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A utilização da Inseminação Artificial (IA) e a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), 

quando associadas às técnicas de manejo, podem apresentar incremento na eficiência na 

produtividade dos rebanhos bovinos, bem como nos índices zootécnicos. Para utilização de 

biotecnologias reprodutivas (inseminações) é necessário a aquisição de doses de sêmens de 

empresas que possuem registros junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Essas empresas são denominadas de Centro de Coleta e Processamento de Sêmen 

(CCPS). Em 2015, segundo dados publicados pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial 

(ASBIA), o volume de sêmen comercializado sofreu uma redução de 5% em relação ao ano 

anterior. Um dos fatores que contribuíram para o desaquecimento econômico do mercado de 

sêmen foi a crise econômica e política do país nos últimos quatro anos. Sendo assim, os produtores 

na atividade diminuíram o investimento no uso da IA e IATF substituindo-os pelo uso de touros. 

Esse estudo visa analisar economicamente a operação de um Centro de Coleta e Processamento de 

Sêmen para a prestação de serviço de congelamento de sêmen no estado de São Paulo, comparando 

o primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2017. Utilizando a metodologia de 

Matsunaga et al. (1976) para os cálculos de Custo Operacional Efetivo (COE), Custo Operacional 

Total (COT), Custo Total (CT) e Receita Bruta (RB). Foram definidos como indicadores de análise 

para o período amostrado: Margem Bruta, Margem Líquida, Lucro e Ponto de Equilíbrio. Os dados 

econômicos e financeiros tiveram como base o projeto estruturado por Jorge Neto (2013). Com 

atualização da base de dados, os resultados apurados no ano de 2017 comparado com o ano de 

2016 demonstraram que a Margem Bruta recuou 16,3%, a Margem Líquida diminuiu em 20,66%, 

o Lucro resultou em decréscimo de 38,12% e o Ponto de Equilíbrio Operacional passou de 147.213 

doses para 156.676 doses, isto é, um aumento de 6,43%. Como consequência, a Taxa de Retorno 

sob o Capital Investido (Margem Líquida/Capital Investido) apresentou uma redução de 20,66%. 

Dentre os fatores de custos que contribuíram para um declínio no desempenho do período, o custo 

do material de extração de sêmen sofreu 50% de reajuste de preço, subindo de um patamar de 

custo de R$ 0,50 por dose para R$ 0,75/dose. A célula de custo com materiais para extração 

corresponde a 52,69% dos Custos Operacionais. Não seguindo na mesma proporção de aumento 

com relação ao material de extração, o preço de venda da dose sêmen sofreu um reajuste de apenas 

3%, valorando de R$ 3,89 por dose para R$ 4,00. Os indicadores analisados apontam, contudo, 

que a empresa continuou apresentando viabilidade econômica em ambos os períodos. Com base 

nos dados apresentados, é possível inferir que tanto a crise econômica e política presente no país, 

quanto a operação “Carne Fraca” deflagrada pela Policia Federal no primeiro semestre de 2017 

possuem sua parcela de contribuição para a queda dos indicadores de desempenho no referido 

período dos acontecimentos com relação ao mesmo período do ano anterior. 
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