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Prezados Clientes

A atividade de suinocultura envolve ativos classificados como biológicos, cujo tratamento
contábil é disciplinado pela NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO
AGRÍCOLA.

O conceito de ativo biológico, conforme a NBC TG 29, é um animal e/ou uma planta vivos,
portanto, os suínos, enquanto vivos, enquadram-se no conceito de ativo biológico. 

Acompanhe a próxima edição 21 com o tema:

 NBC TG 27 IMOBILIZADO

CUSTOS DE PRODUÇÃO E MENSURAÇÃO AO VALOR JUSTO NA
SUINOCULTURA

Na atividade de suinocultura determinados animais podem não ser contabilmente
classificados como estoques, como é o caso de animais destinados ao trabalho ou
reprodução, os quais classificam-se como imobilizado.

Considerando o objetivo do presente boletim, de abordar aspectos relacionados com os
custos de produção e critérios de mensuração da suinocultura, vamos considerar um ciclo
produtivo completo, desde a inseminação até o abate.

O primeiro ciclo de produção vamos denominar de gestação, iniciado pela inseminação
das matrizes, as quais se encontram registradas no imobilizado. Com a inseminação se
tem os custos iniciais, a partir do que se agregarão todos os demais gastos que puderem
ser vinculados ao processo de produção, sendo relevante considerar que custos de
produção são os gastos necessários para produzir, os quais podem ser classificados como
custos diretos, indiretos, fixos e variáveis.

Nessa primeira etapa do processo de produção, denominada gestação, diversos outros
custos são incorridos, desde a alimentação , medicação, manejo, depreciação de
instalações e das matrizes, entre outros. Todos esses custos devem ser registrados em
conta de estoques que pode ser denominada de “Custos de Produção Suinocultura –
Gestação”, sendo necessário, logicamente, controles adequados, haja visto que em um
processo de produção, a depender da dimensão do negócio, terá matrizes sendo
inseminadas todos os dias e também parindo leitões.
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Quanto a mensuração, a NBC TG 29 estabelece como critério para os ativos biológicos o
valor justo menos as despesas de vendas, desde que possa ser mensurado com
segurança, portanto, no caso da suinocultura, mais especificamente nessa etapa inicial de
criação, acreditamos que um nível razoável de segurança passa a existir quando do
nascimento dos leitões, apesar de não existir um mercado ativo para a comercialização de
leitões em amamentação.

Considerando que existe mercado ativo para cotação de preços para leitões desmamados,
é perfeitamente possível estimar os custos de produção do período de amamentação,
descontá-los do valor justo dos leitões desmamados e com isso estimar com elevado grau
de segurança o valor dos leitões nascidos, não esquecendo de descontar uma taxa de
mortalidade baseada em dados históricos.

A mensuração a valor justo no nascimento não constitui um procedimento obrigatório,
poderia se deixar para fazer isso somente quando do desmame, mas para os casos em
que se estabelecer isso como prática, acreditamos ser tecnicamente viável.

Na sequência do processo de produção, a partir da mensuração inicial ao valor justo, a
medida que ocorre a transformação biológica ou mesmo os preços se modificam,
consideramos tecnicamente viável a aplicação da prática de mensuração ao valor justo a
cada momento seguinte, não exigindo que uma nova etapa de produção seja completada,
no entanto, por uma questão de racionalidade de um processo de controle, nos parece
apropriado considerar a possibilidade de seguir acumulando os custos de produção
incorridos e somente ao final de cada fase de produção atribuir o valor justo.

Ao evoluir com o processo de criação poderá ocorrer direcionamentos diversos, como por
exemplo:
- animais destinados à produção de matrizes;
- animais destinados à um sistema de produção integrado com os cooperados;
- animais para terminação em estrutura própria da cooperativa;
- animais vendidos, etc.

Para cada direcionamento, os custos incorridos com os respectivos ajustes a valor justo
menos as despesas de vendas deverão ser carregados para as etapas seguintes, de
forma a não gerar reflexos no resultado a não ser os referidos ajustes e o custo dos
animais vendidos.

O gasto que talvez ofereça o maior grau de dificuldade de mensuração é a depreciação,
haja visto que demanda estimativa de vida útil e valor residual. A vida útil produtiva de
uma matriz é tecnicamente bem mais fácil de ser estimada do que o seu valor residual, o
qual depende de comportamentos de preços que oscilam ao longo do tempo. Em
determinados casos, a depender do valor pago ou dos custos de produção de uma matriz,
pode que o valor residual estimado é igual ou muito próximo do seu custo (valor contábil),
situação em que poderá não ter valor depreciável.

Os gastos com alimentação das matrizes, imputados nos custos de produção,
proporcionam uma transformação biológica de aumento de peso que pode, como já dito
acima, resultar em uma projeção de valor residual muito próximo do valor contábil,
podendo justificar a ausência de depreciação.

No contexto da contabilidade é importante considerar que cabe a definição das práticas
contábeis a serem adotadas, logicamente que atendidos os requisitos das normas. Assim,
acreditamos que atribuir valor justo apenas ao final de cada etapa de produção pode ser
uma prática adequada e objetiva, podendo, para os fins de encerramento das
demonstrações contábeis serem mensurados a valor justo todo o plantel de animais vivos,
mesmo que no meio de uma etapa de produção.
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