido no aviário B, há um ganho de R$ 0,02 pelo produtor, e no 

aviário A, há um ganho de R$ 0,01, por período.  

Assim, com base na análise proposta por Marion (2017) e considerando 6 lotes 

anuais de frango, o proprietário levará aproximadamente 12 anos para recuperar seu 

investimento realizado no aviário A e 8 anos para recuperar o investimento realizado 

no aviário B.  Assim, percebe-se que o aviário B apresenta o melhor resultado, haja 

visto que terá seu investimento recuperado em um período menor de tempo, ainda 

que seu investimento seja superior a aviário A.  

Assim, é possível perceber que ambos os aviários apresentam resultados 

favoráveis aos proprietários, contudo, percebe-se que fatores de custo impactam na 

lucratividade, o que faz com que o aviário com monitoramento tecnológico apresente 

um melhor desempenho. Destarte, no que se refere ao indicador de retorno é 

perceptível que o alto investimento feito para a manutenção de uma estrutura nova e 

com controle tecnológico, faz com que a recuperação dos valores investidos seja mais 

rápida, e ainda proporcione bons resultados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo deste artigo foi analisar e comparar a lucratividade e rentabilidade 

produtiva entre dois aviários com controles de monitoramento diferentes, buscando as 

situações para os problemas que podem afetar o processo produtivo. Para tanto foi 

feito um estudo de caso em dois aviários localizados em uma propriedade rural no 

interior do município de Palotina-Pr. 

Após a análise de cada fase do processo produtivo, foi possível observar que 

somente na fase inicial o aviário A obteve o custo mais elevado que nas outras três 

fases do processo, comparado com o aviário B. Assim, pode-se observar que ambos 

aviários apresentaram condições favoráveis em sua produção, mas o aviário B foi o 

que obteve um melhor desempenho, obtendo um lucro operacional total de R$ 

20.626,35, enquanto o aviário A obteve um lucro operacional de R$ 6.732,80. 

Tratando-se do lucro operacional unitário, o aviário B apresentou um rendimento de 

R$ 0,49 a mais do que no aviário A, sendo gerado um lucro de R$ 0,83 e R$ 0,34 por 

frango, respectivamente. 

Ademais, considerando a rentabilidade é possível notar que, além de 

apresentar uma lucratividade superior, o aviário B, teria um tempo menor para o 

retorno do investimento realizado, ainda que tenha um investimento inicial superior ao 

outro aviário. Por essas razões, embora o aviário A, por ser mais antigo, já tenha 

proporcionado a cobertura dos investimentos, é viável aos proprietários a realização 

de investimentos e consequentemente, a implantação do controle tecnológico, para 

melhorar ainda mais seus resultados.  

Apesar de ambos apresentarem bons rendimentos, este estudo proporcionou 

ao proprietário o conhecimento incorrido sobre os custos totais envolvendo a produção 

e os problemas que podem ocasionar um aumento indesejado nos gastos. Esses 

aumentos podem ser ocasionados por alguns fatores: a) sistema operacional com 

controle manual; b) gastos relativamente altos com energia e gás; c) equipamentos 

antigos nos galpões. 

Com base nos resultados, foi possível observar que o controle gerencial e a 

análise dos custos na produção são importantes para o produtor avícola, pois assim 

ele consegue verificar os gastos incorridos e encontrar maneiras para melhorar a 

qualidade na sua produção. Assim, percebe-se que uma boa gestão das atividades 

pode proporcionar bons resultados e propiciar os retornos almejados pelos 

proprietários.  
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O estudo é relevante para os produtores e para que estudos futuros avancem 

na discussão do assunto, pois demonstra indicadores de lucratividade e rentabilidade 

na avicultura, comparando cenários tecnológicos distintos. Além disso contribuiu já 

que intensificou a análise de custos, lucratividade e rentabilidade em conjunto com o 

aspecto tecnológico envolvido na produção buscando melhores resultados nas 

propriedades e também entre propriedades vizinha, agregando novos conhecimentos 

aos que cada produtor possui. 

Deve-se levar em consideração que o trabalho considerou apenas um lote de 

dois aviários distintos em uma pequena propriedade rural, limitado a essas duas 

formas de gestão. Não se pode generalizar a outras propriedades avícolas, pois a 

gestão em cada propriedade e o controle e monitoramento são diferentes. Com isso 

percebe-se a relevância do tema para os produtores e sugere-se que estudos futuros 

avancem na discussão do assunto, observando e fazendo um comparativo com outras 

gestões em propriedades distintas, buscando melhores resultados nas propriedades. 
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