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Resumo 
 
O estudo tem por objetivo principal a análise do ciclo de produção de pintinhos de corte, 
considerando o ciclo desde a criação de aves matrizes, a postura de ovos férteis, a incubação e 
conseqüentemente a eclosão desses no incubatório, originando os pintainhos de um dia e que 
serão alojados para crescimento e posterior abate nas agroindústrias frigoríficas. Nesse 
contexto de interação entre a contabilidade e o cenário empresarial, o presente artigo intenta 
discutir e propor, o correto tratamento contábil das movimentações do processo produtivo do 
pintainho de corte e da utilização dessa prática para a produção de informações gerenciais, 
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propõem-s um modelo de fluxo contábil para contemplar todos os aspectos dessa fase do 
processo produtivo do frango de corte que vai desde a compra ou produção do pintainho de 
matriz, passando pela postura do ovo, processo de incubação do ovo e chegando ao 
nascimento do pintainho de corte. No que tange a classificação da pesquisa, a mesma se 
enquadra como sendo uma pesquisa explicativa bibliográfica. Quanto aos resultados 
observou-se que existem muitas particularidades em todo o processo produtivo, todavia a 
contabilidade precisa adequar o tratamento e a estrutura contábil de controles de custos a 
partir do ambiente de produção. Ressalta-se a importância da utilização de sistemas de gestão 
paralelos e controles integrados entre a contabilidade e os responsáveis pelas movimentações 
dos ciclos produtivos (aves e dos ovos), visando o registro adequado e informações oportunas 
aos gestores. 

Palavras-chave: Avicultura. Pintainhos de corte. Fluxo contábil na avicultura.  

 

1.  Introdução 

 

O cenário do agronegócio no Brasil tem merecido destaque, pois até pouco tempo as 

propriedades rurais produziam apenas produtos primários, conhecida por agricultura de 

subsistência, todavia, na atualidade houve ampliação no seu conceito, envolvendo as diversas 

etapas da agricultura, desde a soma de todas as operações da produção, distribuição de 

suprimentos agrícolas, atividades de produção na propriedade, o armazenamento, o 

processamento e a distribuição de produtos agrícolas ou deles derivados. (ZANIN; 

BAGATINI e PESSATO; 2009). 

Novas oportunidades estão surgindo para a ampliação e expansão dos mercados 

existentes. Conceitualmente essa evolução abrange toda a cadeia produtiva, desde a produção 

primária até o processamento final, agregando valores aos produtos. Junto com essa evolução, 

ocorre o aumento de produtividade e a produção em grande escala. A competitividade dos 

produtos agropecuários brasileiros tornou tais produtos mundialmente competitivos sob a 

ótica de mercado. Com clima e terra apropriados, além de mão-de-obra disponível, o Brasil 

detém vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Callado (2006) enfatiza que 

o agronegócio no Brasil vem crescendo quantitativamente e qualitativamente, buscando não 

apenas o mercado nacional, mas também as exportações. 

O Brasil dispõe de recursos humanos capazes de gerar tecnologias que proporcionem 

vantagens competitivas em relação à agricultura mundial. É capaz de competir em igualdade 

de condições com qualquer país nos negócios agrícolas. Por isso, os investimentos em 

pesquisas e estratégias de produção precisam continuar. Neves (2005, p. 29) cita que 
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“precisamos de avanços na tecnologia do campo, já que há uma grande expectativa mundial 

do Brasil enquanto fornecedor mundial de alimentos, fibras e energia.” 

 Nesse contexto se insere a cadeia avícola, sendo que representa uma das principais 

atividades dentro da cadeia de valor do agronegócio de Santa Catarina. Conhecer e entender 

os elos da cadeia produtiva, bem como seus custos e processos torna-se necessário, 

principalmente para as agroindústrias que desempenham importante papel no contexto 

agroindustrial. 

D`ávila (2006) enfatiza que a avicultura representa uma cadeia produtiva integradora, 

que normalmente iniciam com o produtor rural (denominado integrado), terminando na 

agroindústria, que são as empresas responsáveis pelo beneficiamento e agregação de valor aos 

produtos oriundos do campo. 

A avicultura é um segmento agroindustrial que envolve várias atividades, as quais 

podem ser vistas como uma cadeia produtiva que inclui a produção de matrizes, incubação de 

ovos, criação das aves, produção de ração e outros insumos, processamento das aves (abate e 

produtos finais), distribuição (transporte, estocagem e comercialização) e o consumidor final. 

Conforme Sampaio, Machado e Machado (2006, p. 2) “a sobrevivência e crescimento 

de uma empresa estão atrelados, principalmente, a sua capacidade de produzir resultados 

positivos e agregar riqueza a seus proprietários, através da geração e reinvestimentos de 

lucros”.  

Nesta perspectiva, considerando a relevância da atividade avícola no contexto 

agroindustrial e a necessidade de controlar os custos dos processos produtivos, a contabilidade 

torna-se instrumento de apoio ao processo de análise dos resultados da atividade, tanto para as 

agroindústrias quanto para os avicultores. 

Gerir as operações de um frigorífico, do ponto de vista do controle contábil é um 

processo bastante amplo e que exige muito conhecimento técnico contábil, mas também 

obriga os profissionais que desejam seguir esse caminho, a conhecer e vivenciar, pelo menos 

de maneira superficial, a prática das operações que ocorrem no dia a dia da empresa. Assim, o 

objetivo principal desse estudo é analisar o ciclo de produção de pintinhos de corte, 

considerando a criação de aves matrizes, a postura de ovos férteis, a incubação e 

conseqüentemente a eclosão desses no incubatório, originando os pintainhos de um dia, aves 

que serão alojadas para crescimento e posterior abate nas indústrias frigoríficas, por meio da 

contabilização das etapas dos fluxos produtivos da produção dos pintainhos de corte.  

A pretensão de discutir os procedimentos contábeis para essa área produtiva, surge 
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pelas particularidades envolvidas nesse ramo de negócio, aliado a dificuldade de encontrar 

discussões teóricas sobre as melhores práticas contábeis de registro e controle das etapas de 

produção da atividade avícola. 

 

2.   Referencial Teórico 

 

 Este tópico apresenta uma breve contextualização da atividade avícola e sua relação 

com a contabilidade e alguns estudos anteriores realizados sobre a temática estudada. 

 

2.1. Atividade avícola e o contexto contábil  

 

A atividade avícola é uma das atividades de subsistência desenvolvida nas 

propriedades rurais. Há alguns anos se caracterizava como uma atividade intensiva em mão de 

obra com baixa mecanização. Porém, atualmente, com os avanços na tecnologia do campo, 

são utilizados implementos que possibilitaram a redução do esforço físico das pessoas 

envolvidas na atividade. 

A avicultura comercial no Brasil nasceu por volta de 1860, no estado de Minas Gerais, 

quando começou a exportar galináceos e laticínios para outras regiões do País. (LANA, 

2000). 

Segundo D`ávila (2006) em meados do Século XX, no estado de Santa Catarina, 

coube à Sadia revolucionar a criação de aves. Mediante uma forma de parceria cedeu a uma 

granja 100 pintos de um dia, juntamente com alimentação balanceada, acompanhamento e 

assistência veterinária. Coube à granja engordar as aves e encaminhar para o abatedouro. A 

experiência realizada pela Sadia obteve resultados positivos, a avicultura brasileira teve sua 

evolução dada principalmente às pequenas propriedades rurais, sendo uma alternativa de 

renda, expandiu-se por todo território nacional. 

A avicultura apresenta-se como uma atividade que pode ser realizada em uma pequena 

área de terra, até mesmo em locais onde não há condições de plantio mecanizado. Caracteriza-

se também pela pouca influência dos efeitos climáticos no seu desenvolvimento, 

diferentemente das culturas agrícolas, como: soja, milho, arroz, feijão, entre outras. No ano de 

2008, a avicultura nacional produziu cerca de 10,8 milhões de toneladas de carne de frango. 

As exportações ganharam ainda mais destaque, sendo a carne de frango brasileira consumida 

em mais de 150 países. (AGROMAIS, 2008). 
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Conforme Neves (2005) a cadeia produtiva avícola é composta das empresas 

fornecedoras de insumos, dos produtores rurais, das indústrias processadoras e dos seus 

insumos, dos distribuidores e prestadores de serviços, visando satisfazer o consumidor final. 

 O ciclo completo da atividade avícola abrange desde a criação das matrizes para 

postura de ovos ou aves de corte; produção de aves (pintinhos de um dia nos incubatórios), a 

criação em confinamento nos aviários e o abate nos frigoríficos. Nogueira (2004) enfatiza em 

seu estudo sobre a estrutura de governança dominante na avicultura brasileira, realizada por 

meio de contratos de parcerias entre agroindústrias e produtores rurais.  

 De acordo com Lana (2000, p. 1) “A avicultura gera renda, melhora o nível social da 

população e pode ser atividade de pequeno produtor. Além disso, emprega também 

agrônomos, veterinários, zootecnistas, assim como professores, pesquisadores e técnicos em 

universidades e centros de pesquisas”.  

O agronegócio brasileiro, segundo a UBA (2010) é responsável por uma parcela 

relevante do PIB brasileiro, cerca de 33%, além de representar 42% das exportações 

brasileiras e 37% dos empregos do país. E a avicultura participa de forma ativa neste 

desempenho, sendo responsável por 1,5 % do PIB brasileiro, pela geração de cerca de 5  

milhões de empregos diretos e indiretos, além da representatividade nas exportações e da 

capacidade de abastecimento do mercado consumidor interno brasileiro, o que justifica a 

importância de estudos e pesquisas relacionados a atividade. 

A contabilidade segundo Marion (2010, p. 27) entendida como um “sistema de 

informação destinado a prover seus usuários de dados para ajudá-los a tomar decisão”, com 

objetivos de auxiliar no controle e planejamento do processo decisório, também aplica-se ao 

segmento agroindustrial, e neste caso em específico a atividade avícola. 

Conforme Nepomuceno, (2004, p.16) “A contabilidade rural deve ser um instrumento 

útil ao conhecimento dos resultados por atividade no setor rural, tanto quanto na indústria”. 

Dessa forma, a contabilidade permite mensurar e analisar os resultados da atividade avícola 

no contexto de toda a cadeia produtiva. 

 

2.2. Pesquisas anteriores relacionadas ao tema 

 

Colabora com Crepaldi (2006) o estudo de Hofer, Borilli e Philippsen (2006) onde por 

meio de uma pesquisa junto a profissionais contábeis e gestores de estabelecimentos rurais 

onde constataram que os proprietários de escritórios de contabilidade possuem interesse em 
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elaborar, atuar com a contabilidade rural, todavia, que os agricultores apresentam resistência 

ao uso da contabilidade, demonstram preocupação com o fisco e ainda falta de confiança nos 

profissionais da contabilidade. O estudo demonstra que a contabilidade no meio rural precisa 

avançar para atender este segmento e cumprir com suas finalidades.  

O levantamento realizado por Mazzioni et. al (2007) com estabelecimentos rurais do 

oeste do Estado de Santa Catarina apontam que os gestores rurais não segregam as despesas 

particulares dos seus negócios agropecuários e há pouca incidência na utilização de controles 

gerenciais para a tomada de decisões, bem como, não conhecem os custos de sua produção e o 

preço dos produtos é estabelecido pelo mercado; ou seja, a contabilidade é pouca utilizadas, 

ressaltando que produtores rurais não conhecem com clareza o resultado obtido das atividades 

desenvolvidas em cada período.  

Conforme Nepomuceno (2004, p.15) “não basta saber que, em determinado ano, o 

empreendimento foi bem-sucedido, sem conhecer, especificamente, o nível de lucratividade 

ou de déficit de cada produção explorada.”  

O estudo de Zanin et.al (2011) aponta a partir de estudos de casos múltiplos que o 

payback da atividade avícola no sistema de parceria é de 15,45 anos até mais de 20 anos nos 

casos estudados, enfatizando que o retorno do investimento realizado (instalações necessárias) 

é de longo prazo para os avicultores.  

Souza e Zylbersztajn (2009) analisaram o poder de contrato e o poder de mercado nas 

relações entre produtores rurais e processadores (agroindústrias), onde identificam pelos 

resultados obtidos que existem limitações na eficiência dos arranjos de integração, nos 

aspectos contratados e acordados entre as partes, cujos resultados não atendem as expectativas 

dos produtores rurais (avicultores), embora satisfaçam o processador (agroindústria).  

O estudo de Bueno et. al. (2007) analisou os preços médios praticados ao longo da 

cadeia produtiva avícola no período de 2002 a 2006 no Estado de São Paulo. Os resultados do 

estudo apontam variações na evolução da apropriação dos valores brutos da cadeia, e 

evidenciam uma relação de parceria, com menos oportunismo entre a indústria de abate e 

frigorificação e os produtores granjeiros. Os resultados colaboram com a importância da 

contabilidade voltada ao meio rural na análise dos resultados, bem como, com a própria 

evolução da produção avícola, a qual concretiza-se com ganhos para todos os envolvidos  

neste processo.  

 

3.   Metodologia 
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Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisas foram escolhidos para que 

auxiliassem no desenvolvimento do trabalho. Segundo Beuren (2003, p. 67): 

 

Tanto o problema quanto as hipóteses são definidoras da metodologia da pesquisa a 

ser adotada no trabalho monográfico. É preciso escolher a tipologia da pesquisa que 

coaduna com a pergunta formulada (o problema) ou as afirmativas objeto de 

confirmação ou rejeição (as hipóteses). 

 

Assim, quando da definição da metodologia utilizada, é necessário que os elementos 

anteriores estejam bem definidos e consolidados no entendimento do pesquisador. O método é 

decorrente do trabalho que se deseja fazer e não o contrário. 

No que diz respeito à delimitação da pesquisa, a mesma tem como caminho principal o 

desejo de apresentar uma proposta de fluxo contábil para a produção de pintainhos de corte 

que vai desde a compra dos pintainhos de matrizes até o momento da eclosão e nascimento 

dos pintainhos de corte. Nesse intervalo, será apresentado um modelo técnico de 

contabilização, sustentado por entendimentos conceituais acerca do ramo de negócio das 

agroindústrias. 

Quanto à classificação da pesquisa, pode-se dizer que a mesma se enquadra como sendo 

uma pesquisa explicativa bibliográfica, onde busca-se mesclar conhecimento prático sobre os 

procedimentos operacionais e contábeis que envolvem o processo produtivo, com 

conhecimentos teóricos sobre a contabilidade aplicada na atividade avícola. 

 

4. Análise do fluxo produtivo para ovos incubáveis 

 

A produção própria de ovos incubáveis nas agroindustriais não é a única opção 

possível para atender as necessidades de aves para o abate. Existe a possibilidade no mercado 

de uma empresa comprar ovos de terceiros e incubá-los, ou mesmo adquirir os pintainhos para 

fazer diretamente o alojamento. O presente artigo pretende abordar apenas os casos onde a 

empresa possui produção própria de ovos. Os demais casos podem ser objeto de análise de 

outros trabalhos que virão para complementar os entendimentos sobre tais situações.  

Antes de se falar diretamente sobre os fluxos produtivos, é preciso esclarecer que no 

caso deste estudo, a proposta de contabilização baseia-se em empresas que fazem a compra 

dos pintainhos de matrizes, ou seja, a empresa não faz a produção desses pintainhos que 
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depois de crescidos irão realizar a produção de ovos incubáveis férteis. Ela compra esses 

pintainhos de empresas especializadas e os cria até a idade adulta, a fase de postura. Essas 

aves diferenciam-se das aves que serão abatidas pela linhagem e qualidades físicas que 

apresentam. Por outro lado, ressalta-se que algumas empresas possuem granjas para a criação 

dessas aves matrizes, não efetuando, portanto a compra desses pintainhos. 

Após a aquisição desses pintainhos, há o alojamento dos mesmos em aviários especiais, com 

todos os cuidados necessários e distanciados dos outros aviários onde ficam as aves de corte. 

Esses cuidados são necessários para evitar contaminações e doenças que podem causar 

prejuízos a qualidade das aves matrizes.  

As empresas podem usar dois modelos de alojamentos. Alojar os pintainhos em lotes 

menores, em aviários prontos para a postura, ou seja, já com ninhos e toda estrutura para que 

as fêmeas possam fazer a postura de ovos, ou, alojar os pintainhos em aviários diferenciados, 

sem essa estrutura até que os mesmos atinjam a idade adulta, quando então, serão transferidos 

para outros aviários, onde exista a estrutura necessária para a postura e coleta de ovos. Na 

primeira opção, o tamanho dos lotes de animais alojados deve ser menor, visto que parte do 

aviário está ocupado com os ninhos e também, alojam-se pintainhos suficientes para ocupar o 

espaço, pensando em animais com tamanho adulto. Na segunda opção pode-se alojar um 

número maior de animais, visto existir mais espaço para ser por eles ocupados. Também, 

nessa opção, não é necessário alojar os pintainhos pensando no tamanho deles na idade adulta, 

pois será necessário dividir o lote para a transferência para aviários que tenham a estrutura 

necessária para postura e coleta de ovos. 

Na análise realizada, adota-se a segunda opção, mais comum entre as empresas devido 

a representar um menor custo de produção. 

Após a chegada das aves é importante se preocupar com os fatores básicos necessários 

para um bom desenvolvimento do lote: ração, água, temperatura e qualidade do ar. Os 

primeiros 14 dias de vida do lote são fundamentais para que o restante da fase de recria ocorra 

dentro do esperado. A temperatura deve ser mantida, nos primeiros dias perto dos 32 graus 

Celsius para que o ambiente fique confortável às aves.  

Nesse período inicial, as aves devem receber ração a vontade para que consigam 

ganhar peso até a 4ª semana. Depois, o fornecimento de ração passa a ser mais controlado. 

Considera-se como recria o período de crescimento das aves até chegar a fase de produção 

que começa por volta da 22ª semana de vida.  

Nessa fase, pode-se utilizar de dois processos diferentes para cuidar das aves. Uma das 
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formas é a terceirização, utilizando-se de aviários de parceiros. Neste processo, a empresa 

envia ao produtor, os pintainhos, as rações, medicamentos e oferece a assistência técnica para 

os cuidados no crescimento das aves, enquanto que o parceiro oferece o aviário, com toda a 

estrutura necessária para os pintainhos, como energia elétrica, água, entre outros, além da mão 

de obra para o cuidado das aves. Pelos serviços prestados nesse modelo de trabalho, o 

produtor recebe parte da produção, que é vendida para a própria empresa, pelo valor do 

mercado. Esse sistema é normalmente conhecido como sistema de parceria. 

No outro tipo de processo, a própria empresa responsabiliza-se por todos os custos, 

utilizando-se de mão de obra própria e alojando os animais em aviários próprios. Esse será o 

modelo de produção que será adotado no presente estudo. 

Os lotes de matrizes alojados na fase de recria, geralmente são compostos por machos 

e fêmeas, em uma proporção de 12 a 13 machos para cada lote de 100 fêmeas. É importante 

destacar a necessidade de haver machos para a produção de ovos férteis, o que não é 

necessário para a produção de ovos comerciais. Os ovos férteis devem ser galados, o que 

exige a presença de machos. Nesta fase, são controlados o peso médio das aves, a mortalidade 

e o tempo de vida. O custo total do lote de matrizes só é atingido por volta da 25º semana, 

momento em que o mesmo entra em produção oficialmente. 

Os lotes em produção fornecem à empresa ovos férteis. Esses ovos precisam ser 

incubados para ocorrer a geração dos pintainhos. De forma bastante simplificada, a incubação 

consiste em dar ao ovo condições de temperatura e luminosidade necessárias para que o 

pintainho possa nascer saudável. Para isso, são utilizadas máquinas denominadas incubadoras 

que proporcionam esse ambiente para a eclosão dos ovos e nascimento dos pintainhos em 21 

dias. 

A utilização de padrões e classificação dos ovos visa garantir que os lotes de frangos 

para corte, formados a partir dos pintainhos produzidos, apresentem um padrão de tamanho e 

de qualidade, evitando grandes diferenças entre os lotes e, por conseqüência, disparidades 

grandes de consumo de ração, peso, mortalidade e que problemas decorrentes disso reflitam 

na linha de produção do frigorífico. Ao final do ciclo de 21 ou 22 dias, os ovos já eclodiram e 

os pintainhos estão nascidos e prontos para serem retirados das máquinas e destinados aos 

produtores. A seguir apresenta-se uma figura que possibilita identificar as etapas citadas. 
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Figura 1: Ciclo de produção de aves matrizes e ovos comerciais 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Observam-se na figura 1 as diversas etapas que compõem o ciclo de produção de aves 

e ovos e que a seguir relata-se todas as etapas e os critérios contábeis adotados. Neste 

processo antes da incubação, contudo, existem alguns procedimentos que são observados para 

que os ovos, quando incubados, produzam os melhores e mais homogêneos pintainhos. Esses 
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procedimentos dizem respeito, especificamente, à coleta e seleção dos ovos que serão levados 

às incubadoras. Ainda no aviário, os ovos são selecionados para eliminar aqueles que 

sofreram trincas ou aqueles muito pequenos e sem condições de gerar um pintainho de 

qualidade. 

Conhecendo as particularidades do processo produtivo de ovos incubáveis e 

conseqüentemente de pintinhos para aves de corte é possível discutir melhor o processo de 

contabilização dos fatos ocorridos nesta atividade e assim obter controles contábeis e de 

gestão nesse modelo de negócio. 

 

5.   Contabilização 

 

Para apresentar um modelo de contabilização e controle na criação de aves matrizes, 

produção de ovos férteis e produção de pintainhos de corte, optou-se por estruturar os fatos 

por etapas do processo produtivo, como se pode observar nos tópicos a seguir. As 

denominações de contas utilizadas neste estudo são uma proposta, podendo ser adaptadas de 

acordo com as pretensões de cada empresa. 

 

5.1. Compra de pintainhos matrizes 

        

 A primeira fase do processo é uma decisão estratégica da empresa. Cabe ao setor de 

custos e de contabilidade o correto tratamento desse momento de forma a assegurar que essa 

informação seja contabilizada corretamente e tratada de forma a possibilitar seu uso em 

momentos posteriores para análise, controle e gestão. 

Este artigo não irá abordar profundamente os aspectos tributários envolvidos na 

aquisição de pintainhos matrizes, no entanto, para uma análise correta do ponto de vista 

financeiro, a empresa deve observar sua opção tributária com relação à tributação do Imposto 

de Renda, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS para definir com mais 

segurança qual a melhor opção para sua situação. 

Contabilmente, o importante é que, se a empresa tiver a possibilidade de realizar 

créditos tributários sobre essas compras, que os mesmos sejam contabilizados corretamente e 

que não sejam levados para o custo do lote, uma vez que serão recuperados. Caso contrário, se 

empresa não puder efetuar essa recuperação de tributos, então a contabilização será diferente 

e esses valores irão compor o custo final do lote de matrizes e, conseqüentemente, o custo dos 
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ovos produzidos. 

Visto que a empresa pode ter ou não a possibilidade de recuperar os tributos sobre a 

aquisição, os lançamentos contábeis terão o mesmo princípio, o que irá mudar será apenas o 

custo efetivo das aves. A empresa deverá contabilizar no grupo ativos biológicos, em uma 

conta contábil transitória denominada “Pintainhos de Matrizes” a entrada dos pintainhos de 

matrizes pelo seu valor de custo, ou seja, pelo valor da compra mais despesas assessórias, no 

caso de não poder recuperar os tributos e pelo mesmo valor de compra, mais despesas e 

diminuindo o valor dos tributos no caso de poder recuperá-los. A contrapartida desse 

lançamento será caixa ou fornecedores a pagar, dependendo das condições comerciais 

negociadas. Portanto, o lançamento base da operação de compra, segue os mesmos padrões de 

outras aquisições efetuadas pelas empresas, ou seja: 

Débito: Ativos biológicos - Pintinhos matrizes 

Crédito: Fornecedores de pintinhos matrizes / caixa (depende do modelo de compra) 

Os demais lançamentos, de crédito de impostos, entre outros, seguem os padrões 

contábeis e não necessitam serem tratados neste estudo. 

O trânsito dos pintainhos pelo ativo biológico da empresa, além de atender a uma 

obrigação fiscal, se faz necessário para um melhor controle da contabilidade sobre as 

movimentações dessas aves. A conta transitória para pintainhos de matrizes servirá de 

balizador para esse controle. As aves entrarão no estoque pela operação de compra e sairão, 

pelo mesmo valor, por uma operação de alojamento. 

Do ponto de vista fiscal, a empresa irá receber uma nota fiscal de venda para permitir a 

transação comercial e outra nota fiscal de entrega por conta e ordem para suportar a remessa 

das aves para um endereço distinto daquele da empresa. Juntamente com essa nota de entrega, 

a empresa precisa emitir uma nota fiscal própria para efetuar a movimentação fiscal dos itens 

de seu estoque para o avicultor, conforme comentaremos no tópico a seguir.  

 

5.2. Alojamentos dos pintainhos matrizes 

 

A nota fiscal de transferência de pintainhos, assim como outros produtos, emitida pela 

empresa tem como principal função registrar a transferência dos estoques (ativos biológicos) 

da empresa para um terceiro, apesar destes continuarem como ativos da empresa. A 

contabilidade precisa refletir o local onde esses ativos estão depositados. 

Para o controle contábil e de custos, no momento da saída dessas aves da empresa, 
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deve ser definida uma numeração de lote para as mesmas, para que depois seja possível 

identificar todos os insumos que foram enviados e consumidos nesse mesmo lote, de forma 

individual e segregada dos demais. Essa numeração, ao final do ciclo de recria permitirá 

conhecer o valor total do lote de forma simples e confiável. Ao final do mês, a conta de “aves 

matrizes em formação – terceiros” teria uma composição paralela apresentada pelo controle 

de lotes em formação. 

Apresenta-se o lançamento contábil sugerido para registro dessa transferência. 

Débito: Ativos Biológicos – Aves Matrizes em Formação – Terceiros/Próprios – lote XXX 

Crédito: Ativos Biológicos  – Pintainhos de Matrizes 

Ressalta-se que são os valores de compras de pintainhos, conforme descrito no tópico 

anterior, que irão compor os valores registrados nesses lançamentos, calculados de forma 

proporcional ao número de aves enviado para cada lote estruturado. 

Os controles referentes às fases de produção dos pintainhos de corte podem ser 

elaborados também de forma paralela à contabilidade. O departamento técnico responsável 

precisa estar em sintonia com a contabilidade para auxiliar nas informações complementares 

àquelas necessárias para o registro contábil, ou seja, as informações técnicas de cada lote que 

depois irão refletir no custo do mesmo. 

Essas informações são importantes para que seja possível estabelecer uma 

rastreabilidade dos lotes alojados permitindo ainda mensurar corretamente o custo de cada 

um, mortalidade, idade, quantidades, peso e depois associar tais dados a outras informações 

como produtividade de ovos e qualidade das aves de corte nascidas. 

Caso a empresa se utilize de um controle adicional para os lotes de matrizes em 

crescimento/produção, torna-se desnecessário o controle de lotes na contabilidade, evitando 

assim a abertura de contas para cada lote. Nesse caso, seria possível fazer o controle contábil, 

no balanço patrimonial, apenas do custo total de aves em formação. 

É importante reforçar que a empresa deverá observar as transações de compras e 

alojamento dessas aves para se certificar de que todos os custos foram alocados às transações, 

assim como, todos os impostos recuperáveis foram retirados do custo do lote. Além da 

compra das aves, pode haver custos com fretes, seguros, medicamentos, etc. Todos esses 

custos devem ser alocados no estoque da empresa no momento da compra das aves (conforme 

descrito no tópico anterior) e depois serem transferidos para a fase seguinte do ciclo 

produtivo. 
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5.3. Envio de insumos para a fase de recria das matrizes 

 

Após o alojamento das aves matrizes a empresa deve enviar os insumos necessários 

para o crescimento das mesmas. Assim, será necessário enviar ração, medicamentos, vacinas 

e outros insumos para os lotes de matrizes em crescimento, bem como origina-se custos com 

serviços e outras despesas que deverão ser agregadas ao custo do lote. 

Com relação às rações utilizadas para as matrizes em crescimento, deve-se salientar 

que são formuladas com substâncias específicas que visam garantir uma melhor qualidade na 

formação dessas aves para alcançar melhores resultados na produção de ovos férteis no 

futuro. As empresas podem optar pela produção interna das rações ou por sua compra de 

outras empresas especializadas nesse tipo de insumo. Do ponto de vista de nosso fluxo 

contábil não haverá grandes diferenças entre a compra da ração ou sua produção pela 

agroindústria. 

Se a empresa optar por produzir a ração de matrizes ao invés de efetuar a compra, na 

contabilidade deverá haver a movimentação das matérias primas necessárias para produção de 

tal ração. Imaginando que a empresa abra uma ordem de produção para fabricar as rações 

necessárias para suas matrizes, na contabilidade têm-se um movimento contábil diminuindo 

nossos estoques de matérias primas e dando entrada em nosso estoque de ração matrizes, 

conforme exemplo a seguir: 

Débito: Estoque – Ração para Matrizes 

Crédito: Estoque – Matéria Prima para Ração 

Na hipótese de a empresa optar por realizar a compra dessa ração, a operação seria 

parecida. Não haveria o consumo de matéria prima, mas sim a entrada da ração pronta de um 

terceiro no estoque. A empresa irá receber esses insumos através de uma nota fiscal de venda 

do fornecedor e, conforme foi tratado na compra dos pintainhos matrizes, deve-se observar as 

questões tributárias que lhe afetam para avaliar se deverá ou não recuperar os tributos 

incidentes sobre a compra. No momento em que receber essa nota fiscal, a empresa deve 

proceder à entrada em seu estoque de forma a registrar a quantidade e o custo do mesmo. A 

seguir demonstra-se a compra de ração: 

Débito: Estoque – Ração para Matrizes 

Crédito: Fornecedores ou Caixa 

Após o correto registro em seu estoque das quantidades de ração de matrizes 

produzidas ou compradas, a empresa precisa emitir um documento fiscal para realizar a saída 
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desses insumos para as aves que estão no campo. Essa movimentação deverá ser efetuada 

sempre que a empresa necessitar enviar ração para os aviários, ou seja, será uma operação 

contábil padronizada. A movimentação será a seguinte: 

Débito: Ativos Biológicos – Aves Matrizes em Formação - Terceiros 

Crédito: Estoque – Ração para Matrizes 

É importante salientar que a empresa precisará, sempre, referenciar em suas notas de 

envio de insumos o número de controle do lote de matrizes em crescimento para que tal custo 

possa ser agregado ao mesmo. 

Do ponto de vista tributário em nosso exemplo a empresa não pode recuperar os 

tributos incidentes sobre a compra de insumos, por isso, todos esses valores compõem o custo 

dos lotes. A conta “Aves Matrizes em Formação – Terceiros” irá receber todas as 

movimentações de insumos.  

Conforme mencionado anteriormente, essa movimentação contábil de ração será 

padrão para essa fase do processo e será repetida também para medicamentos e outros 

insumos que deverão ser enviados para os lotes de matrizes na fase de recria. 

No caso de haver uma aquisição de serviços ou mesmo o lançamento de outros custos 

como aluguéis, depreciação do aviário, energia elétrica, etc. a empresa deverá efetuar os 

lançamentos de forma que os valores sejam alocados em cada lote em produção. Como 

exemplo, imagina-se que a empresa adquiriu serviços especializados para a recria das 

matrizes. No momento em que esse custo chegar ao conhecimento da contabilidade e a 

mesma localizar a documentação hábil para suportar esse gasto, deverá contabilizá-lo 

conforme modelo a seguir: 

Débito: Ativos Biológicos – Aves Matrizes em Formação - Terceiros  

Crédito: Fornecedores, Caixa ou Contas a Pagar 

Salienta-se que todos os serviços utilizados para a recria dos lotes de matrizes devem 

ser alocados de forma individualizada a cada um dos lotes, sendo admitidos rateios apenas 

quando for impossível ou extremamente custoso alocar de forma individual tais valores aos 

lotes.  

Após o período de recria, as aves, agora galinhas e galos matrizes estarão prontas para 

serem alojadas em um novo aviário e começar a produção de ovos. A contabilidade precisa 

acompanhar essa movimentação física para registrar no ativo da empresa seus reflexos. Nesse 

momento a empresa deve efetuar o encerramento do lote para obter o fechamento do custo 

total do mesmo e também registrar sua movimentação para a próxima fase da cadeia 
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produtiva, estabelecendo dessa forma um novo ciclo produtivo e também de controle. 

 

 5.4. Alojamento das Aves Matrizes 

 

Como este estudo está baseado em uma produção em instalações de terceiros, as aves 

que estão alcançando a idade de iniciar a fase de postura, deverão retornar simbolicamente 

para a empresa através de uma nota fiscal de “Retorno de Animais ou Insumos Remetidos 

para o Estabelecimento Produtor”. Esse retorno deve ser realizado pelo valor total acumulado 

na conta de “Aves Matrizes em Formação – Terceiros” para o lote. No momento em que a 

nota fiscal for emitida, tem-se a seguinte movimentação contábil: 

Débito: Ativos Biológicos – Aves Matrizes  

Crédito: Ativos Biológicos – Aves Matrizes em Formação - Terceiros  

O lançamento das matrizes na conta de “Aves Matrizes” no estoque da empresa é 

apenas transitório, ou seja, fisicamente as aves poderão ir diretamente do aviário que efetuou 

a recria para o aviário que alojará as aves para a produção de ovos ou poderão passar pela 

empresa. Assim, logo que recebeu as aves em retorno e deu entrada em seu estoque, a 

empresa precisa fazer um novo envio dessas aves para o aviário de produção de ovos. Essa 

saída será efetuada novamente como uma “Remessa de Animal ou Insumo para 

Estabelecimento Produtor” e terá o mesmo valor que foi recebido anteriormente do aviário 

responsável pela recria das aves, conforme demonstrado a seguir: 

Débito: Ativos Biológicos – Aves Matrizes em Produção - Terceiros 

Crédito: Ativos Biológicos – Aves Matrizes  

Salienta-se que toda a movimentação das aves dentro do grupo Ativos Biológicos, ou 

seja, não são efetuados a imobilização desses valores. Entende-se que tais ativos não podem 

ser caracterizados como imobilizados devido a sua vida útil que é bastante curta, cerca de 11 

meses. Assim, mesmo que se admita que as aves irão sofrer um desgaste natural pela 

produção, perdendo sua capacidade ao longo da vida útil, serão tratadas como uma 

amortização desse ativo biológico, agregando tal custo aos produtos finais das aves que são os 

ovos férteis. 

O controle dos lotes alojados para a produção de ovos deve continuar a ser apoiada por 

sistemas auxiliares, uma vez que a contabilidade fornecerá apenas algumas das informações 

necessárias para o correto custeio dos ovos produzidos por cada lote. 
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5.5. Produção de Ovos 

 

O processo de produção dos ovos será controlado pela contabilidade e isso é 

indispensável para o correto custeio dos mesmos. Para essa tarefa, sugere-se como modelo de 

contabilização, a utilização de contas contábeis transitórias. Essas contas contábeis, abertas no 

plano de contas da empresa em um grupo de contas diferente do ativo, passivo ou resultado 

receberá todos os débitos relativos à movimentação de insumos e créditos referentes ao 

retorno da produção dos ovos, devendo o grupo de contas transitórias, ao final do período em 

curso, ser “zerado” e o saldo remanescente de insumos que ficarem no campo ser reconhecido 

no ativo da empresa, no grupo dos estoques.  

É evidente que os valores relativos a cada lote deverão ser controlados de forma 

paralela à contabilidade, ou seja, os saldos registrados nas contas contábeis deverão ser 

compostos em relatórios e sistemas auxiliares de forma a abrir os saldos por lotes. 

Na produção de ovos têm-se como principais fatores de custos: ração, medicamentos, 

vacinas, serviços de terceiros, depreciação dos aviários, energia elétrica e a amortização dos 

custos dos lotes de aves matrizes. A seguir serão apresentados tais custos, exemplificando sua 

contabilização. 

Os procedimentos de envio de ração para as matrizes em produção serão semelhantes 

aos descritos no envio de ração para as matrizes em crescimento. O que irá mudar é o grupo 

de contas que irá receber esses valores. Conforme constatou-se anteriormente, utiliza-se dos 

grupos de contas transitórias para efetuar tais movimentações.  A ração, que poderá ser 

comprada ou produzida, sairá do estoque de ração da empresa e será remetida para os lotes em 

produção, conforme demonstrado a seguir: 

Débito: Contas Transitórias Ovos em Formação – Ração para Matrizes em Produção 

Crédito: Estoque – Ração para Matrizes em Produção  

Assim como efetuado na fase de recria, aqui também é necessário fazer a referência ao 

lote para o qual a ração e também os demais insumos e serviços estarão sendo destinados para 

que esses custos possam ser alocados corretamente aos ovos produzidos no período por cada 

lote. 

No caso da aquisição de serviços, o procedimento será muito parecido. A empresa 

efetuará a contratação do mesmo e receberá uma nota fiscal para o registro desse custo. Nesse 

momento a contabilidade irá efetuar um registro conforme demonstrado abaixo: 

Débito: Contas Transitórias Ovos em Formação – Serviços de Terceiros 



Fluxo da produção de pintainhos de corte: proposta e discussão 
Mazetto, F.W.; Oenning, V.; Kruger, S.D.; Zanin, A.; Gubiani, C.A. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – JanMar - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

19

Crédito: Estoque – Caixa, Fornecedores ou Contas a Pagar 

Conforme mencionado anteriormente, é imprescindível também a informação de qual 

lote irá receber os serviços. 

Ainda será preciso demonstrar os custos relativos ao desgaste do próprio lote que está 

em produção. O controle sobre qual será o valor atribuído a cada lote deverá ser realizado em 

sistema de gestão paralelo, haja vista que a contabilidade não irá dispor de todas as 

informações necessárias. 

Como um lote de matrizes em produção possui uma capacidade de produzir que tende 

a durar entre 10 a 11 meses e essa capacidade de produção não é constante, não é correto 

distribuir todos os custos com o desgaste da capacidade produtiva do próprio lote, bem como 

a depreciação e também os demais custos com serviços e despesas rateáveis de maneira linear, 

sob pena de comprometer demasiadamente os períodos em que a produção de ovos é menor, 

privilegiando os ovos produzidos nos momentos de pico de produção. 

É sabido que as aves irão produzir menos ovos nas primeiras semanas do ciclo 

produtivo, por características biológicas dos animais e que após atingir o pico de produção no 

meio da sua “vida útil”, a mesma irá diminuindo gradativamente até o final do ciclo de 

produção.  Esse fenômeno é conhecido como “Curva de Produção” e a empresa conhece, 

sempre precocemente, a aplicação dessa curva produtiva a cada um dos seus lotes em 

produção. Assim, ao começar a produzir, um lote já tem sua capacidade produtiva delimitada 

e a empresa conhece, de forma muito aproximada, a quantidade de ovos que tal lote irá 

produzir ao longo de sua vida. Com base nessas informações, a contabilidade irá registrar o 

seguinte lançamento contábil para o desgaste da capacidade produtiva do lote: 

Débito: Contas Transitórias Ovos em Formação – Amortização 

Crédito: Ativos Biológicos ( - ) Amortização Acumulada Aves Matrizes em Produção 

A partir desse raciocínio defende-se que todos os demais custos com serviços ou 

despesas rateáveis sejam distribuídas aos lotes respeitando a mesma curva de produção 

utilizada para o lançamento da amortização do mesmo. 

No entanto, é sabido que a empresa, por uma questão de controle financeiro, fiscal e 

gerencial, além do respeito ao princípio da competência, precisará registrar em sua 

contabilidade as eventuais despesas e serviços que forem contratados para a alocação nos 

lotes conforme a curva de produção de cada um. Assim, propõem-se que a empresa 

contabilize tais despesas e custos em contas do ativo, resultados de períodos seguintes, para 

depois fazer sua distribuição ao respectivo lote.  
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Demonstra-se a seguir um exemplo de contabilização de depreciação de instalações ou 

máquinas: 

Débito: Resultado de Períodos Seguintes – Depreciação de Instalação 

Crédito: Imobilizado – ( - ) Depreciação Acumulada (instalações/máquinas) 

O lançamento para a efetiva contabilização da depreciação, no caso de haver a 

situação de aviários próprios, será demonstrada a seguir. O controle sobre os aviários e 

máquinas envolvidas no processo deverá ser efetuado pelo controle patrimonial da empresa. O 

que irá diferenciar tais valores das demais despesas com depreciação serão os lançamentos 

contábeis derivados desse fenômeno. Ainda utilizando as contas transitórias, contabiliza-se: 

Débito: Contas Transitórias Ovos em Formação – Depreciações 

Crédito: Imobilizado – ( - ) Depreciação Acumulada (instalações/máquinas) 

Antes de continuar com o raciocínio sobre os fluxos contábeis da produção de ovos é 

importante mencionar a situação de haver valor residual dos lotes de galinhas matrizes, ou 

seja, a empresa estabelece, de acordo com suas políticas de gestão de ativos que ao final da 

“vida útil” dos lotes de matrizes, os mesmos possuem um valor residual e por isso não podem 

ser exauridos totalmente.  

Nesse modelo, a exaustão do lote se dera apenas no percentual estabelecido pela 

empresa e uma parcelo do custo do lote permanecerá registrado no estoque da empresa até o 

momento em que ela der uma destinação ao lote, seja venda ou abate, ai sim esse custo será 

reconhecido diretamente no resultado da empresa e não haverá mais saldo do lote no estoque. 

Ao mesmo tempo em que a contas de “Ovos em Formação” estará recebendo os custos 

pelos insumos enviados aos lotes em produção, a contabilidade precisará demonstrar as 

remessas dos ovos para a incubação. Essa movimentação será melhor tratada no tópico a 

seguir, inclusive com o modelo de lançamento contábil sugerido, no entanto, para entender o 

fechamento dos custos de produção dos ovos, será preciso mencionar já neste tópico que a 

empresa deverá, ao final de cada período, efetuar a conciliação da conta de “Ovos em 

Formação” com a finalidade de mensurar as quantidades de ovos que ficaram no campo sem 

serem remetidas para a incubação, bem como os saldos de insumos que não foram 

consumidos e por isso estarão compondo os valores desta conta. 

O fechamento do custo dos ovos será feito mensalmente e terá como base os consumos de 

ração e medicamentos para cada lote, bem como os custos de serviços por lote e rateios de 

custos indiretos efetuados. Todos os lançamentos, conforme mencionou-se anteriormente irão 

se acumular na conta transitória de “Ovos em Formação”. Ao final do período apura-se, 
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através de controles paralelos, as quantidades de ovos produzidos por cada lote, bem como as 

quantidades que ficarão em estoque ao final do mês.  

Portanto, contempla-se os lançamentos de fechamento contábil dos custos de produção 

dos ovos e da valorização dos estoques dos mesmos no tópico seguinte, quando analisado o 

processo das remessas dos ovos ao incubatório. 

 

5.6. Remessa dos ovos ao incubatório 

 

Conforme já mencionado anteriormente os custos serão acumulados no grupo de 

contas contábeis transitórias de “Ovos em Formação”, no entanto, a postura e a remessa dos 

ovos para o incubatório ocorrem diariamente e assim, a empresa precisará ao final do período 

promover um ajuste nos valores dos ovos enviados para o incubatório para corrigir o seu 

custo unitário. Abaixo demonstra-se um exemplo de movimentação de ovos e em seguida um 

ajuste de custo promovido ao final do mês. A movimentação será realizada através da emissão 

de uma nota fiscal com a operação de “Retorno de Animal ou Insumo de Estabelecimento 

Produtor”. 

Débito: Estoque – Ovos Férteis para Incubação 

Crédito:Contas Transitórias ( - ) Ovos Férteis Enviados para Incubação 

A conta a débito será utilizada para receber os valores referentes aos ovos que foram 

enviados para a incubação, seja ela própria ou em terceiros. Já a conta a crédito está 

localizada no mesmo grupo contábil transitório das contas que receberam os insumos 

enviados para as matrizes em produção. Sua função será principalmente a de controlar os 

valores enviados de ovos para incubação durante o mês e para receber o ajuste ao final do 

período referente aos custos apurados indiretamente e que deverão ser rateados por toda a 

produção mensal. 

Dessa forma, a empresa deverá, durante o mês, enviar os ovos para a incubação, 

utilizando um custo unitário padrão, que poderá ser o valor do custo calculado para o mês 

anterior. Ao término do período, após o levantamento de todos os custos de produção dos 

ovos e das quantidades produzidas por lote, a empresa irá proceder um lançamento para 

ajustar o valor contábil de custo dos ovos férteis enviados para a incubação. 

Ao final do mês a empresa irá reconhecer contra o grupo de contas transitórias todos 

os custos fixos que foram objetos de rateios ou de alocação por meio da utilização da curva de 

produção dos lotes. Dessa forma, o saldo que ficar a débito ou a crédito no grupo de contas 
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transitório deverá ser “zerado”. Isso será efetuado através da distribuição dos custos, de forma 

proporcional, aos ovos remetidos para incubação e o restante irá agregar ao estoque da 

empresa sendo transferido ao final do período. 

Quando o custo dos ovos transferidos ao longo do mês for menor do que aquele 

apurado após o lançamento dos custos e despesas fixas, a empresa deverá efetuar um 

lançamento para levar os custos que faltaram para a próxima fase do processo produtivo e o 

fará conforme modelo a seguir: 

Débito: Estoque – Ovos Férteis para Incubação 

Crédito: Contas Transitórias ( - ) Ovos Férteis Enviados para Incubação 

No caso desses ovos terem sido transferidos por um custo maior do que o efetivamente 

calculado ao final do mês, a empresa deverá “devolver” essa diferença de custo dos ovos 

incubados para as contas transitórias afim de corrigir os saldos de ovos incubados e também o 

saldo final das contas transitórias. O lançamento será o seguinte: 

Débito: Contas Transitórias ( - ) Ovos Férteis Enviados para Incubação  

Crédito: Estoque – Ovos Férteis para Incubação 

Após os ajustes de custo os ovos incubados no mês, a empresa deverá transferir o 

saldo das contas transitórias para o seu estoque, a fim de registrá-los em seu ativo. A empresa 

fará um lançamento conforme modelo: 

Débito: Estoque – Estoque de Ração e Insumos para Produção de Ovos 

Crédito: Contas Transitórias – ( - ) Estoque Transferido de Ração e Insumos 

No começo do período seguinte a empresa precisará transferir os saldos que ficaram 

de ração e insumos para produção de ovos para as contas transitórias para que tais valores 

integrem a apuração de custos da produção de ovos do novo período. O lançamento deverá 

ser: 

Débito: Contas Transitórias – ( - ) Estoque Transferido de Ração e Insumos 

Crédito: Estoque – Estoque de Ração e Insumos para Produção de Ovos 

Salienta-se que os lançamentos de ajuste e de transferência dos valores das contas 

transitórias deverão ser realizados ao final do mês e que serão suportados por procedimentos 

de rateios e de alocação de custos, além de inventário para a contagem das produções de ovos 

e dos saldos de insumos que “sobraram” ao final do mês.  

 

5.7. Incubação dos ovos 
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Após o recebimento dos ovos no incubatório e seu registro em “Ovos Férteis para a 

Incubação” no grupo de estoques da empresa, a mesma precisará efetuar o processo de 

incubação dos mesmos para o nascimento dos pintainhos de corte. Para melhor monitorar o 

ciclo produtivo dos ovos e a agregação de custos aos mesmos, é importante que a empresa 

trabalhe com um sistema de ordens de produção, onde caberá a cada mês uma ordem de 

produção para controlar as incubações e para receber os custos do processo. A cada 

incubação, a empresa deverá realizar um movimento interno de contabilização relacionado 

com a ordem de produção aberta, esse movimento será conforme mostrado a seguir: 

Débito: Estoque – Ovos Férteis em Incubação 

Crédito: Estoque – Ovos Férteis para Incubação 

As movimentações internas de incubação tem como principal função registrar de 

forma mais ágil os processos produtivos do ovo. Os custos utilizados para tal movimentação 

seguirão a mesma lógica das remessas de ovos, ou seja, serão realizados por um custo padrão, 

que poderá ser o custo do mês anterior, e ao final do mês, quando a empresa apurar o custo de 

produção dos ovos e efetuar o ajuste conforme demonstrada no tópico anterior, tal lançamento 

deverá também ser efetuado nessa fase, pelo mesmo valor, movimentando no caso de haver 

custos a agregar ao processo: 

Débito: Estoque – Ovos Férteis em Incubação 

Crédito: Estoque – Ovos Férteis para Incubação 

E fazendo o lançamento inverso no caso da necessidade de retirar custos dos ovos em 

incubação. 

Além de alocar as diferenças de custos da fase anterior a empresa precisa se preocupar 

em distribuir aos ovos incubados e aos pintainhos nascidos os custos de incubação. Para isso, 

recomenda-se que a empresa utilize o mesmo conceito de contas transitórias usadas nas fases 

produtivas anteriores. Ao final do mês, o grupo de “Gastos com Incubação” deverá ser 

“zerado” e todos os custos alocados nele transferidos para os ovos em incubação. Para 

demonstrar esse modelo, utilizou-se o exemplo de um custo com serviços de terceiros 

utilizados no incubatório: 

Débito: Contas Transitórias – Gastos com Incubação – Serviços de Terceiros 

Crédito: Caixa, Fornecedores ou Contas a Pagar 

A partir do lançamento dos custos de incubação nesse grupo de contas transitórias, a 

empresa poderá, ao final do período efetuar a distribuição dos mesmos aos ovos incubados 

utilizando um controle paralelo das quantidades de ovos recebidos, incubados e descartados 
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no período, bem como valorizar os estoques de ovos em incubação que permanecem nas 

máquinas a espera da eclosão. A distribuição dos custos de incubação será realizada com 

lançamentos de crédito nas contas transitórias de custos de incubação, conforme descrito a 

seguir: 

Débito: Estoque – Ovos Férteis em Incubação 

Crédito: Contas Transitórias – Gastos com Incubação –( - ) Serviços de Terceiros 

Ao final do mês todos os custos de incubação lançados deverão ser alocados aos ovos 

incubados, não restando valores nessas contas. Na conta de “Ovos Férteis em Incubação” 

ficarão como saldo, os ovos recebidos durante o mês e que ainda não eclodiram, valorizados 

pelos custos de incubação correspondentes aos mesmos. O processo de eclosão dos ovos e de 

alojamento das aves será tratado a seguir. 

 

5.8. Eclosão dos Ovos 

 

A última etapa antes do alojamento dos pintainhos é a eclosão dos ovos. Nesse 

momento tem-se o encerramento do ciclo de produção dos ovos férteis e os pintainhos estarão 

prontos, no mesmo instante, para serem alojados em granjas produtoras de aves para o abate.  

Conforme observou-se no tópico anterior, a empresa irá finalizar o processo de 

acumulação de custos da produção dos ovos e de sua incubação na conta de “Ovos Férteis em 

Incubação”. Essa conta irá receber todos os custos envolvidos em todas as fases da produção 

de ovos e também irá registrar o movimento de eclosão dos ovos e nascimento dos pintainhos. 

O encerramento da ordem de produção de incubação mensal irá realizar um movimento 

contábil para o registro dos valores referentes aos ovos que eclodiram e aos pintainhos que 

nasceram. Essa ordem de produção produzirá uma contabilização, conforme a exemplificação 

a seguir: 

Débito: Ativos Biológicos – Pintainhos de 1 Dia para Corte 

Crédito: Estoque – Ovos Férteis em Incubação 

Ainda, será preciso considerar que a empresa terá, invariavelmente, ovos eclodindo em 

todos os períodos do mês e que ainda ovos serão alojados em um mês e eclodidos em outro. 

Além disso, a empresa terá, durante o mês, eclosões de ovos e deverá realizar essa 

movimentação contábil por um valor pré-estabelecido, assim como nas fases anteriores, para 

ajustar os valores unitários ao final do período. O lançamento de ajuste poderá adicionar 

custos aos pintainhos nascidos, ou no caso de terem sido transferidos por um custo mais alto, 
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ajustar o custo dos mesmos. Por isso, ele envolverá as mesmas contas da movimentação 

normal de nascimento de pintainhos, apenas invertendo o débito e o crédito no caso de 

adicionar ou retirar excesso de custos. 

Depois de encerrado a ordem de produção de incubação e da contabilização da 

movimentação de nascimento dos pintainhos, a empresa deverá efetuar o alojamento dessas 

aves de corte em aviários onde irão crescer e ganhar peso para serem abatidas. 

 

5.9. Alojamento dos Pintainhos de Corte 

 

Contabilmente a conta de “Pintainhos de 1 Dia para Corte” é apenas uma conta de 

registro de movimentação, ou seja, ela irá receber a débito o movimento de eclosão dos ovos e 

nascimento dos pintainhos e a crédito a emissão da nota fiscal de alojamento desses 

pintainhos para o crescimento e engorda no campo.  

Como mencionado anteriormente, para efetuar essa operação a empresa precisará 

emitir uma nota fiscal com a operação “Remessa de Animal ou Insumo para Estabelecimento 

Produtor” para registrar o envio dessas aves para o local onde ficarão pelos próximos 40 a 45 

dias em engorda para serem abatidas no frigorífico. Não será abordado neste estudo essa fase 

posterior ao alojamento, no entanto, acredita-se ser importante demonstrar a movimentação 

contábil de envio das aves de corte para o campo para fazer o fechamento desse momento do 

ciclo produtivo. Assim, ao emitir o documento fiscal e fazer o alojamento dos pintainhos, na 

contabilidade ocasiona o seguinte lançamento contábil: 

Débito: Ativos Biológicos – Aves para o Abate em Crescimento 

Crédito: Estoque – Pintainhos de 1 Dia para Corte 

Dessa forma, a conta de “Pintainhos de 1 Dia para Corte” nunca poderá ficar com 

valores, ou seja, a empresa não possui em momento algum estoque de pintainhos de corte de 1 

dia, ela faz o alojamento imediato dos mesmos. 

Nesse contexto, encerra-se o estudo, propondo um modelo de fluxo contábil para as 

fases produtivas do frango até o momento do alojamento das aves para o corte. Observou-se 

que existem muitas particularidades em todo o processo e que por isso é imprescindível que o 

profissional contábil conheça o ambiente de produção do qual está tratando para melhor 

adequar sua estrutura contábil a realidade que possui. 

 

6. Considerações finais 
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A proposição de um modelo de fluxo contábil para a produção de pintainhos de corte 

tem como objetivo melhorar a forma de registro da informação contábil nas empresas do 

setor, bem como fomentar as discussões dos profissionais da contabilidade que trabalham 

nessa área, especialmente considerando as particularidades do setor.  

Tratar em um modelo contábil um procedimento que envolve fatores tão complexos 

como curva de produção, sistemas de parceria, vazios sanitários, matrizes com vida produtiva 

muito efêmera e transações constantes de ativos biológicos da empresa são questões  pouco 

discutidas e de escassez de estudos. Contemplar todas essas situações em um modelo exige 

além de base teoria, que o profissional conheça a realidade da organização onde está inserido, 

por isso, pode-se afirmar que o modelo que ora foi proposto deve ser moldado, ou seja, 

afinado com as particularidades de cada cenário e realidade empresarial. 

É importante também falar da importância da utilização de sistemas de gestão 

paralelos para o controle das aves que compõem os ativos biológicos e controles integrados 

entre a contabilidade e os responsáveis pelas movimentações dessas aves e dos ovos, para que 

os registros possam ser efetuados com correção e rapidez, e para que a empresa possa sempre 

ter as informações necessárias de uma maneira bastante precisa. 

Com as informações apresentadas no presente estudo o profissional pode fazer as 

adaptações e melhorias necessárias ao seu ambiente de trabalho, mas com certeza, terá uma 

estrutura inicial útil, maleável e confiável, considerando todas as etapas do fluxo de produção. 

Sugere-se a utilização de sistemas paralelos de controle tornam-se importantes nas empresas 

que não possuem sistema integrados de gestão, ou seja, não possuem sistemas ERP. 
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