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RESUMO 

Ganhos de produtividade são determinantes para um país ou uma empresa 

se consolidar e crescer como produtor e exportador de representatividade mundial, 

principalmente quando os produtos em questão são commodities. Este estudo 

analisou a evolução no Brasil da produtividade total dos fatores (PTF) para a produção 

de carne de frango e suínos entre os períodos de 2008 a 2018, através da análise 

envoltória dos dados e do índice de produtividade Hicks-Moorsteen, tendo como 

variáveis a produção de ração, alojamento de matrizes e pessoas ocupadas. Ambas 

as proteínas apresentaram aumentos nos índices de produtividade, sendo a média 

anual de 1,4% para o frango e 3,9% para o suíno. O maior aumento na produtividade 

total dos fatores da produção de suínos comparada a de frangos se deve a uma maior 

capacidade de produção utilizando os mesmos recursos de ração, matrizes e mão de 

obra. 

Palavras Chaves: Produtividade Total dos Fatores; Análise Envoltória dos Dados; 

Índice Hicks-Moorsteen; Ração; Matrizes; Mão de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Productivity gains are crucial for a country or company to consolidate and 

grow as a globally representative producer and exporter, especially when the products 

in question are commodities. This study analyzed the Evolution, in Brazil, of the total 

factor productivity (TFP) for chicken and pork meat production between 2008 and 

2018, through data envelopment analysis and the Hicks-Moorsteen productivity index, 

having as variables the feed production, parent’s placement and labor. Both proteins 

presented increases in the productivity index, with the annual average of 1.4% for 

chicken and 3.9% for pig. The greater increase in total factor productivity for pork 

compared to chicken production is due to higher production capacity using the same 

feed, parent stock and labor resources. 

Keywords: Total Factor Productivity; Data Envelopment Analysis; Hicks-Moorsteen 

Index; Feed; Parents; Labor 
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1 - INTRODUÇÃO 

Dentre os setores do agronegócio do Brasil, o setor de carnes tem 

apresentado destaque positivo nas últimas décadas. O aumento da renda combinado 

com o crescimento populacional aumenta a demanda mundial por proteína animal e 

espera-se que que essa tendência de aumento se mantenha nas próximas décadas. 

Nesse cenário favorável à produção brasileira, e para que o país siga com 

sua posição de destaque no mercado internacional de carnes, é necessário o 

entendimento da evolução dos diversos aspectos que compõe as cadeias produtivas 

identificando gargalos, ameaças e pontos fortes de vantagem competitivas. 

De acordo com USDA (2019) o brasil ocupa a primeira posição mundial na 

exportação de carne de frango e bovina sendo o segundo maior produtor mundial para 

as duas proteínas de origem animal. Em relação a carne suína, o Brasil ocupa a 

posição de quarto maior produtor e exportador mundial. 

Dentre os importantes aspectos que compõe a capacidade competitiva das 

cadeias produtivas, destacamos a produtividade como uma grande alavanca, 

definidora do posicionamento de empresas e países no mercado de produção e 

comercialização de carnes. 

Os primeiros trabalhos referentes a produtividade são atribuídos a Solow 

(1957) e Farrel (1957). A partir destes trabalhos, vários autores contribuíram para o 

conhecimento através de metodologias e técnicas para a mensuração da eficiência 

produtiva. 

Dessa maneira, as estimativas da PTF se baseiam nos trabalhos desses 

devidos autores, sendo que as abordagens diferem principalmente pela 

pressuposição da eficiência das firmas na estimação da função produção e das 

eficiências. 

A participação dos ganhos de Produtividade Total dos Fatores (PTF) e da 

utilização de modernas técnicas agrícolas no crescimento da agropecuária brasileira 
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já foram estudados e demostrados nos trabalhos de Gasques e Villa Verde (1990) e 

Mendes (2015).  

Como consequência dos ganhos de produtividade, o Brasil foi capaz de 

alcançar a segurança alimentar, os preços reais dos alimentos diminuíram, as famílias 

passaram a gastar menos da renda com alimentação, e o Brasil se tornou um dos 

principais produtores agrícolas e exportadores do mundo segundo Chaddad (2016). 

De modo a aprofundar as análises de produtividade no setor de aves e suínos, 

o presente trabalho busca responder à pergunta de quais foram as condicionantes da 

evolução da produtividade total dos fatores na produção de frangos e suínos.  

O entendimento da evolução da produtividade se faz necessário, pois ela é 

importante na definição do nível de competitividade atual e futura da produção e 

comercialização de carne. 

Detalhar e analisar as variáveis e condicionantes da produtividade possibilita a 

identificação de quais alavancas proporcionaram ganhos de produtividade e quais 

necessitam ser trabalhadas através de políticas, incentivos, entre outras formas de 

estímulo. 

O Gráfico 1 e a Tabela 1 demonstram a evolução da produção brasileiras de 

carne de frango, suíno e bovino no período de 1997 a 2018. De acordo com o IBGE, 

para as três categorias de proteínas somadas, o país passou de uma produção de 8 

milhões de toneladas em 1997 para 25,5 milhões de toneladas em 2018, 

representando um aumento de 209% no período. As taxas de crescimento foram de 

247,2%, 139,6% e 291,0% respectivamente para frango, bovino e suíno. 

Com destaque para o período compreendido entre 2008 e 2018, anos 

analisados no presente trabalho, observa-se um crescimento de 32,3%, 20,7% e 

49,9% para as produções de frango, bovino e suínos respectivamente. 
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É possível observar, com base na produção do ano de 2018, que o frango é a 

proteína com maior produção no Brasil, sendo responsável por 53,1% do total 

produzido.  

Também avaliando a série histórica de produção, notamos que apesar do suíno 

ser a proteína com menor participação na produção, foi a proteína que teve maior 

evolução no período total e no período de 2008 a 2018. 

 

Gráfico 1 - Volume brasileiro de abate de frango, suíno e bovino (milhões de 
toneladas) 

Fonte: IBGE e elaboração do autor 
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Tabela 1 - Volume brasileiro de abate de frango, suíno e bovino (milhões de 
toneladas) 

Ano Frango Bovino Suíno Total 

1997        3,9         3,3         1,0         8,2  

1998        4,2         3,4         1,1         8,7  

1999        4,7         3,8         1,2         9,7  

2000        5,1         3,9         1,3       10,3  

2001        5,6         4,3         1,6       11,5  

2002        6,1         4,7         1,9       12,6  

2003        6,2         5,0         1,9       13,1  

2004        7,0         5,9         1,9       14,8  

2005        7,9         6,3         2,2       16,4  

2006        8,2         6,9         2,3       17,3  

2007        9,0         7,0         2,5       18,5  

2008      10,2         6,6         2,6       19,5  

2009        9,9         6,7         2,9       19,5  

2010      10,7         7,0         3,1       20,7  

2011      11,4         6,8         3,4       21,6  

2012      11,5         7,4         3,1       22,0  

2013      12,0         8,2         3,1       23,2  

2014      12,5         8,1         3,2       23,8  

2015      13,1         7,5         3,4       24,1  

2016      13,2         7,4         3,7       24,3  

2017      13,6         7,7         3,8       25,1  

2018      13,5         8,0         4,0       25,5  

Crescimento anual 08/18 2,8% 1,9% 4,1% 2,7% 

Crescimento anual 97/18 6,1% 4,2% 6,7% 5,5% 

Crescimento total 08/18 32,3% 20,7% 49,9% 30,7% 

Crescimento total 97/18 247,2% 139,6% 291,0% 209,0% 

Fonte: IBGE e elaboração do autor 

Os volumes de produção e as variáveis utilizadas para análise da produtividade  

do frango contidas no período de 2008 a 2018 estão demonstrados na Tabela 2 e as 

variáveis utilizadas para suínos estão demostradas na Tabela 3.Estas variáveis são 

relativas à produção nacional de ração, à quantidade de alojamento de matrizes e ao 

número de pessoas ocupadas na atividade, uma vez que são os insumos que 
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apresentam alta representatividade da formação do custo de produção e suportam o 

entendimento das alterações que ocorreram na eficiência da cadeira produtiva. 

Tabela 2 - Evolução do peso de carcaça, ração produzida, alojamento de 
matrizes e pessoas ocupadas na produção de frango de corte no período de 
2008 a 2018 

Ano 
Peso Carcaça 

Frango Abatido 
(Milhões Ton) 

Produção Ração 
Avicultura Corte 
(Milhões Ton) 

Alojamento Matrizes 
Frango (Milhões 

Cabeças) 

Pessoas 
Ocupadas 

Frango (Mil) 

2008 10,2 27,6 48,6 172,8 

2009 9,9 28,7 44,4 175,8 

2010 10,7 30,2 46,6 180,4 

2011 11,4 32,2 50,0 198,8 

2012 11,5 31,1 46,5 179,2 

2013 12,0 30,3 46,1 211,7 

2014 12,5 31,3 49,3 223,3 

2015 13,1 32,4 50,7 231,6 

2016 13,2 32,1 50,5 212,4 

2017 13,6 32,3 50,2 239,6 

2018 13,5 31,7 48,4 224,2 

Fonte: IBGE; Sindirações; ABPA; RAIS 
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Tabela 3 - Evolução do peso de carcaça, ração produzida, alojamento de 
matrizes e pessoas ocupadas na produção de suínos de corte no período de 
2008 a 2018 

Ano 
Peso Carcaça 
Suíno Abatido 
(Milhões Ton) 

Produção Ração 
Suinocultura 
(Milhões Ton) 

Alojamento 
Matrizes Suínos 

(Milhões Cabeças) 

Pessoas 
Ocupadas 
Suíno (Mil) 

2008 2,6 15,4 2,4 101,1 

2009 2,9 16,1 2,4 102,5 

2010 3,1 15,3 2,4 105,4 

2011 3,4 15,4 2,4 113,4 

2012 3,1 15,1 2,4 94,1 

2013 3,1 14,9 2,1 112,4 

2014 3,2 15,2 2,1 117,2 

2015 3,4 15,8 2,1 122,0 

2016 3,7 16,4 2,1 116,0 

2017 3,8 16,5 2,0 117,4 

2018 4,0 16,7 2,0 121,3 

Fonte: IBGE; Sindirações; ABPA 

A evolução da produção de frango e suíno no período de 2008 a 2018 pode ser 

apresentou crescimento médio de 2,8% na produção de frango e de 4,1% na produção 

de suínos. 

A taxa de crescimento na produção de frango de corte se mostrou mais 

constante ao longo do período, enquanto a taxa de crescimento do suíno apresentou 

maior velocidade no crescimento após o ano de 2014. 

No mesmo período de 2008 a 2018 a produção brasileira de ração de aves de 

corte apresentou uma taxa de crescimento anual de 1,4% ao ano, enquanto a da ração 

de suínos foi de 0,8% ao ano.  
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 A base da composição da ração animal no Brasil permanece sendo o milho e a 

soja, porém vale destacar que o nível tecnológico dos insumos, as exigências 

estratégias nutricionais adotadas pelas empresas e tecnologias do processo de 

produção da ração variaram ao longo do período,  

 A eficiência no processo de produção de ração também está considerada no 

presente trabalho, visto que a maior parte das empresas produtoras de aves e suínos 

possuem e operam suas próprias fábricas de ração.  

O alojamento de matrizes de aves de corte praticamente se manteve no mesmo 

nível, enquanto o alojamento de matrizes de suínos apresentou uma taxa de 

crescimento anual de -1,7% ao ano.  

O número de matrizes, quando analisado conjuntamente à produção, demostra 

a capacidade de cada reprodutora gerar animais viáveis e consequentemente volume 

de produto acabado. 

 Dentre as variáveis, o alojamento de matrizes apresentou os impactos mais 

significativos, já que ambos os animais tiveram aumento de produção no período, sem 

incremento do número de matrizes para frango e com redução para o suíno. 

Número de pessoas ocupadas na criação e abate de frango apresentou uma 

taxa de crescimento anual de 2,6% ao ano. Já na criação e abate de suínos 

apresentou uma taxa de crescimento anual de 1,8% ao ano. 

Referente aos dados relacionados a ocupação, a informação trata de 

ocupações formais (RAIS) e não contabiliza os setores que produzem insumos ou 

prestam serviços às atividades de criação e abate de frangos e suínos, por exemplo: 

indústrias de embalagens e suprimentos, equipamentos, transportes entre outros. 

 Os gráficos demostrando as evoluções anuais das variáveis e suas respectivas 

taxas de crescimento se encontram nos anexos. 



19 

De modo a buscar as respostas a pergunta de como evoluiu a produtividade 

total dos fatores na produção de carne de frango e suínos e entender a participação 

das principais variáveis, no próximo capítulo será apresentada a revisão bibliográfica 

dos temas relevantes ao estudo, no capítulo 3 será detalhada a metodologia utilizada 

e nos capítulos subsequentes serão apresentados os resultados e a conclusão. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Produtividade total dos fatores 

Nas próximas seções serão apresentadas a literatura revisada sobre 

produtividade total dos fatores, a evolução da produção de frango e suínos no Brasil, 

a produção e produtividade de grãos, história e funcionamento do sistema de 

integração, formação do custo de produção, ocupação de pessoas, e por fim, a 

evolução dos pesos médios de abate. 

De acordo com Coelli et al. (2005), a produtividade de uma empresa é a razão 

entre a produção e o insumo utilizado para uma determinada produção. entretanto, 

quando existem mais de um insumo para gerar a devida produção é necessário utilizar 

um único índice de agregação dos insumos para a obtenção da razão de medida da 

produtividade. Estes são os casos mais comuns. Desta forma, a produtividade total 

dos fatores (PTF) é a medida de produtividade que envolve todos os fatores de 

produção e pode ser definida estimando a “melhor prática” ou seja, a fronteira de 

produção que demostra a produção máxima atingível para cada nível de insumo, 

mensurando a distância entre a fronteira e cada empresa analisada. Existem diversos 

motivos pelos quais uma empresa pode ser ineficiente, sendo elas, não atingir a 

produção máxima dado um nível de insumo, utilizar os insumos em proporções 

erradas e não atingir a escala ótima de produção.  

 A PTF tem sido utilizada desde Solow (1957). Solow verificou que o 

crescimento da economia dos Estados Unidos, no século XX, não poderia ser 

explicado apenas por capital e trabalho. Este aumento de produto não explicado pelo 

aumento de insumos passou a ser definido como resíduo de Solow ou como 

Produtividade Total dos Fatores. 

Diversos estudos utilizando a produtividade total dos fatores foram 

aplicados na agricultura e na pecuária, sendo que, para Gasques e Villa Verde (1990), 

o significativo crescimento da produção agrícola no Brasil tem sido resultante da 

modernização agrícola desde a década de 1970. Ao analisar o crescimento da 

produção com base nos insumos, Bragagnolo, Spolador e Barros (2010) calcularam 

uma taxa média de crescimento da agricultura de 2,4% ao ano, entre 1975 a 2008.  
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Mendes (2015) estudou os efeitos dos ganhos de produtividade total dos 

fatores da agropecuária brasileira sobre os preços agrícolas no período de 1970 a 

2006, obtendo como resultado que o crescimento da PTF se explica pelo progresso 

técnico, que cresceu 20,51% durante o período, seguido de eficiência técnica, também 

crescente em 13,18%. Além disso, através da análise de causalidade, comprova se 

que o crescimento da PTF pode ter repercutido em redução dos preços agrícolas. 

Elasraag (2017) conduziu um estudo avaliando as mudanças no índice 

global Malmquist de produtividade da produção de trigo no Egito, durante o período 

de 1990 a 2012. Os resultados indicaram que a mudança técnica foi o componente 

mais importante para a evolução da PTF, sendo que a aumento dela foi de 25,7%, 

enquanto a mudança na eficiência apresentou um declínio de 3,7%. A decomposição 

indicou que o principal problema para a produção de trigo no Egito para o período do 

estudo foi a eficiência de escala que declinou em 5,5%. 

Mais centrados na análise da produtividade da produção de animais, alguns 

autores estudaram a evolução comparando estados e regiões, além de buscar o 

entendimento das variáveis e motivadores para as variações do índice. Também 

foram utilizadas mais de uma metodologia de cálculo da produtividade total dos 

fatores, os quais estão detalhados na metodologia do presente estudo. 

Key, Mcbride e Mosheim (2008) conduziram um estudo da evolução da 

produtividade total dos fatores da produção de suínos de duas regiões do EUA, sendo 

elas Sudeste, principalmente estado da Carolina do Norte e “Hearthland”, 

principalmente os estados de Iowa, Illinois e Ohio durante o período de 1992 a 2004. 

Os autores concluem que os ganhos são explicados quase que na totalidade por 

mudanças na eficiência técnica, escala e eficiência alocativa. Diferenças entre as 

taxas de crescimento da produtividade das regiões são explicadas pela diferença no 

tamanho das propriedades decorrente da implantação de uma moratória para 

construção de grandes propriedades de suínos no estado da Carolina do Norte.  

Sharma, Leung e Zaleski (1997) estudaram a eficiência produtiva da 

indústria de suínos do Hawaii, obtendo como resultados uma correlação positiva entre 

tamanho de fazenda e eficiência produtiva. Não foi identificado que nível educacional 
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e experiencia do produtor influenciaram na produtividade e fazendas que alimentavam 

animais com grãos foram mais eficientes do que fazendas que alimentavam os 

animais também com lavagem (restos de alimentos). Como conclusão, os produtores 

poderiam economizar 50% dos custos se eles atingissem a eficiência total, sendo que 

os grandes produtores deveriam reduzir o custo da ração e os pequenos e médios 

produtores deveriam diminuir o custo de mão de obra para se tornarem mais 

eficientes. A utilização dos recursos na eficiência máxima aumentaria a produção e 

geraria 6 a 7 milhões de dólares de redução de custo ao ano segundo os dados 

monetários referentes a época de realização do estudo. 

2.2. História produção de frango e suínos no Brasil 

De acordo com ABPA (2011), até os anos 1940 o Brasil era um país 

eminentemente agrário. Na época, 70% da população viviam no campo e produziam 

para o seu próprio sustento, mas programas de governo fomentaram a 

industrialização nos anos 1950, o que deu início ao movimento de urbanização do 

país, fazendo com que milhões de brasileiros deixassem o campo em busca de 

trabalho nas cidades. 

A incorporação de material genético americano e difusão de manejo e 

tecnologias no campo propiciaram os avanços iniciais na produção de aves e suínos 

no Brasil.  

Em 1961, a Sadia, do empresário Atílio Fontana, localizada em Concórdia, 

Santa Catarina, foi pioneira e, inspirada nos sistemas de integração americanos, 

decide aplicar o mesmo modelo no Brasil em suas unidades de Toledo e Dois Vizinho, 

no Paraná, e em Américo Brasiliense, no estado de São Paulo, conforme história 

contada pelo ex-presidente da união brasileira de avicultura (UBA) Zoé Silveira d’Ávila 

(ABPA, 2011).  

A partir daí, a progressão da avicultura e suinocultura se sustenta 

fortemente no sistema de integração através de acordos informais que posteriormente 

foram migrando para modelos formais à medida que ocorriam os aumentos na 

produção e na complexidade a ser gerenciada. 
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Em 1973, o Brasil passa a exportar o frango inteiro abatido e em 1975, 

ocorre o primeiro embarque para Arábia Saudita e Kuwait. Em 2004, o Brasil passa a 

ocupar o posto de maior exportador de carne de frango do mundo, fornecendo para 

136 países (ABPA, 2011).  

2.3. Evolução da produção e produtividade de grãos no Brasil 

Milho e soja, este último na forma de farelo e óleo, são a base da 

alimentação de aves e suínos no Brasil.  

Dessa forma a transformação do setor foi fator fundamental para a 

expansão da produção dos animais. Foi observado no período um elevado 

crescimento na produção e produtividade das culturas de milho e soja.   

Os Gráficos 10 e 11 apresentam o aumento da produção e produtividade 

das duas culturas. De acordo com a CONAB, pode-se observar que a safra de soja 

partiu de 12 milhões de toneladas na safra 1976/77 e atingiu 121 milhões de toneladas 

na safra 2019/20, multiplicando por 10 vezes a produção inicial no período, enquanto 

a produtividade partiu de 1.748 toneladas por hectare e atingiu 3.291 toneladas por 

hectare, multiplicando por 1,9 vezes a produtividade inicial. 

Gráfico 2 - Produção e produtividades das safras de soja no Brasil 

Fonte: Conab 
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Ainda de acordo com os números da CONAB, da mesma maneira, a safra 

de milho partiu de 19 milhões de toneladas na safra 1976/77 e atingiu 98 milhões de 

toneladas na safra 2019/20, multiplicando por 5 vezes a produção inicial no período, 

enquanto a produtividade partiu de 1.632 toneladas por hectare e atingiu 5.610 

toneladas por hectare, multiplicando por 3,4 vezes a produtividade inicial. 

 

Gráfico 3 - Produção e produtividades das safras de milho no Brasil 

Fonte: Conab 

A partir das informações referentes a evolução e da produtividade das 

culturas de milho e soja, é possível constatar o quão importante elas foram para o 

desenvolvimento e expansão da produção de frango e suínos no país. 

 

2.4. Sistema de Integração 

O sistema de integração tem por base uma relação de parceria entre 

produtor e agroindústria, onde a empresa participa com os animais, ração, 

medicamento, assistência técnica enquanto o produtor participa com o manejo, 

estruturas e equipamentos. Toda a relação é regida contratualmente, na qual se 
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especificam as condições técnicas e jurídicas para a produção em sistema de 

parceria. 

Agroindústrias, produtores, EMBRAPA e entidades de classe tiveram 

grande atuação para que em 2016 entrasse em vigor a Lei dos Contratos de 

Integração que estabelece regras para dar segurança jurídica aos produtores e às 

agroindústrias. Também a lei 13.288/2016 prevê a criação de canais de convivência, 

as chamadas Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da 

Integração (CADEC), que são compostas por representantes dos integrados e dos 

integradores para gerenciar a relação por meio de negociações coletivas. 

Hoje, mais de 90% da criação avícola no Brasil seguem o sistema de 

integração (ABPA, 2011). 

Conforme relatório da ABPA (2011), as agroindústrias optam pelo processo 

de integração como uma maneira de obter matéria-prima a um custo menor do que a 

produção própria (em que há investimentos em terras, instalações, máquinas, além 

dos custos de administração e de mão de obra). Por esse meio, tais empresas obtêm 

as matérias-primas em quantidade, qualidade e tempo adequado ao ritmo do processo 

produtivo, possibilitando a adaptação às condições instáveis de mercado. Para os 

avicultores a opção pela integração garante o escoamento do produto, produção 

ininterrupta, maior facilidade de acesso ao crédito e incorporação mais rápida de 

inovações tecnológicas. A partir desse sistema, os frigoríficos garantem a sanidade e 

rastreabilidade total da cadeia, uma vez que fornecem toda a vacinação, e também 

asseguram que os animais tenham desenvolvimento uniforme, já que as empresas 

fornecem a genética e a ração. Em pouco tempo, o sistema de integração das aves 

se tornou um paradigma para o setor; o aumento da eficiência no campo se traduziu 

em preços mais competitivos para o consumidor final, e o frango foi definitivamente 

integrado à dieta nacional.  

O sistema de integração possibilita maior velocidade no acesso e difusão 

de tecnologias, sejam elas voltadas a ganhos de produtividade ou para garantir a 

biosseguridade, bem-estar animal, sustentabilidade e demais necessidades para 
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desenvolvimento da cadeia produtiva e atendimento das exigências do mercado 

consumidor moderno e em constante movimentação (ABPA, 2011).  

Outro benefício do sistema, é a capacidade de reação rápida, frente aos 

movimentos abruptos e adversos que ocorrem no mercado de oferta e demanda 

dessas proteínas, visto que possibilita ações coordenadas e rápidas ao longo da 

cadeia produtiva. Essa informação foi obtida em entrevistas a empresas do setor. 

 

2.5. Custo de produção 

Dentre as etapas de mensuração do custo de produção ao longo da cadeia 

agroindustrial, podemos citar como as mais relevantes: o custo do produto acabado 

já industrializado e o custo do animal vivo para o abate. Essa separação sintetiza as 

grandes etapas de agregação de custo, visto que todos os custo para a formação do 

animal vivo (ração, genética, medicamentos, mão de obra, depreciação, entre outros) 

pode ser visualizada detalhadamente no custo do animal vivo e a posterior agregação 

de custo na indústria (taxa de aproveitamento do animal vivo, energia elétrica, 

embalagem, entre outros) podem ser observadas no custo do produto acabado já 

industrializado. 

Assim, de modo a avaliar a estrutura de custos da produção animal, bem como 

o impacto de cada insumo na geração dos produtos, as Tabelas 4, 5 e 6 apresentam 

respectivamente a composição do custo de produção do animal vivo de frango e 

suínos, custo de industrialização do frango e a decomposição de todo o custo de 

produção (custo animal e industrialização). 
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Tabela 4 - Composição do custo de produção do animal vivo de frango e suíno 

Item de custo 
Frango 

Composição 
Suíno 

Composição 

Nutrição 68,9% 76,5% 

Pinto de um dia 14,7% 0,0% 

Mão de obra 5,7% 4,8% 

Transporte 3,4% 4,7% 

Depreciação 2,3% 2,8% 

Energia elétrica | Cama | Calefação 2,0% 0,7% 

Custo de capital 1,8% 3,8% 

Manutenção | Financeiro | Funrural 0,8% 3,5% 

Diversos | Outros 0,3% 2,4% 

Sanidade 0,1% 0,9% 

Total 100,0% 100,0% 

Fonte: EMBRAPA e elaboração do autor 

As informações de custo animal estão disponíveis no portal da Embrapa Suínos 

e Aves, na Central de Inteligência de Aves e Suínos (CIAS). 

Observa-se que somado os itens de nutrição, referente a ração e pinto de um 

dia, atinge-se uma participação de 83,6% no custo do frango e de 76,6% na 

composição do custo do suíno. A decomposição demostra a importância das 

respectivas variáveis na produção de aves e suínos. 
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Tabela 5 - Composição do custo de industrialização do frango 

Item de custo 
Frango 

Composição 

Mão de obra 15,5% 

Energia elétrica 2,3% 

Embalagem 5,3% 

Frango vivo na plataforma 73,9% 

Outros (Depreciação) 2,8% 

Total 100,0% 

Fonte: ABPA e elaboração do autor 

As informações de custo de industrialização do frango estão disponíveis no 

Estudo da Competitividade da Cadeia de Aves no Brasil (ABPA, 2019). 

Assim, no custo do frango abatido, é possível observar que o custo do animal 

vivo, é responsável por 73,9% do custo total, sendo que a mão de obra tem 

participação no custo de 15,5%. 

 O rendimento tem um papel importante na participação do custo do frango vivo 

na composição do custo do produto industrializado, visto que ele representa a razão 

entre o volume aproveitado em forma de produto, em relação ao volume total de 

animal vivo abatido. 

 Dessa forma, condenações, quebras no processo, mortalidade no transporte 

de aves, entre outras causas, podem afetar de maneira significativa o rendimento e 

por consequência o custo do produto. 
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Tabela 6 - Custo do frango abatido consolidando custo animal e industrialização 

Item de custo 
Frango 

Composição 

Nutrição 51,0% 

Pinto de um dia 10,9% 

Mão de obra 19,7% 

Transporte 2,5% 

Depreciação 4,5% 

Energia elétrica | Cama | Calefação 3,8% 

Custo de capital 1,3% 

Manutenção | Financeiro | Funrural 0,6% 

Diversos | Outros 0,2% 

Embalagem 5,3% 

Sanidade 0,1% 

Total 100,0% 

Fonte: EMBRAPA, ABPA e elaboração do autor 

 Partindo das informações e estudos acima citados, é possível consolidar o 

detalhamento da estrutura de custo do frango abatido. 

Na visão consolidada e detalhada do custo de produção podemos verificar que 

as participações dos itens nutrição, pinto e mão de obra respondem respectivamente 

por 51,0%, 10,9% e 19,7% da participação no custo total do frango produzido e 

industrializado. Dessa forma os três itens representam por 81,5% do custo total, 

demostrando o alto nível de representatividade desses itens no custo de produção. 
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2.6. Ocupação na criação e abate de frango e suínos 

A avaliação da quantidade de pessoas ocupadas na criação e abate de 

frango e suínos possibilita a análise de qual cadeia produtiva, etapa e período tiveram 

efeitos na produtividade. 

As informações para análise de pessoas ocupadas foram obtidas nos 

Relatórios Anuais de Informações Sociais (RAIS), sendo as informações referentes 

apenas as ocupações formais. 

A Tabela 7 apresenta a evolução do número de pessoas ocupadas na criação 

e no abate de frango de corte, sendo observado que a criação de frango incrementou 

1,2 mil pessoas (representando 0,3% de crescimento médio anual), o abate de frango 

incrementou 50,2 mil pessoas (representando 3,1% de crescimento médio anual), 

totalizando um aumento de 51,4 mil pessoas no período (representando 2,6% de 

crescimento médio anual). 

Dessa forma o aumento numérico de pessoas ocupadas no abate foi 

superior ao aumento na ocupação na criação. Também o aumento na taxa média 

anual de crescimento na ocupação foi superior no abate, quando comparado a criação 

de frango. 

Segundo estimativas da ABPA, para cada emprego direto gerado na 

avicultura, nove outros indiretos são oferecidos em toda a cadeia. 
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Tabela 7 - Número de pessoas ocupadas na criação e abate de frango (em mil 
pessoas) 

Ano 
Pessoas 

Ocupadas Frango 
Criação (Mil) 

Pessoas 
Ocupadas Frango 

Abate (Mil) 

Pessoas 
Ocupadas Frango 

(Mil) 

2008 33,1 139,7 172,8 

2009 34,6 141,2 175,8 

2010 34,8 145,6 180,4 

2011 37,3 161,5 198,8 

2012 37,4 141,8 179,2 

2013 48,6 163,1 211,7 

2014 47,0 176,3 223,3 

2015 49,6 182,0 231,6 

2016 45,2 167,2 212,4 

2017 36,4 203,2 239,6 

2018 34,3 189,9 224,2 

Fonte: RAIS. Elaboração do autor 

 Da mesma maneira, a Tabela 8 apresenta a evolução do número de 

pessoas ocupadas na criação e no abate de suínos de corte, sendo observado que a 

criação de suíno incrementou 6,3 mil pessoas (representando 2,6% de crescimento 

médio anual), o abate de suínos incrementou 13,9 mil pessoas (representando 1,6% 

de crescimento médio anual), totalizando um aumento de 20,2 mil pessoas no período 

(representando 1,8% de crescimento médio anual). 

Dessa forma o aumento numérico de pessoas ocupadas no abate foi 

superior ao aumento na ocupação na criação, porém o aumento na taxa média anual 

de crescimento na ocupação foi superior na criação quando comparado ao abate de 

suínos.  
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Tabela 8 - Número de pessoas ocupadas na criação e abate de suínos (em mil 
pessoas) 

Ano 
Pessoas Ocupadas 
Suíno Criação (Mil) 

Pessoas Ocupadas 
Suíno Abate (Mil) 

Pessoas Ocupadas 
Suíno (Mil) 

2008 21,8 79,3 101,1 

2009 22,8 79,7 102,5 

2010 23,9 81,6 105,4 

2011 24,6 88,7 113,4 

2012 24,1 70,0 94,1 

2013 24,0 88,3 112,4 

2014 25,1 92,1 117,2 

2015 26,7 95,3 122,0 

2016 26,0 90,1 116,0 

2017 27,7 89,7 117,4 

2018 28,1 93,2 121,3 

Fonte: RAIS. Elaboração do autor 

 

2.7. Peso médio de abate  

O peso de abate dos animais é definido a partir do modelo econômico que 

busca maximizar o lucro para os agentes que participam da cadeia de produção.  

A equação abaixo demostra de forma simplificada a formação do lucro obtido 

pelos agentes. 

Lucro = Quilos x (Receita/Quilo - Custo/Quilo) 

O peso médio de abate afeta tanto a receita por quilo, quanto o custo por quilo. 
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Considerando a variável receita por quilo, esta é determinada pela preferência 

do consumidor, que ao pagar um valor mais alto por determinada faixa de peso médio, 

define o peso ótimo para a variável. Essa preferência e exigências do consumidor 

pode ser por todo animal ou pelas partes, assim, em muitos casos o peso de abate 

ideal de abate do ponto de vista da receita, é definido pelo atendimento de mercado 

referente a determinada parte do animal em um determinado peso que otimize toda a 

receita obtida. 

A variável custo por quilo é afetada pelo peso médio de abate de maneiras 

diferentes nas partes fixas e variáveis que compõe o custo de produção. De maneira 

geral, os custos fixos sofrem diluição com o aumento do peso produzido a partir do 

mesmo animal, e como exemplos de custos fixos podemos citar os custos das 

estruturas de produção, o custo do animal alojado e da mão de obra. Já os custos 

variáveis por quilo aumentam com o incremento do peso médio de abate, tendo como 

principais motivadores, a queda da performance técnica à medida que o animal 

aumenta o peso. Como exemplos de itens de performance técnica que pioram com o 

aumento de peso médio podemos citar, a maior mortalidade e taxa de conversão de 

ração em carne. 

A junção das variáveis acima apresentadas, multiplicadas pelo volume vendido 

resulta no lucro do agente, que buscando a maximização do resultado, definirá o 

melhor peso médio de abate a ser praticado. 

 A Tabela 9 apresenta a evolução do peso médio de abate de frango e suínos 

do Brasil no período de 1997 a 2018 em quilogramas por cabeça abatida. As 

informações de peso médio de suínos, são referentes peso de carcaça do animal. 
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Tabela 9 - Evolução do peso médio de abate de frangos e suínos do Brasil 
(Kg/Cabeça) 

Ano Frango Suíno 

1997 1,80 74,2 

1998 1,91 75,2 

1999 1,91 78,4 

2000 1,93 81,6 

2001 1,95 84,0 

2002 1,95 84,3 

2003 1,94 85,0 

2004 1,99 86,4 

2005 2,04 91,9 

2006 2,07 91,1 

2007 2,06 90,5 

2008 2,09 91,4 

2009 2,08 94,7 

2010 2,14 94,7 

2011 2,16 96,6 

2012 2,20 87,5 

2013 2,22 85,9 

2014 2,28 86,0 

2015 2,27 87,4 

2016 2,26 87,7 

2017 2,33 88,6 

2018 2,37 89,1 

Variação 2008/2018 13,6% -2,5% 

Variação 1997/2018 31,5% 20,2% 

 Fonte: IBGE. Elaboração do autor 

 No período de 1997 a 2018 foi observado um aumento de 31,5% no peso médio 

de abate do frango de corte e de 20,2% de aumento no peso de abate do suíno, em 

quanto que no período de 2008 a 2018 observou-se uma aumento de 13,6% no peso 
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médio de abate do frango de corte e uma redução de 2,5% no peso médio de abate 

dos suínos abatidos no Brasil. 
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3 - METODOLOGIA 

3.1. Análise de fronteira estocástica de produção  

De acordo com Coelli et al. (2005), a mensuração da eficiência econômica 

de uma empresa consiste de dois componentes: a eficiência técnica que mede a 

capacidade da empresa de obter o máximo de produção a partir de determinado nível 

de insumos; e eficiência alocativa, que mede a habilidade da empresa em utilizar a 

proporção ótima dado os preços.  

A medida de eficiência técnica multiplicada pela medida de eficiência 

alocativa fornece a eficiência econômica. Apurar essas medidas de eficiência envolve 

a estimativa da fronteira de produção. 

A Figura 1 ilustra o conceito de fronteira de produção, com as combinações 

de insumos (𝑥) e produção (𝑦) que são possíveis. A linha 𝑂𝐹’ se refere a todos os 

pontos ao longo da fronteira de produção, e consequentemente ela reflete a atual 

capacidade tecnológica da indústria.  

As empresas posicionadas sobre a fronteira são tecnicamente eficientes, 

enquanto as empresas posicionadas abaixo da fronteira são tecnicamente 

ineficientes. A empresa A é ineficiente, pois ela poderia aumentar a produção até o 

ponto B sem precisar de mais insumos. 
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Fonte: Coelli et all (2005) 

De modo a corrigir o problema da não inclusão de erros e outras fontes de 

ruídos estatísticos, e dessa forma considerar todos os desvios da fronteira como 

ineficiência técnica, Aigner, Lovell e Schmid (1977), além de Meeusen e Van Den 

Broeck (1977) adicionaram o erro aleatório simétrico à função. Obtendo dessa forma 

a fronteira estocástica de produção demostrada na Figura 2.  

Figura 1 - Fronteira de produção e eficiência técnica 

 

Figura 2 - Fronteira de produção estocásticaFigura 3 - Fronteira de 
produção e eficiência técnica 

 

Figura 4 - Fronteira de produção estocástica 

 

Figura 5 - Organograma das técnicas de avaliação de eficiênciaFigura 6 - 
Fronteira de produção estocásticaFigura 7 - Fronteira de produção e 
eficiência técnica 

 

Figura 8 - Fronteira de produção estocásticaFigura 9 - Fronteira de 
produção e eficiência técnica 

 

Figura 2 - Fronteira de produção estocástica 
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Fonte: Coelli et all (2005) 

 De acordo com Malbouisson e Tiryaki (2017), os dois métodos mais utilizados 

na obtenção desses índices de eficiência atualmente, são: a análise de fronteira 

estocástica (do termo inglês SFA, stochastic frontier analysis) e a análise envoltória 

de dados (do termo inglês DEA, data envelopment analysis). O método SFA tem 

abordagem paramétrica (assume que os dados são provenientes de alguma 

distribuição de probabilidade) e a fronteira é estimada por métodos econométricos. 

Esta análise permite fazer inferência estatística sobre os parâmetros estimados e é 

necessário impor uma forma funcional explicita para a tecnologia de produção. Já o 

método DEA consiste em uma abordagem não paramétrica, não impondo qualquer 

tipo de forma funcional a tecnologia de produção. A geração da fronteira de eficiência 

pela DEA é realizada por programação matemática. A Figura 3 apresenta um 

diagrama esquemático sobre as técnicas de mensuração da eficiência.  

Figura 2 - Fronteira de produção estocástica 

 

Figura 15355 - Organograma das técnicas de avaliação de eficiênciaFigura 

15356 - Fronteira de produção estocástica 

 

Figura 15357 - Organograma das técnicas de avaliação de eficiênciaFigura 

15358 - Fronteira de produção estocástica 

 

Figura 15359 - Organograma das técnicas de avaliação de eficiênciaFigura 

15360 - Fronteira de produção estocástica 



39 

 

Fonte: Sarafidis (2002) 

3.2. Análise envoltória dos dados 

Segundo Coelli et all (2005), a análise envoltória de dados (do termo inglês 

DEA, data envelopment analysis) envolvem métodos de programação linear para a 

construção da fronteira a partir dos dados. 

De forma sintética, a DEA elabora referências com os dados, e a partir 

delas delimita as unidades eficientes e ineficientes. As unidades eficientes servem de 

modelos e referências para as unidades ineficientes.  

Gomes e Baptista (2004, p126), Marinho (2001) e Thanassoulis et al. 

(2008) descrevem alguns pontos positivos relacionados a utilização da DEA, sendo 

eles: 

1. Caracteriza cada unidade como eficiente ou ineficiente através de uma 

única medida de eficiência; 

2. Permite a identificação de unidades eficientes que sirvam de referência 

para unidades ineficientes; 

Figura 3 - Organograma das técnicas de avaliação de eficiência 
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3. Gera estimativa dos níveis de insumo e produto que tornaria cada 

unidade eficiente; 

4. Mensura e decompões a mudança na produtividade de uma unidade no 

tempo; 

5. Não faz julgamento a priori sobre os valores das ponderações de 

insumos e produtos que levariam as unidades ao melhor nível de 

eficiência possível; 

6. Pode prescindir, mas não rejeita o sistema de preços; 

7. Insumos e produtos podem ser inseridos com unidades de medida 

diferentes; 

8. Possibilita a verificação dos valores ótimos de produção e de consumo, 

respeitando as restrições de factibilidade; 

9. Produz resultados alocativos eficientes no sentido de Pareto. 

3.3. O índice de produtividade de Hicks-Moorsteen 

O índice Hicks-Moorsteen, atribuído a Hicks e Moorsten (1961) por Diewert 

(1992), representa um dos índices mais simples de mensuração da produtividade total 

dos fatores, medindo o crescimento da produção líquido do crescimento dos insumos 

utilizados. 

De acordo com Coelli et all (2005) caso os dados disponíveis sejam de 

apenas uma firma ao longo do tempo e não se tem interesse na identificação das 

fontes de crescimento da produtividade é recomendada a utilização da abordagem 

Hicks-Moorsteen ou de número índice. Estas abordagens também são recomendadas 

na ausência de preços, uma vez que a eficiência a escala não pode ser calculada. 

O trabalho utiliza a produção total do Brasil como base, considerando 

assim, que os dados são de uma única firma ao longo do tempo, além de não se ter 
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interesse na separação das fontes de crescimento e ausência das informações de 

preço.  

A partir do exposto e seguindo a recomendação de Coelli et all (2005), as 

estimativas de produtividade serão realizadas através do índice de produtividade de 

Hicks-Moorsteen. 

Considerando uma firma com múltiplo insumos e produtos, e de acordo 

com Jorgenson e Griliches (1967) e Good et al. (1997), a PTF pode ser definida como 

𝑃𝑇𝐹𝑛𝑡 =
𝑌𝑛𝑡

𝑋𝑛𝑡
, onde 𝑌𝑛𝑡 e 𝑋𝑛𝑡, são respectivamente, a produção agregada e os insumos 

agregados da 𝑛𝑡ℎ firma no período 𝑡 .  

Assim, especifica-se como mudança na PTF, a razão entre o índice 

quantitativo de produto e o índice quantitativo de insumos. O’Donnell (2012) classifica 

esse índice como multiplicativamente completo.   

As equações 1 e 2 descrevem a forma de obtenção do índice de 

produtividade total dos fatores através do índice Hicks–Moorsteen. 

𝐻𝑀𝑃𝑇𝐹 =
𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑜𝑠𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
            (1) 

 

𝑃𝑇𝐹𝐻𝑀
𝑡,𝑡+1 = (

𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡+1)𝐷0

𝑡(𝑥𝑡,𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡)𝐷0

𝑡(𝑥𝑡,𝑦𝑡)

𝐷𝐼
𝑡+1(𝑥𝑡,𝑦𝑡+1)𝐷𝐼

𝑡(𝑥𝑡,𝑦𝑡)

𝐷𝐼
𝑡+1(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡+1)𝐷𝐼

𝑡(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡)
)         (2)         

De maneira geral, as equações demostram a razão entre a produção 

atingida em t+1 com os indicadores de utilização de insumos de t+1 multiplicado pela 

produção atingida em t+1 com os indicadores de utilização de insumos de t e a 

produção atingida em t com os indicadores de utilização de insumos de t+1 

multiplicado pela produção atingida em t com os indicadores de utilização de insumos 

de t. Esses cálculos são realizados para cada uma das variáveis utilizadas e seus 

resultados multiplicados para a obtenção do índice Hicks–Moorsteen. 
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 Detalhando as nomenclaturas dos termos da equação 2, temos que,  𝐷0 (𝑥, 𝑦) 

e   𝐷𝐼 (𝑥, 𝑦) são as funções distancia da produção e dos insumos, respectivamente 

definidas como 𝐷0
𝑇(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛{𝛿 > 0: 𝑥, 𝑦 𝛿⁄ | | ∈ 𝑃𝑇}𝐷𝐼

𝑇(𝑥, 𝑦) =

𝑚𝑎𝑥{𝜌 > 0: 𝑥 𝜌⁄ , 𝑦| | ∈ 𝑃𝑇}, onde 𝑃𝑇 é a série de possibilidade de produção no 

período 𝑇 . Essa função distância pode ser calculada através da análise envoltória 

de dados. A DEA não exige nenhuma suposição restritiva em relação à forma 

funcional e à distribuição da eficiência. Entretanto, é importante ressaltar que a 

limitação da metodologia é o fato de não levar em consideração o ruído estatístico e, 

portanto, deve-se ter cuidado na interpretação dos resultados. 

 Como o presente trabalho utiliza o índice Hicks-Moorsteen, não serão 

detalhadas as metodologias e índices para a decomposição da produtividade total dos 

fatores em seus componentes: eficiência técnica, retornos à escala, mudança 

tecnológica e eficiência alocativa, conforme descrito por Coelli et al. (2005). 
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4 - RESULTADOS 

Os dados de produção de carne de frango e suínos foram obtidos a partir 

da pesquisa trimestral do abate de animais do IBGE que publica a quantidade e peso 

total dos frangos e suínos abatidos no Brasil. 

Para os dados de produção de ração, as análises utilizaram como fonte as 

informações do Sindirações (sindicato nacional da indústria de alimentação animal), 

sendo que as informações foram obtidas a partir das publicações do Anualpec 

(anuário da pecuária brasileira). 

As informações de quantidade de pessoas ocupadas nas atividades de 

criação e abate de frango e suínos foram obtidas a partir da relação anual de 

informações sociais do ministério da economia. 

E por fim os dados de quantidade de matrizes alojadas foram obtidos a 

partir das publicações anuais da ABPA (associação brasileira de proteína animal). 

O período de análise compreende o período entre os anos de 2008 e 2018 

para todas as variáveis analisadas e o resumo estatístico das variáveis utilizadas nas 

análises está demostrado nas Tabelas 10 e 11, onde são apresentadas as 

informações referentes a frango de corte e suínos respectivamente. 

Tabela 10 - Estatística descritiva das variáveis utilizadas na análise da 
produtividade de produção de carne de frango 

Ano Unidade Máximo Mínimo Média 
Desvio 
Padrão 

Peso Carcaça Frango Abatido (Milhões Ton) 13,6 9,9 12,0 1,3 

Produção Ração Avicultura Corte (Milhões Ton) 32,4 27,6 30,9 1,6 

Pessoas Ocupadas (Mil) 239,6 172,8 204,5 24,3 

Alojamento Matrizes Frango (Milhões) 50,7 44,4 48,3 2,1 

Fonte: IBGE; Sindirações; ABPA; RAIS. Elaboração do autor 
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Tabela 11 - Estatística descritiva das variáveis utilizadas na análise da 
produtividade de produção de carne de suínos 

Ano Unidade Máximo Mínimo Média 
Desvio 
Padrão 

Peso Carcaça Suíno Abatido (Milhões Ton) 4,0 2,6 3,3 0,4 

Produção Ração Suinocultura (Milhões Ton) 16,7 14,9 15,7 0,6 

Pessoas Ocupadas (Mil) 122,0 94,1 111,2 9,1 

Alojamento Matrizes Suínos (Milhões) 2,4 2,0 2,2 0,2 

Fonte: IBGE; Sindirações; ABPA; RAIS Elaboração do autor 

 Os dados foram formatados, e foi utilizado o software estatístico R para o 

cálculo do índice de produtividade Hicks-Moorsteen, que se baseia no método de 

análise envoltória de dados para a obtenção dos resultados. O pacote específico 

utilizado para execução das análises foi o package productivity. Foi optado pela 

utilização do índice de produtividade Hicks-Moorsteen devido os dados se referirem a 

apenas uma firma, no caso a produção brasileira de carne de frango e suíno. A 

aplicação do índice de produtividade Malmquist e índices similares requerem dados 

ao nível de firma e variantes no tempo. Segundo Coelli et al (2005), há a necessidade 

de quantidade significativas de dados de firmas ao longo do tempo suficientes para a 

descrição da tecnologia subjacente, de forma mais realística. Caso os dados 

disponíveis sejam de apenas uma firma ao longo do tempo, os autores afirmam que a 

tecnologia de retornos constantes não é viável e recomendam a utilização da 

abordagem de Hicks-Moorsteen ou de número índice. 

 Foram calculados os índices para cada ano, bem como para todo o período 

analisado. A Tabela 12 demostra o índice de produtividade Hicks-Moorsteen para a 

produção de carne de frango e suínos ao longo de cada período, média anual de 

crescimento e o crescimento total do período. 
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Tabela 12 - Índice de produtividade Hicks-Moorsteen para a produção de carne 
de frango e suínos ao longo de cada período, média anual de crescimento e o 
crescimento total do período 

Período Frango Suíno 

2008-2009 
0,9984 1,0810 

2009-2010 
1,0350 1,0630 

2010-2011 
0,9855 1,0590 

2011-2012 
1,0820 1,0230 

2012-2013 
0,9668 0,9616 

2013-2014 
0,9945 1,0130 

2014-2015 
1,0190 1,0530 

2015-2016 
1,0530 1,0890 

2016-2017 
0,9713 1,0370 

2017-2018 
1,0360 1,0110 

Taxa Média Anual 
1,0142 1,0390 

Acumulado 2008-2018 
1,1630 1,4910 

Fonte: Elaboração do autor 

 O Gráfico 12 apresenta a evolução anual do índice de produtividade na 

produção de carne de frango e suíno e o Gráfico 13 apresenta a evolução acumulada 

ao longo do período analisado. 

Observa-se que, durante todo o período de análise, apenas nos períodos 

compreendidos entre 2011 a 2013 e 2017 a 2018, os aumentos de produtividade na 

produção de carne de frango foi maior do que os aumentos de produtividade na 

produção da carne de suínos. Em todos os demais períodos, a produção de carne de 

suínos obteve maiores ganhos de produtividade. 
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Gráfico 4 - Evolução anual do índice de produtividade total dos fatores para 
carne de frango e suínos 

Fonte: Elaboração do autor 

Ao avaliar a evolução da PTF anual, é possível observar que o suíno 

apresentou uma forte aceleração no período de 2013 a 2016. O frango também 

apresentou crescimento nesse período, porém em menor escala. 

Ao final do período analisado o aumento na produtividade total dos fatores para 

produção de carne suína foi de 49,1% enquanto o indicador para produtividade na 

produção de carne de frango apresentou aumento de 16,3%. 
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Gráfico 5 - Evolução acumulada do índice de produtividade total dos fatores para 
carne de frango e suínos 

Fonte: Elaboração do autor 

 O detalhamento do aumento no indicador de produtividade total dos fatores na 

produção de suínos demonstra que, a evolução está fundamentada na redução de 

27,7% no indicador de consumo de ração por volume de carcaça produzido, redução 

de 19,9% no indicador de pessoas ocupadas para produção de uma toneladas de 

suínos abatidos por ano e na redução de 43,8% no indicador de cabeças de matrizes 

alojadas por volume de carcaça produzido no período de 2008 à 2018. Ou seja, 

utilizando a base tecnológica atual, são necessários 27,7% a menos de volume de 

ração, 19,9% a menos de pessoas ocupadas e 43,8% a menos de cabeças de 

matrizes para produção do mesmo volume, quando comparado a base tecnológica de 

2008. As Tabelas 13 e 14 apresentam respectivamente a evolução dos indicadores e 

o cálculo do índice de produtividade total dos fatores. 
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Tabela 13 - Volumes de produção de suínos e insumos utilizados dos anos 2008 
e 2018 

Ano 
Peso Carcaça 
Suíno Abatido 
(Milhões Ton) 

Produção Ração 
Suinocultura 
(Milhões Ton) 

Pessoas 
Ocupadas 

(Mil) 

Alojamento 
Matrizes Suínos 

(Milhões Cabeças) 

2008 2,6 15,4 101,1 2,4 

2018 4,0 16,7 121,3 2,0 

Fonte: Elaboração do autor 

Tabela 14 - Evolução dos indicadores de suínos no período de 2008 a 2018 

Descrição 
Ração/Carcaça  

(Ton/Ton) 
Matrizes/Carcaça 

(Cabeças/Ton) 
Pessoas/Carcaça 
(Número/Mil Ton) 

2008 5,8 0,9 38,4 

2018 4,2 0,5 30,7 

Variação indicadores (%) -27,7 -43,8 -19,9 

Fonte: Elaboração do autor 

No caso da produção de frango, o aumento no indicador de produtividade total dos 

fatores está fundamentada na redução de 13,2% no indicador de consumo de ração 

por volume de carcaça produzido, redução de 1,9% no indicador de pessoas 

ocupadas para produção de uma toneladas de frango abatidos por ano e na redução 

de 24,6% no indicador de cabeças de matrizes alojadas por volume de carcaça 

produzido no período de 2008 à 2018. Ou seja, utilizando a base tecnológica atual, 

são necessários 13,2% a menos de volume de ração, 1,9% a menos na quantidade 

de pessoas ocupadas e 24,6% a menos de cabeças de matrizes para produção do 

mesmo volume, quando comparado a base tecnológica de 2008. As Tabelas 15 e 16 

apresentam respectivamente a evolução dos indicadores e o cálculo do índice de 

produtividade total dos fatores. 
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Tabela 15 - Volumes de produção de frango e insumos utilizados dos anos 2008 
e 2018 

Ano 
Peso Carcaça 

Frango Abatido 
(Milhões Ton) 

Produção Ração 
Avicultura Corte 
(Milhões Ton) 

Pessoas 
Ocupadas 

(Mil) 

Alojamento 
Matrizes Frango 

(Milhões Cabeças) 

2007 10,2 27,6 172,8 48,6 

2018 13,5 31,7 224,2 48,4 

Fonte: Elaboração do autor 

Tabela 16 - Evolução dos indicadores de frango no período de 2008 a 2018 

Descrição 
Ração/Carcaça  

(Ton/Ton) 
Matrizes/Carcaça 

(Cabeças/Ton) 
Pessoas/Carcaça 
(Número/MilTon) 

2008 2,7 4,8 16,9 

2018 2,3 3,6 16,6 

Variação indicadores (%) -13,2 -24,6 -1,9 

Fonte: Elaboração do autor 

 Dentre as hipóteses que podemos levantar para a produção de carne suína ter 

apresentado maior evolução nos indicadores de consumo de ração por volume de 

produção e de quantidade de matrizes necessárias por volume de produção, podemos 

sugerir que os ganhos decorrentes da evolução genética foram maiores na cadeia de 

produção de suínos em relação a de frango no período, visto que no frango, se trata 

de um mercado de genética já consolidado enquanto que no suínos ainda é um 

mercado em consolidação. Outro possível fator, é a participação do modelo de 

integração, enquanto na cadeia de produção de frango a participação desse sistema 

é maior que 90% (ABPA, 2011), na cadeia de produção de suínos, o modelo de 

integração segue em ampliação em relação aos demais sistemas, sendo ainda inferior 

à participação observada no frango. 
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Em relação ao suíno ter uma melhor evolução no indicador de utilização de 

pessoas por produção, a hipótese que podemos levantar, a partir das informações de 

exportações, é que no frango houve uma alteração no tipo de produto produzido nas 

indústrias. Houve redução na participação da produção de frango inteiro, menos 

demandador de pessoas nos processos, e um aumento na participação da produção 

de cortes de frango, maior demandador de pessoas. Apesar dos grandes 

investimentos em tecnologias de automação e escala, quando avaliado o indicador 

consolidado, o frango não apresentou maior evolução do que o suínos na utilização 

de mão de obra. 
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5 - CONCLUSÃO 

O presente trabalho analisou a evolução da PTF brasileira na produção de 

carne de frango e suínos entre os períodos de 2008 a 2018, e comparou os índices 

obtidos para a produção dos dois tipos de proteína animal. 

A estimativa da PTF foi realizada através da análise envoltória dos dados 

e do índice de produtividade Hicks-Moorsteen, tendo como variáveis a produção de 

ração, alojamento de matrizes e pessoas ocupadas para cada tipo animal. 

As conclusões do presente trabalho são, primeiro, que ambas as proteínas 

obtiveram e seguem obtendo aumento nos índices de produtividade, onde o frango 

apresentou um aumento na produtividade média anual de 1,4% e o suíno de 3,9% 

para o período da análise. Segundo, os aumentos na PTF do suíno se mostrou maior 

que a do frango, sendo de 16,3% de aumento acumulado da PTF do frango e de 

49,1% no suíno para o mesmo período. Terceiro, a evolução na PTF do suínos se 

fundamenta na redução de 27,7% na necessidade de ração, de 43,8% na necessidade 

de matrizes e redução de 19,9% na mão de obra ocupada  para a produção do mesmo 

volume de carne, enquanto que a evolução na PTF do frango se fundamenta na 

redução de 13,2% na necessidade de ração, de 24,6% na necessidade de matrizes e 

redução de 1,9% na mão de obra ocupada para a produção do mesmo volume de 

carne, demostrando os efeitos da tecnologia para o aumento na PTF. 

O aumento de 13,6% no peso médio de abate do frango, de 2,09 kg por 

cabeça em 20078 para 2,37 kg por cabeça em 2018 contribuíram para o aumento da 

PTF no frango, por gerar mais volume a partir de um mesmo animal. Para o suíno, o 

peso médio de carcaça abatida reduziu de 91,4 kg por cabeça em 2008 para 89,1 kg 

por cabeça em 2018, a presentando redução de 1,5% no período.   

O resultado do estudo sugere que seria importante a avaliação de políticas 

que propiciem ganhos em mão de obra visto sua representatividade na formação do 

custo de produção e por ser o item que apresentou menores ganhos de produtividade 

para ambas as proteínas analisadas. 
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A evolução dos ganhos de produtividade, maior nos suínos do que nos frangos 

para o mesmo período analisado, demonstram a redução da diferença na utilização 

de insumos para produção de carne suína em relação a cadeia de frango. Por esse 

aspecto, se torna mais favorável que as cadeias com maior produtividade sigam 

obtendo mais espaço na produção e no consumo. A eficiência na utilização dos 

insumos é importante para todas as fontes de proteína que competem por espaço na 

alimentação da população mundial, porém o presente trabalho teve como foco apenas 

o estudo da produtividade de frango e suínos. 

Como sugestão para trabalhos futuros, poderiam ser analisadas unidades de 

medida mais desagregadas, no nível de estados, regiões e microrregiões e a inserção 

de mais variáveis, como custo de capital. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Taxa de crescimento anual da produção de frango de corte (em 
milhões de toneladas) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração do autor 

ANEXO B - Taxa de crescimento anual da produção de suíno de corte (em 
milhões de toneladas) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração do autor 
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ANEXO C - Taxa de crescimento anual da produção de ração de aves de corte 
(em milhões de toneladas) 

 

Fonte: Sindirações. Elaboração do autor 

ANEXO D - Taxa de crescimento anual da produção de ração de suínos (em 

milhões de toneladas) 

 

Fonte: Sindirações. Elaboração do autor  
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ANEXO E - Taxa de crescimento anual do alojamento de matrizes de frango (em 

milhões de cabeças) 

 

Fonte: ABPA. Elaboração do autor 

ANEXO F - Taxa de crescimento anual do alojamento de matrizes de suíno (em 

milhões de cabeças) 

 

Fonte: RAIS. Elaboração do autor 
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ANEXO G - Taxa de crescimento anual do número de pessoas ocupadas na 

criação e abate de frango (em mil pessoas) 

 

Fonte: RAIS. Elaboração do autor 

ANEXO H - Taxa de crescimento anual do número de pessoas ocupadas na 
criação e abate de suíno (em mil pessoas) 

 

Fonte: RAIS. Elaboração do autor 
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