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1. Resumo Geral 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino mundial, sendo o maior 

rebanho comercial do mundo. A produção nacional sempre se caracterizou pelo 

sistema extensivo e, nos últimos anos, com a incorporação de novas tecnologias 

que visam ao aumento da produtividade, cresceram os sistemas intensivos de 

produção em algumas regiões. O uso de tecnologias, buscando produtividade 

para redução dos custos fixos e aumento da rentabilidade, ou seja, melhor 

gestão dos recursos de produção, é primordial para a pecuária bovina de corte 

moderna. A necessidade de analisar economicamente a atividade é 

extremamente importante, por meio dela o produtor passa a conhecer com 

detalhes e a utilizar, de maneira inteligente e econômica, os fatores de produção. 

Cada vez mais são utilizados sistemas de gestão (softwares), de modo a 

constituírem importantes ferramentas analíticas para as tomadas de decisões 

gerenciais no que tange os custos de produção praticados na pecuária, 

buscando o aumento de produtividade, com o menor custo unitário através da 

gestão financeira, na bovinocultura de corte. A pesquisa desenvolvida segue a 

linha da Gestão da Produção Agropecuária e Agroindustrial. O objetivo geral do 

presente estudo concentrou em aplicar um sistema de gestão em duas 

propriedades com sistemas diferenciados de produção na pecuária, mensurando 

o desempenho econômico e zootécnico, visando utilizar os recursos com 

eficiência. Os resultados encontrados demonstram que o sistema de gestão 

potencializa a tomada de decisão em cada propriedade retratando através dos 

indicadores econômicos e índices zootécnicos o direcionamento para alavancar 

os ganhos obtidos em cada propriedade. 

Palavras-chave: Bovinocultura de corte, recursos de produção, sistema de 

gestão da bovinocultura, incorporação de tecnologia. 
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2. General Summary 

Brazil has the second largest cattle herd in the world, being the largest 

commercial herd in the world. National production has always been characterized 

by the extensive system and, in recent years, with the incorporation of new 

technologies aimed at increasing productivity, intensive production systems have 

grown in some regions. The use of technologies, seeking productivity to reduce 

fixed costs and increase profitability, get better management of production 

resources, is essential for modern cattle production for beef consumption. The 

need to analyze economically the activity is extremely important, through which 

the producer learns in detail and intelligently and economically use the factors of 

production. Increasingly, management systems (softwares) are used in order to 

constitute important analytical tools for managerial decision-making regarding the 

production costs practiced in livestock, seeking to increase of productivity, with 

the lowest unit cost through financial management, in cattle production for beef 

consumption. The research developed follows the line of Management of 

Agricultural and Agro-Industrial Production. The general objective of this study 

was to apply a management system in two properties with differentiated 

production systems in livestock, measuring the economic and zootechnical 

performance, aiming to use the resources efficiently. The results show that the 

management system enhances the decision making in each property portraying 

through economic indicators and zootechnical indices the direction to leverage 

the gains obtained in each property. 

Keywords: Cattle production for beef consumption, production resources, cattle 

management system, incorporation of technology. 
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3. Introdução Geral 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino mundial, sendo o maior 

rebanho comercial do mundo, já que o primeiro lugar é ocupado pela Índia. Em 

2017 o Brasil detinha o total de 221,81 milhões de cabeças de bovinos. O 

rebanho bovino brasileiro de corte está dividido por região, sendo que o Centro-

Oeste representa 32,14%, o Sudeste 17,26%, o Norte 21,31%, o Nordeste 

16,68% e o Sul 12,61% (IBGE, 2017). 

A partir da década de 1990, com incentivos fiscais e investimentos em 

infraestrutura, ocorreu a atração de empresas para a região do cerrado, tanto 

voltadas para a produção de carnes (aves, suínos e bovinos), como também, as 

empresas que dão suporte a produção de grãos, consolidando cada vez mais as 

cadeias produtivas carnes-grãos na região do cerrado brasileiro, responsável por 

55% da produção nacional (EMBRAPA CERRADOS, 2005). 

Com incentivos, a pecuária bovina de corte desenvolveu-se através da 

expansão da fronteira agrícola, com a incorporação de novas terras, sendo a 

maioria desprovida de infraestrutura e tendo desgaste do solo pelo sistema 

intensivo de produção de grãos. A produção nacional sempre se caracterizou 

pelo sistema extensivo. Nos últimos anos, com a incorporação de novas 

tecnologias que visam ao aumento da produtividade, cresceram os sistemas 

intensivos de produção em algumas regiões, os chamados confinamentos ou 

semiconfinamentos (CARVALHO e ZEN, 2017). 

Segundo Santos et al. (2009a), colocam dois tipos de produção de 

pecuária, sendo uma extensiva, em que o gado é criado com um base alimentar 

de pastagens nativas ou cultivadas, sem alimentação suplementar, ocupando 

grande área territorial, com um baixo rendimento e, a outra, intensiva, quando o 

gado é criado confinado, com alimentação a base de suplemento, aumentando 

o seu ganho de peso, sua rentabilidade buscando um aprimoramento técnico e 

também suprindo períodos de secas. 

O uso de tecnologias, buscando produtividade para redução dos custos 

fixos e aumento da rentabilidade, ou seja, melhor gestão dos recursos de 

produção, é primordial para a pecuária bovina de corte moderna. Portanto, a 

busca pelo aumento de produtividade, com o menor custo unitário através da 

gestão financeira, na bovinocultura de corte, deve ser constante (BARBOSA e 

SOUZA, 2017). 
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Wernke (2008) descreve a gestão financeira num conjunto de técnicas e 

métodos que servem para gerenciar os recursos financeiros de um negócio, com 

objetivo de maximizar a geração de lucros do mesmo. Ela caracteriza-se em 

parte pelas ações e procedimentos administrativos relacionados com o 

planejamento, análise e controle para geração de resultados financeiros e 

econômicos. 

A necessidade de analisar economicamente a atividade é extremamente 

importante. Segundo Lopes et al. (2004), por meio dela o produtor passa a 

conhecer com detalhes e a utilizar, de maneira inteligente e econômica, os 

fatores de produção (terra, trabalho e capital). Dessa forma, ele localiza os 

pontos de estrangulamento para depois concentrar esforços gerenciais e 

tecnológicos, a fim de obter sucesso na sua atividade e atingir os seus objetivos 

de maximização de lucros ou minimização de custos. Assim, cada vez mais são 

utilizados sistemas de gestão (softwares) de modo a constituírem importantes 

ferramentas analíticas para as tomadas de decisões gerenciais no que tange os 

custos de produção praticados na pecuária. 

Dentre as informações apresentadas, há uma necessidade de estudar o 

potencial de um sistema de gestão na tomada de decisão, em detrimento de 

suas vantagens e a aplicabilidade em duas propriedades. Em vista disso, esse 

trabalho visa responder a seguinte pergunta: “Como podemos verificar os 

impactos do sistema de gestão em duas propriedades que atuam com pecuária, 

sendo uma na exploração extensiva e outra na intensiva?” (Grifo nosso). 

Dessa forma, o objetivo geral desse estudo foi aplicar um sistema de 

gestão em duas propriedades com sistemas diferenciados de produção na 

pecuária, mensurando o desempenho econômico e zootécnico, visando utilizar 

os recursos com eficiência. Para a consecução desse objetivo se faz necessário: 

aplicar o indicador de lucratividade para mensurar o desempenho econômico de 

cada propriedade; e, analisar a produtividade de cada propriedade através dos 

indicadores zootécnicos. 
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4. Revisão de Literatura 

4.1. A pecuária brasileira 

O Brasil figura como um dos principais atores na produção e comércio de 

carne bovina no mundo, reflexo de um estruturado processo de desenvolvimento 

que elevou não só a produtividade como também a qualidade do produto 

brasileiro e, consequentemente, sua competitividade e abrangência de mercado. 

No ano de 2017 o Brasil se posicionou como o maior rebanho bovino do mundo 

(221,81 milhões de cabeças), o segundo maior consumidor de carne bovina do 

mundo (37,5 kg habitante ano-1) e, o segundo maior exportador (2,03 milhões 

toneladas equivalente carcaça) de carne bovina do mundo, tendo abatido mais 

de 39,2 milhões de cabeças. Dono de forte mercado consumidor interno (cerca 

de 80% do consumo), é dotado de expressivo e moderno parque industrial para 

processamento com capacidade de abate de quase 200 mil bovinos por dia 

(ABIEC, 2017). A figura 1 ilustra as dimensões dos elos componentes da cadeia 

produtiva da pecuária de corte em 2017. 

 

 

Figura 1. Perfil da cadeia produtiva da pecuária de corte brasileira em 2017. 

Fonte: ABIEC (2017). 
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4.2. Caracterização dos sistemas de produção de bovinos 

De forma simplificada, e sob o ponto de vista nutricional, predominam na 

pecuária brasileira dois sistemas de produção: um sistema tradicional (extensivo) 

e um sistema intensificado (semi-intensivo ou intensivo). No sistema tradicional, 

predomina a pecuária extensiva, dependente basicamente do suprimento de 

nutrientes dos pastos, restringindo a suplementação alimentar ao fornecimento 

de sal comum e/ou suplemento mineral aos animais (BARBOSA e SOUZA, 

2007). 

Os sistemas extensivos, neste caso, são caracterizados pela utilização de 

pastagens nativas e cultivadas como únicas fontes de alimentos energéticos e 

proteicos. Entretanto, essas pastagens são normalmente deficientes em fósforo, 

zinco, sódio, cobre, cobalto e iodo, incluindo-se também enxofre e selênio, todos 

fornecidos via suplementos minerais. Esse grupo representa em torno de 80% 

dos sistemas produtivos de carne bovina brasileira, desenvolvendo atividades de 

cria a engorda, e apresenta uma alta variação de desempenho (EMBRAPA 

CERRADOS, 2005). 

No sistema semi-intensivo e intensivo é, crescente a preocupação com 

a manutenção e melhoria da qualidade das pastagens, empregando-se mais 

fertilizantes, utilização de rotação dos animais e/ou irrigação de pastagens e 

implantação de culturas forrageiras anuais de inverno e verão. A suplementação 

mineral durante a época das águas é rotina e, além dela, é feita a suplementação 

nutricional estratégica de diferentes formas (CNA, 2000): 

 Rações e/ou suplementos proteico-minerais (proteinados) para os 

bezerros em cocho privativo (creep-feeding); 

 O uso de suplementos proteinados — médio e alto consumo, nas 

diferentes épocas do ano (transição água-seca, seca, transição seca-

águas); 

 Rações concentradas a pasto (semiconfinamento); 

 Suplementação de inverno e/ou verão com forrageiras e/ou rações 

concentradas; 

 Confinamento. 
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A engorda, quando feita no regime predominante de pasto, tem duração 

de 6 a 24 meses, dependendo das tecnologias aplicadas. Atualmente, há uma 

tendência crescente da redução na duração da recria nos programas de 

produção de novilhos precoces, ou até mesmo a supressão desta fase nos 

programas de produção de novilhos super precoces, em que a idade de abate 

pode ser reduzida para algo em torno de 13 a 15 meses (MEDEIROS, 2010). 

Especificamente para a pecuária de corte, os sistemas de produção têm 

por objetivo a produção de animais, nas suas diferentes fases. O conjunto de 

fases do desenvolvimento dos animais é denominado “ciclo de produção”. Os 

ciclos de produção apresentam pontos de transição entre as fases de 

desenvolvimento dos animais, como a cria, recria e engorda, nos quais são 

estabelecidas as possibilidades de comercialização de produtos (MARION, 

2007). 

No ciclo de produção de cria o objetivo principal é o desmame de um 

bezerro/ano/matriz. Rebanhos de gado de corte, ao contrário de gado leiteiro, 

devem apresentar estações definidas para o acasalamento, parição e desmame. 

A partir da adequação de épocas de acasalamento, parição e desmame, pode-

se aumentar a eficiência reprodutiva, fazendo-se coincidir a época de maiores 

necessidades nutricionais das vacas com maior produção de forragem em 

qualidade e quantidade (BERETTA et al., 2002). 

No cenário atual da pecuária de baixo índice reprodutivo, deve-se priorizar 

o número de bezerros desmamados por vaca. Ao ser intensificado o sistema de 

produção, atendidos os índices de maior percentual de desmama, o maior peso 

à desmama se torna fundamental. Ter bom peso à desmama, 

independentemente do sexo, e ser bom ganhador de peso pós-desmama são 

requisitos importantes para se atingir mais rapidamente o peso de abate com 

terminação adequada, o peso à puberdade e a menor idade ao primeiro serviço. 

Nesse aspecto, a produção de leite das vacas é fator importante na bovinocultura 

de corte (SILVA, 2000). A maior parte dos nutrientes ingeridos pelos bezerros 

nos primeiros meses de vida é suprida pelo leite materno. 

No sistema de cria-recria os machos são retidos até 15 a 18 meses de 

idade na mesma propriedade, quando então são comercializados para recria, 

passando a ser denominados garrotes. Os primeiros meses de vida de um 

bovino são os que apresentam maior desenvolvimento, sendo o período que irá 
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determinar o desempenho para as próximas fases. Devido a isso, é considerado 

o período mais importante para o futuro desempenho do sistema produtivo de 

gado de corte. É até os sete meses que o bezerro consegue atingir de 25 a 50% 

de seu peso final de abate, todavia, a suplementação alimentar destes animais 

deve ser prioritariamente utilizada nos períodos pré e pós-desmama, onde 

machos e fêmeas apresentam grande potencial de ganho de peso e melhor 

conversão alimentar (EMBRAPA CERRADOS, 2005). 

O sistema de cria, recria e engorda é considerado como atividade de ciclo 

completo, assemelha-se às anteriores, porém os machos são vendidos como 

bois gordos para abate, com idade de 15 a 42 meses, dependendo do sistema 

de produção em uso (EMBRAPA CERRADOS, 2005). 

Quanto mais pesado o bezerro for desmamado, menor será o tempo para 

o abate e maior é a possibilidade de uma fêmea entrar em reprodução quando a 

nutrição pós-desmama não for limitante. Quando se procura o abate de novilhos 

precoces, com 24-26 meses de idade e 480-540 kg de peso vivo, o ganho médio 

diário do nascimento ao abate é acima de 0,6 kg. E quando o objetivo é a 

produção de novilho superprecoce, o abate ocorre entre 440-500 kg, com 13-15 

meses de idade e ganho médio diário acima de 1,0 kg (SILVA, 2000). 

A figura 2, de Euclides Filho (2000), ilustra a estrutura do sistema de 

produção de gado de corte no Brasil. 

 

 

Figura 2. Estrutura do sistema completo de produção de bovinos de corte no 

Brasil. *Estação de Monta - EM. Fonte: Euclides Filho (2000, p. 13). 

 



 

19 

Segundo Euclides Filho (2000, p. 11), o sistema de produção de gado de 

corte é representado pelo “... conjunto de tecnologias e práticas de manejo, bem 

como o tipo de animal, o propósito da criação, a raça ou grupamento genético e 

a ecorregião onde a atividade é desenvolvida...” levando-se em consideração os 

aspectos sociais, econômicos e culturais da região e sua possibilidade e 

capacidade de promover investimentos. 

 

4.3. Gestão dos custos de produção 

Os novos padrões de produção de gado de corte associados a mercados 

de produtos e insumos cada vez mais competitivos levam a um incremento de 

custos de produção. Para se manter na atividade o pecuarista tem tido que 

reestruturar seus métodos de produção por meio da tecnificação, desta forma, a 

atividade pecuária tem passado por uma mudança cultural quanto à visão 

empresarial dos pecuaristas em todo território nacional (SIMÕES, 2006). 

Lopes e Magalhães (2005) citam que o conhecimento dos custos de 

produção é essencial para os processos de tomada de decisão e um efetivo 

controle das empresas. Logo, o levantamento de custos se constitui em um 

método de avaliação de desempenho econômico e técnico da atividade 

produtiva em questão. Para o produtor a análise econômica da atividade gado 

de corte é importante para que este passe a conhecer os fatores de produção 

como terra, trabalho e capital. 

A administração do empreendimento rural exige tecnologia e 

conhecimentos para lidar com os riscos e incertezas próprias do setor (clima, 

política, economia, legislação, etc.), a instabilidade da renda em razão da 

produtividade e preços internos e externos, as variações de preços e as 

dificuldades de comercialização, o crédito muitas vezes problemáticos, a 

perecibilidade dos produtos, além da própria complexidade da produção como 

local, tempo, espaço, clima, meio ambiente, solo, etc. (CONAB, 2010). 

De acordo com Marion (2007), os sistemas de gestão de custos têm como 

objetivos: auxiliar a administração na organização e controle da unidade de 

produção, revelando ao administrador as atividades de menor custo, as mais 

lucrativas, as operações de maior e menor custo e as vantagens de substituir 

umas pelas outras; permitir uma correta valorização dos estoques para apuração 

dos resultados obtidos em cada cultivo ou criação; oferecer bases consistentes 
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e confiáveis para projeção dos resultados e auxiliar o processo de planejamento 

rural, principalmente quando o administrador precisa decidir o que, quando e 

como plantar, e orientar os órgãos públicos e privados na fixação de medidas, 

como garantia de preços mínimos, incentivo à produção de determinado produto 

em escala desejada, estabelecimento de limites de crédito, etc. 

Barros et al. (2011) ressaltam a importância da propriedade rural ser vista 

como um negócio que obrigatoriamente deve buscar gerar renda. O empresário 

rural deve buscar a viabilidade econômica do negócio, e saber que só atingirá 

esse objetivo com uma gestão de qualidade, que necessita de investimento em 

tecnologia e controle das informações. 

 

4.4. Definição do custo de produção  

O cálculo do custo de produção em um empreendimento, busca dar 

suporte a decisões gerenciais de curto prazo, medir a sustentabilidade de um 

empreendimento em longo prazo, medir a capacidade de pagamento, definir a 

viabilidade econômica de uma tecnologia alternativa, subsidiar propostas ou 

implementar políticas agrícolas, entre outras possibilidades (ASSAF NETO e 

SILVA, 2002). 

De acordo com Reis (2007), o custo de produção se refere a soma dos 

valores de todos os recursos (insumos e serviços) utilizados no processo 

produtivo de uma atividade agrícola, em certo período de tempo e que podem 

ser classificados em curto e longo prazos. Comenta que a estimativa dos custos 

está ligada à gestão da tecnologia, ou seja, à alocação eficiente dos recursos 

produtivos e ao conhecimento dos preços destes recursos. 

Ao se falar em custos, deve-se definir os conceitos em termos 

econômicos. O custo econômico considera os custos explícitos, que se referem 

ao desembolso efetivamente realizado, e os custos implícitos que dizem respeito 

àqueles para os quais não ocorrem desembolsos efetivos, como é o caso da 

depreciação e do custo de oportunidade, que se refere ao valor que um 

determinado fator poderia receber em algum uso alternativo (SANTOS et al., 

2009b). 

Para Ross et al. (2002), os dados obtidos da apuração dos custos de 

produção têm sido utilizados para estudos de rentabilidade das atividades; 

redução dos custos controláveis; planejamento e controle das operações do 
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sistema de produção; identificação do ponto de equilíbrio do sistema de 

produção; e instrumento de apoio ao produtor no processo de tomada de 

decisões. 

A metodologia de custo de produção da pecuária, proposta por 

Matsunaga et al. (1976), é utilizada pelo Cepea/Esalq/USP, abordando o Custo 

Operacional Efetivo (COE), o Custo Operacional Total (COT) e o Custo Total 

(CT). A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), por meio do 

projeto Campo Futuro, é um dos parceiros do Cepea nas pesquisas sobre o 

desempenho de negócios agropecuários (CEPEA, 2019). 

De acordo com Oliveira (2009), custo fixo é aquele que não é assimilado 

totalmente pelo produto no curto prazo, ou seja, considera-se apenas a parcela 

de sua vida útil, por meio de depreciação. Podem-se citar, como exemplo de 

custos fixos, a depreciação (de benfeitorias, animais destinados à reprodução e 

serviços, máquinas, implementos, equipamentos etc.), alguns impostos (ITR e 

IPVA), seguro, remuneração do produtor rural e do capital fixo, além de outros. 

São considerados custos variáveis fatores como alimentação do rebanho, 

medicamentos, inseminação artificial, fertilizantes, defensivos, combustíveis, 

manutenções, mão-de-obra, entre outros. Em outras palavras, eles incorporam-

se totalmente ao produto no curto prazo, não sendo aproveitados para outro ciclo 

produtivo. Desembolsos como construção e benfeitorias, aquisição de máquinas 

e implementos, formação de pastagens entre outros devem ser considerados 

investimentos e não fazem parte dos custos variáveis (CREPALDI, 2004). 

No que tange as despesas administrativas, essas se referem aos custos 

que envolvem desembolsos e que são direcionados à parte administrativa do 

negócio como despesas com escritório, alimentação, contador, cursos e revistas, 

entre outros (MEGLIORINI, 2006). 

O custo operacional é o custo de todos os recursos que exigem 

desembolso monetário por parte da atividade produtiva para sua recomposição, 

incluso a depreciação. O principal objetivo do custo operacional é ser um 

indicador, o mais preciso possível, das decisões de produção, evitando-se 

cálculos baseados em avaliações subjetivas (AGUIAR e ALMEIDA, 2002). 

O custo operacional efetivo (COE), refere-se apenas aos gastos 

efetivamente realizados na condução da atividade. São os gastos de custeio da 

atividade e, normalmente, implicam em desembolso do produtor (alimentos, 
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mão-de-obra, fertilizantes, sementes, medicamentos, energia, combustível, 

manutenção, impostos e taxas, assistência técnica, etc.) (BARROS, 2013). 

Já o custo operacional total (COT) corresponde ao custo operacional 

efetivo mais as depreciações do capital imobilizado em benfeitorias, máquinas, 

equipamentos, e os custos correspondentes à mão-de-obra familiar, que apesar 

de não remunerada, realiza serviços básicos imprescindíveis ao 

desenvolvimento da atividade (MATSUNAGA et al., 1976). 

A depreciação representa o esgotamento e desgaste de um bem, ou seja, 

refere-se ao valor monetário que os bens da propriedade perdem por sua 

utilização nas atividades produtivas ao longo do tempo. Assim, considera-se 

depreciação os recursos utilizados na produção um dos fatores que impactam 

os custos de produção. Mesmo sendo classificados como custos fixos, são 

componentes do custo total que influenciam tomadas de decisão das empresas 

(LAMPERT, 2003). 

Segundo (2000), o método mais simples para se calcular a depreciação 

de um bem é o chamado linear, dado pela equação (1): 

 

Depreciação =  
𝑉𝑖−𝑉𝑓

𝑁
    (1) 

 

Onde: 

Vi – Valor inicial do bem; 

Vf – Valor final ou valor de sucata do bem; 

N – Vida útil estimada do bem (anos). 

 

Para o cálculo do valor residual utiliza-se um percentual de 20% do valor 

do bem novo, conforme Carvalho et al. (2004). De acordo com Lopes et al. 

(2004), ao não existirem informações referentes ao valor e data de aquisição dos 

bens, devem ser realizadas estimativas do valor atual e vida útil restante em 

função do estado de conservação, ou de acordo com o valor de mercado 

descontando-se o tempo de uso. 

Não se considera a depreciação de matrizes, uma vez que o sistema 

avalia o custo de produção da atividade como um todo e os custos de cria e 

recria de fêmeas de reposição, assim como, os de manutenção de vacas secas 
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também foram contemplados. Em outras palavras, ocorre a reposição dos 

animais ao final de sua vida útil (LOPES et al., 2004). 

Como critério de rateio dos custos, Reis et al. (2001), citam que se pode 

utilizar o índice percentual entre a área explorada com a pecuária de corte e a 

área total da propriedade. 

Para Flores et al. (2006), o rateio baseia-se em métodos e fórmulas para 

de dividir os custos, desembolsos e receitas, entre as atividades produtivas 

realizadas na propriedade rural. Dessa forma, os valores são alocados da melhor 

forma possível, porém com margem de erro aceitável, fazendo com que as 

despesas e receitas sejam atrelados de forma mais justa à cada. 

O custo total (CT) engloba o custo operacional total mais a remuneração 

do capital investido, remuneração da terra e remuneração da atividade. Em 

outras palavras, é a soma de todos os custos para produzir determinada 

quantidade de produtos. Por exemplo: soma dos custos fixos totais, custos 

variáveis totais e custos de oportunidade da produção pecuária (CONAB, 2019). 

Os registros dos itens patrimoniais competentes ao negócio agropecuário 

servirão para fins gerenciais quando forem utilizados na determinação do valor 

do negócio, na sua rentabilidade em um determinado período, e são necessários 

para prover o empresário de informações que o auxiliarão na tomada de 

decisões (AGUIAR e ALMEIDA, 2002). 

O inventário deve ser feito anualmente com o objetivo de corrigir as falhas 

de informação da contabilidade. De acordo com Nogueira (2007), compõem o 

inventário a terra, benfeitorias, as máquinas, os equipamentos, as culturas 

permanentes, os animais em estoque, os animais produtivos e os de trabalho. 

No segmento pecuário, pode ser facilmente transformar seu rebanho em 

dinheiro através da venda, porque o bovino tem uma elevada liquidez de 

mercado. Por isso, a variação do inventário animal é de extrema importância 

para a análise econômica da atividade, devendo, dessa forma, compor a renda 

bruta da atividade, quando se analisa o custo de produção de uma empresa 

(GITMAN, 2010). 

Segundo Gomes (1999), para se calcular a variação do inventário animal, 

utiliza-se a equação (2): 

 

VIA = VRF − VRI − VC    (2) 
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Sendo: 

VIA = Variação do inventário animal; 

VRF = Valor do rebanho no final do período; 

VRI = Valor do rebanho no início do período; 

VC = Valor de compras de animais durante o período. 

 

Segundo Gottschall et al. (2002), a renda ou a receita bruta é o fruto do 

somatório de volume vendido multiplicado pelo preço unitário de cada produto. 

O mesmo autor classifica a receita média como o preço do produto mais o valor 

médio das vendas de explorações secundárias (subprodutos). Comparando-se 

a receita média ou o preço do produto com os custos totais médios, obtém-se a 

análise econômica da atividade em questão por unidade produtiva. 

Comparando-se a receita média ou o preço do produto com os custos 

operacionais médios, tem-se o conceito de resíduo (ou margem) de cada 

unidade produtiva. 

 

4.5. Indicadores financeiros 

Segundo Crepaldi (1998), ao possuir índices econômicos da propriedade 

rural, o empresário rural tem informações suficientes para analisar as causas que 

levam seu negócio a ter um determinado desempenho. 

Entre as técnicas presentes na contabilidade gerencial, a utilização de 

indicadores de desempenho é uma prática, onde são elencados alguns 

indicadores financeiros ou não financeiros, a fim de avaliar o desempenho de 

uma empresa. Estes indicadores devem estar alinhados a estratégia da 

empresa, pois, assim, permite que a alta administração avalie se a estratégia 

está sendo executada conforme suas diretrizes (GONZAGA et al., 2015). 

A avaliação do lucro por área permite a comparação da atividade com 

outras opções de uso da terra, tais como o plantio de grãos, exploração de gado 

de corte, leite, arrendamento da terra, entre outros. A unidade mais usada é o 

hectare que corresponde a 10.000 m2 (LOPES e MAGALHAES, 2005). 

A lucratividade representa o quanto um produto deixa de resultado em 

relação ao seu preço de venda e aos seus custos de produção; em outras 

palavras, é o número percentual resultante da divisão do lucro pelo total de 

receitas (AGUIAR e ALMEIDA, 2002). 
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Segundo Nogueira (2007), a lucratividade é a porcentagem da receita que 

representa o lucro, dada pela equação (3): 

 

Lucratividade (%) =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100   (3) 

 

De acordo com Nogueira (2007), mesmo que o critério de cálculo dos 

custos totais envolva o conceito de custos de oportunidade, algumas correntes 

preferem utilizar o lucro operacional para calcular o índice de lucratividade. 

 

4.6. Indicadores zootécnicos 

Os índices zootécnicos são dados produtivos referente ao desempenho 

dos diversos parâmetros da exploração pecuária. A interpretação dos índices 

deve ser feita de forma conjunta com as características de produção empregadas 

na propriedade. 

Dentre os inúmeros indicadores, Costa et al. (2018), destaca os que 

devem ser levantados e acompanhados, como a taxa de lotação que mede a 

carga animal que a fazenda manteve durante o ano por unidade animal (450 kg 

de PV) por ha (hectare); a produção de arroba/ha/ano, que mede a produção em 

kg de carcaça convertido em arroba (15 kg de peso morto) por hectare (ha) de 

pasto no ano; desembolso por cabeça por ano, que mede o total de dinheiro 

gasto em relação ao custo operacional por cabeça ano; o lucro por hectare (ha) 

por ano, que mostra a capacidade que a fazenda teve para gerar recursos e 

obter o lucro operacional por hectare (ha); e a, taxa de desfrute, que é a 

quantidade abatida sobre o total do rebanho, medindo o porcentual de animais 

retirados anualmente para abate, sem decréscimo no tamanho do rebanho. De 

acordo com o mesmo autor, os índices são importantes para que o produtor 

possa conhecer a situação produtiva, reprodutiva e sanitária do rebanho, e, 

também, servir de subsídio para a tomada de decisão. 

A taxa de desfrute é um indicador zootécnico que mede a capacidade do 

rebanho em gerar excedente, ou seja, representa a produção (em peso ou 

cabeças) em um determinado espaço de tempo em relação ao rebanho inicial 

(LAMPERT, 2010). Ainda segundo o autor, pode ser influenciado por diversos 

fatores, tais como: raça, sistema de criação (a pasto ou confinamento), 
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natalidade, idade ao abate, idade à primeira cria, lotação, peso ao abate, abate 

de fêmeas. Este indicador é normalmente utilizado para dar ideia da eficiência 

produtiva em relação ao estoque de bovinos da propriedade. Quanto maior o 

número de animais vendidos em relação ao quantitativo do rebanho, maior é o 

desfrute e, portanto, maior a eficiência. 

Conforme a Costa (2018), a taxa de desfrute é determinada pela relação 

apresentada a seguir, dada pela equação (4): 

 

Taxa de Desfrute (%) =  
𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜  (𝑛°𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎𝑠) 𝑎𝑛𝑜

𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑎𝑛ℎ𝑜 (𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎𝑠) 𝑎𝑛𝑜
 𝑥 100 (4) 
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6. Artigos 

Artigo I 

Análise de dois sistemas de produção pecuária na região do cerrado com 

o uso de um modelo de gestão 

Rafael Capriolli Gonçalves 

 

Resumo 

A agropecuária no Brasil é um setor muito forte para o desenvolvimento 

econômico, esse processo vem se acentuando mais nos últimos quinze anos, 

pois, foi nesse período que o país se tornou uma potência agropecuária mundial. 

O objetivo deste trabalho é aplicar um sistema de gestão em duas propriedades 

com sistemas diferenciados de produção na pecuária, mensurando o 

desempenho econômico e zootécnico, visando utilizar os recursos com 

eficiência. Duas propriedades foram selecionadas, uma localizada no município 

de Lambari do Oeste-MT, que adota o sistema de produção extensivo e, a outra 

no município de Bandeirantes-MS, que utiliza o sistema de produção intensivo. 

Os resultados indicaram que o sistema de gestão retrata em cada propriedade a 

realidade do desempenho econômico e zootécnico de cada sistema de 

produção, o que possibilita o proprietário tomar decisão para alavancar os lucros. 

Palavras-chave: Agropecuária, recursos de produção, sistema de gestão, 

tomada de decisão, controle financeiro. 

 

Abstract 

Analysis of two livestock production systems in the cerrado region with the 

use of a management model. Livestock production in Brazil is a very strong 

sector for economic development, this process has become more pronounced in 

the last fifteen years, since it was during this period of time that the country 

became a world livestock production potency. This project aim to apply a 

management system in two properties with differentiated systems of production 

in livestock, measuring the economic and zootechnical performance, to use 

resources efficiently. Two properties were selected, one located in the city of 

Lambari do Oeste-MT, which adopts the extensive production system and the 

other in the city of Bandeirantes-MS, which uses the intensive production system. 

The results indicated that the management system portrays in each describe the 
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reality of the economic and zootechnical performance of each production system, 

which allows the owner to make the decision to leverage profits. 

Keywords: Livestock production, production resources, management system, 

decision making, financial control. 

 

Introdução 

O agronegócio no Brasil é um setor muito forte para o desenvolvimento 

econômico, de acordo com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) representou 31 % de participação no PIB brasileiro em 2017. Artuzo et al. 

(2016), afirmam que o Brasil vem desenvolvendo seu setor agropecuário há 

muito tempo, porém, esse processo vem se acentuando mais nos últimos quinze 

anos, pois, foi nesse período que o país se tornou uma potência agropecuária 

mundial. No entanto, sua natureza dinâmica, e a necessidade de utilizar melhor 

os recursos de produção, para maximizar a produção é problemático para o 

setor. Neste sentido, a simples possibilidade de um sistema de registros, pode 

constituir uma ferramenta importante na gestão da propriedade. 

Para um pecuarista, planificar o seu negócio significa manipular enormes 

incertezas sobre as quais ele tem pouco controle. Conforme Salume et al. (2015), 

a administração rural tem como intuito orientar por meio de suas teorias e 

ferramentas o gerenciamento da empresa rural visando maior dinamicidade para 

se obter resultados favoráveis à condução da propriedade rural. Assim sendo, a 

falta de planejamento do negócio precipitará a propriedade uma série de 

situações críticas, que de outra forma poderia ter sido evitada. 

O controle financeiro é uma ferramenta indispensável e, que aliado ao 

sistema de gestão contribui para a tomada de decisão dentro da propriedade. 

Matsunaga et al. (1976) propõe uma metodologia de custo de produção em que 

a estrutura é separada por itens que compõem o Custo Operacional Efetivo 

(COE), o Custo Operacional Total (COT) e o Custo Total (CT). Essa metodologia 

é praticada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – 

CEPEA/ESALQ, que elabora e disponibiliza boletins trimestrais (CEPEA, 2016; 

CEPEA, 2017). 

Santos (2008), afirma que a administração em sua aplicação rural surge, 

principalmente, pela combinação dos fatores de produção que estão 

intimamente ligados ao próprio conceito de atividade administrativa empresária: 



 

34 

capital, insumos, tecnologia e mão de obra. Assim, para a eficiência da gestão 

desses fatores de produção na propriedade rural, é importante que as funções 

básicas da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar sejam 

elaboradas e executadas pelo produtor para êxito nos resultados desejados. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é aplicar um sistema de gestão em 

duas propriedades com sistemas diferenciados de produção na pecuária, 

mensurando o desempenho econômico e zootécnico, visando utilizar os 

recursos com eficiência. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido em duas propriedades, uma localizada no 

município de Lambari do Oeste-MT, que adota o sistema de produção extensivo 

de cria, recria e engorda e, a outra no município de Bandeirantes-MS, que utiliza 

o sistema de produção intensivo de recria e engorda com confinamento e 

semiconfinamento. 

 

Propriedade com sistema de produção extensivo 

A Fazenda Primavera está localizada no município de Lambari do Oeste-

MT, na margem esquerda do Rio Onça Magra, coordenadas de latitude 

15°24'08"S e longitude 57°34'58"W. A propriedade dispõe de uma área total de 

989 ha, sendo 460 ha de pastagem de Brachiaria Decumbens, destinada ao 

sistema de produção extensiva, sendo dividida em 12 pastos com módulo de 30 

a 60 ha. A mão de obra é formada por dois funcionários. 

O sistema de produção extensivo na fazenda Primavera adota a cria, 

recria e engorda, com pastejo contínuo. O gado é da raça nelore. O número de 

animais está em função da capacidade de suporte, adequada conforme os 

meses de maior produção de forragem, que se refere ao período das águas, de 

novembro a abril. Nos meses de maior restrição, sendo caracterizada pela seca 

que compreende o período de maio a outubro, em função dos pastos degradados 

e da escassez de chuva, ocorre uma redução na oferta de alimentos (pastagem). 

A fazenda em questão mantém uma carga animal média de 

aproximadamente 882 cabeças (várias eras). Com relação ao cronograma de 

atividades a fazenda possui a prática de estação de monta, que compreende os 

meses de novembro a fevereiro, com nascimento os bezerros no período de julho 
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a outubro. Os bezerros são desmamados no período do mês de março a junho, 

próximo a sete meses de idade. 

Os animais são criados, exclusivamente, em sistema de pastagem. São 

vacinados contra febre aftosa, raiva, clostridiose e brucelose (fêmeas) e recebem 

vermífugo de amplo espectro. O controle de moscas e carrapatos foi realizado 

conforme a infestação. 

Os animais comercializados são bois de 4 anos de idade, vacas de 

descarte (3 a 4 anos de idade) e novilhas de 2 a 3 anos de idade. Os animais, 

machos e fêmeas, são direcionados para recria e permanecem na fazenda por 

quatro anos, o mesmo acontece com os animais para engorda. 

A vermifugação nos bezerros é efetuada mensalmente e nos demais 

animais é realizada uma vermifugação estratégica feita três vezes ao ano, nos 

meses de maio, julho e setembro, e conforme o necessário foi realizado o 

controle de ectoparasitas. 

A suplementação mineral é oferecida no cocho o ano inteiro. Na fase de 

engorda tem se um período de 6 a 8 meses em pastagens de boa qualidade, 

oferecendo na fase terminal um sal proteico. 

 

Propriedade com sistema de produção intensivo 

A propriedade Cabeceira da Lagoa, adota o sistema de sistema de 

produção de recria e engorda com confinamento e semiconfinamento está 

localizada no município de Bandeirantes – MS nas coordenadas de latitude 

19°48'8.54"S e longitude 54°11'5.85"O. 

Com uma área total de 1.200 ha, sendo 950 ha de pastagens efetivas. As 

pastagens utilizadas são Brachiaria Brizantha, cultivares Marandu e Piatã e 

Brachiaria Humidicola e Brachiaria Decumbens. As pastagens são divididas em 

piquetes que variam de 15 a 30 ha variando de acordo com as espécies 

forrageiras e tipo de solo, utilizando um sistema rotacionado de manejo das 

pastagens com as categorias de recria de animal e acabamento em sistema de 

semiconfinamento e confinamento. 

A carga animal destas pastagens é de 1,9 UA ano, utilizando machos 

anelorodos. Estes animais são adquiridos na região dos municípios de 

Bandeirantes, Jaraguari, Camapuã, Figueirão e Alcinópolis. Os animais entram 

na propriedade, entre 210 a 260 kg de peso vivo, são brincados e realizado 
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tratamentos sanitários (vacinas e vermífugos). Os animais permanecem no 

sistema de recria até atingirem entre 370 a 400 kg de peso vivo, após são 

colocados no semiconfinamento ou no confinamento dependendo da época do 

ano. O confinamento ocorre no período de maio a setembro e o 

semiconfinamento de setembro a abril. 

A propriedade dispõe de estrutura para confinar até 1500 cabeças com 

preparo da ração no próprio local. Os insumos básicos como milho, torta de 

algodão ou soja, núcleo, volumoso (bagaço de cana ou casquinha de algodão, 

dependendo da disponibilidade e preço) são adquiridos na região de São Gabriel 

do Oeste e Chapadão do Sul para compor a ração do confinamento e ou semi-

confinamento. 

 

Levantamento dos dados 

Os dados referentes ao inventário ligado a atividade, depreciações, 

variação do tamanho do rebanho, custo fixo, custo variável, despesas 

administrativas, custo operacional e custo total dos anos de 2015, 2016 e 2017, 

foram fornecidos pelos respectivos proprietários, através de registros das 

informações que os produtores dispunham e os mesmos colocados no Sistema 

Gerencial de Análise de Custos na Pecuária de Corte, de Aguiar e Rezende 

(2010). 

Os resultados obtidos pelo sistema de gestão, foram estruturados 

conforme a proposta de custo de produção descrita por Matsunaga et al. (1976), 

composta pelo Custo Operacional Efetivo (COE), o Custo Operacional Total 

(COT) e o Custo Total (CT). Em seguida foram comparados com os relatórios 

trimestrais gerados pelo CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada), que elabora o custo de produção de pecuária de corte desde 2003 

(CEPEA, 2016; CEPEA, 2017). 

Os valores apresentados em 2015, 2016 e 2017 foram corrigidos para o 

valor presente de dezembro de 2017, calculado a partir dos dados básicos da 

correção do IPC-A (IBGE, 2017). 

Os indicadores de desempenho zootécnicos aplicados nas propriedades, 

adotam à metodologia baseada na Embrapa Gado de Corte, sendo selecionados 

a Taxa de Lotação (UA ha-1); Produção de arroba ha-1 (ano); Desembolso por 

cabeça por ano, Lucro por hectare por ano e a Taxa de desfrute. 
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Resultados e Discussão  

Os resultados desta pesquisa estão apresentados e discutidos nesta 

seção, cujo objetivo foi aplicar um sistema de gestão em duas propriedades com 

sistemas diferenciados de produção na pecuária, mensurando o desempenho 

econômico e zootécnico, visando utilizar os recursos com eficiência. 

 

Sistema de produção extensivo 

Realizou-se o inventario da propriedade em estudo totalizando um capital 

R$ 5.934.910,00, sendo que 61% desse valor se refere ao valor da terra. Os 

valores de máquinas, animais, benfeitorias e etc., representaram 39% do total, 

que são necessidades para a execução da atividade, bem menor que o custo da 

terra. 

Pode-se verificar que na tabela 1, que a taxa de lotação ficou em torno de 

1,4 (UA ha-1). De acordo com o relatório da ANUALPEC (2014), a modalidade 

extensiva possui taxa de lotação para o sistema de produção de cria, recria e 

engorda em torno de 0,8 (UA ha-1). Dessa forma, a propriedade está com uma 

taxa de lotação (UA ha-1) 83% acima da média nacional. 

 

Tabela 1. Dados do rebanho bovino no período de 2015 a 2017 da Fazenda 

Primavera localizada no município de Lambari do Oeste - MT, que adota o 

sistema de produção extensivo de cria, recria e engorda 

Dados do Rebanho 2015 2016 2017 Média  

Total (cabeças) 892 897 858 882 

Peso Médio/Cabeça 353 350 349 349 

Estoque em @ 10.501 10.459 9.975 10.312 

Área Útil (ha) 460 460 460 460 

Densidade de Lotação (cabeça ha-1) 1,9 1,9 1,9 1,9 

Taxa de Lotação (UA ha ano-1) 1,5 1,5 1,4 1,4 

 

A composição da receita bruta média no período de estudo, apresentado 

na tabela 2, considerou a venda de animais acabados para abate, vacas de 

descarte e novilhas com idade média de 18 meses, sendo que 67% dessa receita 

foi proveniente da venda de boi para abate. Pode-se verificar na tabela 2, que o 

ano de 2015 apresentou a menor receita bruta totalizando R$ 287.341,00, devido 

ao menor número de animais comercializados. Nos anos de 2016 e 2017 nota-
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se que os totais das receitas brutas foram expressivos, aumentando em relação 

ao ano de 2015, em torno de 21% no ano de 2016, e de 9% em 2017. Isso 

demonstra que a propriedade apresentou uma taxa de desfrute representativa 

do rebanho, elevando o montante comercializado. 

 

Tabela 2. Receita bruta obtida com sistema de produção extensivo de cria, recria 

e engorda, no período de 2015, 2016 e 2017 da Fazenda Primavera localizada 

no município de Lambari do Oeste - MT, a preços de 2017* 

Receita Bruta 2015* 2016* 2017* Média  

Boi Gordo (Abate)  168.607 199.892 481.729 283.409 

Vaca (Abate)  118.733 123.755 33.485 91.991 

Novilhas  0 150.554 0 50.185 

Receita Total 287.341 474.201 515.214 425.585 

Nota: * - valores em R$ corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do 

IBGE  

 

Os custos operacionais efetivos (COE) apresentados na tabela 3, 

representaram nos anos de 2015 e 2016, um percentual de 66% e 67% do custo 

operacional total (COT). Já no ano de 2017 o custo operacional efetivo reduziu 

sua participação a 50% do custo operacional total. Verifica-se no anexo A, que 

os custos com suplementação mineral, isto é, componentes da alimentação dos 

animais, representou cerca de 13,8% da média do período do COT e, o custo 

com combustível representou 11,2% da média do COT, já que a propriedade 

realizou a reforma de 40% das áreas de pastagens cultivadas. De acordo com o 

relatório de custos de bovinos do quarto trimestre, elaborado pela CEPEA 

(2016a; 2017b), a suplementação mineral representou 10,38% do COT no Brasil, 

devido a variação do dólar frente ao real, já que essa suplementação mineral 

possui matéria-prima importada na sua composição. Isso evidencia a 

participação maior da suplementação mineral dos custos da Fazenda Primavera, 

3,42% a mais, do que a média brasileira. 
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Tabela 3. Síntese da receita, custo operacional efetivo e custo total da atividade 

do sistema de produção extensivo de cria, recria e engorda, no período de 2015, 

2016 e 2017 da Fazenda Primavera localizada no município de Lambari do Oeste 

- MT, a preços de 2017* 

 2015* COT RB 2016* COT RB 2017* COT RB 

Receita 287.341   474.201   515.214   

C.O.E 198.220 66% 69% 210.888 67% 44% 129.541 50% 25% 

Depreciação: 

máquinas, 

animais, 

pastagem 

65.638 22% 23% 63.781 20% 13% 85.306 33% 17% 

Mão de obra da 

propriedade 
35.591 12% 12% 39.741 13% 8% 44.576 17% 9% 

C.O.T. 299.449 100% (104%) 314.409 100

% 

66% 259.423 100% 50% 

Nota: * - valores corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do IBGE.  

 

O custo operacional total (COT) teve uma repercussão forte sobre a 

receita bruta no ano de 2015, que fechou com um balanço negativo, decorrente 

da baixa taxa de desfrute do gado nesse ano. Já nos demais anos, 2016 e 2017, 

com a elevação da taxa de desfrute os custos foram diluídos possibilitando a 

obtenção de uma receita bruta maior. Nota-se no anexo A, que o valor da mão 

de obra foi responsável por 17% do COT, no ano de 2017. Com base no relatório 

de custos do quarto trimestre de bovinos elaborado pela CEPEA (2016a; 2017b), 

a mão-de-obra representou 11,07% do COT no Brasil em 2017. Esse percentual 

elevado foi devido à grande quantidade de propriedades nos modais de cria, 

sistema que demanda manejo mais intenso. 

Na tabela 4, verifica-se que o lucro operacional por ha (hectare) no ano 

2015 foi negativo, perfazendo um total R$ -26/ha. Isso denota que a taxa de 

desfrute do gado foi baixa no decorrente ano. Já nos anos de 2016 e 2017, 

ocorreu uma recuperação do lucro operacional por ha (hectare), perfazendo em 

2016 um lucro de R$ 347 e em 2017 de R$ 556 demonstrando que quanto maior 

a taxa de desfrute do sistema de produção de cria, recria e engorda, maior será 

o lucro obtido por ha (hectare). 
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Tabela 4. Indicadores financeiros da atividade do sistema de produção extensivo 

de cria, recria e engorda, no período de 2015, 2016 2017 da Fazenda Primavera, 

localizada no município de Lambari do Oeste - MT, a preços de 2017* 

Indicador Financeiro 2015* 2016* 2017* 

Lucratividade % ano-1 -4,2% 33,7% 49,6% 

Lucro operacional ha-1 (ano) (26) 347 556 

Custo operacional por cabeça ano-1 228 350 304 

Nota: * - valores corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do IBGE.  

 

Ainda com relação a tabela 4, pode-se verificar que houve prejuízo para 

a atividade no ano de 2015, apresentando um índice de -4,2%, demonstrando 

que a baixa taxa de desfrute influenciou negativamente em todos os indicadores 

financeiros. Nota-se que no período em estudo, a lucratividade apresentou o seu 

melhor desempenho no ano de 2017 com um índice de 49,6%. 

O custo operacional por cabeça/ano ficou em torno de R$ 228 em 2015, 

R$ 350 em 2016 e R$ 304 em 2017. Esse indicador demonstra ao proprietário o 

quanto o custo variável, custo fixo e as depesas admininstrativas podem interferir 

no custo operacional efetivo, podendo identificar a causa, realizando uma 

alteração e estabelecendo um ganho adicional em cada unidade animal. 

 

Tabela 5. Indicadores zootécnicos anuais da atividade do sistema de produção 

extensivo de cria, recria e engorda, no período de 2015, 2016 e 2017 da fazenda 

Primavera, localizada no município de Lambari do Oeste – MT 

Indicadores Zootécnicos 2015 2016 2017 

Produção de arroba ha-1 (ano) 10,67 10,72 10,25 

Taxa de Desfrute  11% 13% 21% 

Taxa de Natalidade 66% 67% 64% 

 

A produção de arroba ha-1 (ano) apresentado na tabela 5, demonstra que 

a média do período foi de 10,5 arroba ha-1 (ano), evidenciando que é um dos 

indicadores que merece atenção por sofrer influência da lotação (UA/ha), do 

ganho de peso diário, das taxas reprodutivas e mortalidade. Conforme Embrapa 

Cerrados (2005), a média brasileira não chega a 3 arroba ha-1 (ano), sendo que 

o alvo das empresas agropecuárias deva superar 10 arroba ha-1 (ano). 
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Ainda, na tabela 5 pode-se verificar que a taxa de desfrute foi se elevando 

no decorrer do período, apresentando sua maior taxa no ano de 2017 com 21%. 

El-Memari Neto (2011), afirma que em sistemas de recria/engorda o desfrute 

deve superar 50%, já no ciclo completo (cria, recria e engorda) esse valor deve 

ultrapassar os 40%. Isso demonstra que a propriedade está praticando uma taxa 

de desfrute de 19% a menor, em relação ao que o mercado considera aceitável, 

o que cabe uma tomada de decisão quanto ao sistema de produção para elevar 

a produção de arroba ha-1 (ano). 

Quanto a taxa de natalidade, a propriedade apresentou um índice médio 

de 65,83%, ficando próximo do índice praticado no sistema de produção da 

pecuária extensiva no Brasil que é de 70% (ANUALPEC, 2014), indicando que 

se aproxima da expectativa praticada no segmento de mercado. 

 

Sistema de produção intensivo 

O inventário da propriedade totalizou o valor R$ 9.347.080 sendo que 62% 

desse valor se refere ao valor da terra. Os valores de máquinas, animais, 

benfeitorias e etc., representaram 38% do total, que são necessidades para a 

execução da atividade, sendo uma menor representação que o custo com a 

terra. 

Pode se verificar na tabela 6, que no ano de 2015 a taxa de lotação era 

de 1,2 (UA ha-1). Com o objetivo de elevar a taxa de lotação a propriedade alterou 

do sistema de cria, recria e engorda, para o sistema de produção intensivo de 

recria e engorda, apresentando no ano de 2016 uma taxa de lotação de 1,7 (UA 

ha-1) e em 2017 de 1,9 (UA ha-1). De acordo com o anuário da pecuária brasileira 

- ANUALPEC (2014), a taxa de lotação média no ciclo de produção de recria e 

engorda, adotando o sistema produção semi-intensivo é de 1,28 (UA ha-1) e na 

intensiva de 1,51 (UA ha-1). Dessa forma, fica evidente que a alteração para o 

sistema de produção de recria e engorda, utilizando o semiconfinamento e 

confinamento, elevou a taxa de lotação da propriedade para valores superiores 

aos praticados na média brasileira. 
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Tabela 6. Variação do rebanho no período de 2015, 2016 e 2017 da Fazenda 

Cabeceira da Lagoa localizada no município de Bandeirantes - MS, que adota o 

sistema de produção intensivo de recria e engorda 

Dados do Rebanho 2015 2016 2017 Média 

Total (cabeças) 1.929 1.725 1.914 1.856 

Peso Médio (@) 255 417 423 365 

Estoque em (@) 16.420

03 

23.985 27.001 22.469 

Área útil (ha) 950 950 950 950 

Densidade de Lotação (cabeça ha-

1) 

2,0 1,8 2,0 1,9 

Taxa de Lotação (UA ha ano-1) 1,2 1,7 1,9 1,6 

 

A receita bruta apresentada na tabela 7, demonstra que no ano de 2015, 

além da venda de animais em engorda, a propriedade também obteve 

rendimentos a partir do aluguel de trator e pastagens, totalizando um montante 

de R$ 2.345.279. 

 

Tabela 7. Receita bruta obtida com sistema de produção intensivo de recria e 

engorda, no período de 2015, 2016 e 2017 da Fazenda Cabeceira da Lagoa 

localizada no município de Bandeirantes - MS, a preços de 2017* 

Receita Bruta 2015*  2016*  2017*  Média   

Boi Gordo (Abate) 2.291.631 4.722.227 4.256.441 3.756.766 

Aluguel de Trator 36.330 0 0 12.110 

Aluguel de pasto 17.317 0 0 5.772 

Total 2.345.279 4.722.227 4.256.441 3.774.649 

Nota: * - valores corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do IBGE.  

 

Quando a propriedade alterou para o ciclo de produção de recria e 

engorda, ocorreu um aumento da receita. Ao analisar a receita bruta nos anos 

de 2016 e 2017, verifica-se um incremento substancial, perfazendo um montante 

de R$ 4.722.227 em 2016 e de R$ 4.256.441 em 2017, que em comparação com 

a receita bruta de 2015, aumentou 181%. Dessa forma, evidenciando que a 

mudança para o sistema de produção de recria e engorda com 

semiconfinamento e confinamento, alavancou os ganhos totais obtidos pela 

propriedade. Quanto a participação das receitas geradas a partir das atividades 

praticadas, verifica-se que 99,53% é proveniente da venda de boi gordo para 

abate. 
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De acordo com a tabela 8, observa-se que no ano de 2015 a propriedade 

teve um custo operacional efetivo que representou 72% do custo operacional 

total, já que ainda possuía matrizes do ciclo da pecuária de cria, recria e engorda 

dos anos anteriores, que foram vendidas no ano de 2016, o que impactou na 

lucratividade por ha pela venda das matrizes. Nos anos de 2016 e 2017, o 

sistema de produção de recria e engorda com semiconfinamento e confinamento 

estava em sua plenitude, o que pode ser visto com a elevação do custo 

operacional efetivo, que em 2016 representou 90% do custo operacional total e 

em 2017 de 91%. 

 

Tabela 8. Síntese da receita, custo operacional efetivo e custo operacional total 

do sistema de produção intensivo de recria e engorda, no período de 2015, 2016 

e 2017 da Fazenda Cabeceira da Lagoa localizada no município de 

Bandeirantes, MS, a preços de 2017* 

 2015*  COT RB 2016*  COT RB 2017*  COT RB 

Receita Bruta 2.345.279   4.722.227   4.256.441   

C.O.E. 858.554 72% 36% 2.606.208 90% 55% 2.927.388 91% 69% 

Depreciação: 

máquinas, 

implementos, 

animais, 

pastagem 

72.320 6% 3% 54.206 2% 1% 62.972 2% 1% 

Mão de Obra 

da 

propriedade 

258.336 22% 10% 233.460 8% 5% 226.319 7% 5% 

C.O.T. 1.189.211 100% 51% 2.893.874 100% 61% 3.216.680 100% 76% 

Nota: * - valores corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do IBGE.  

 

Nota-se que a reposição de animais e a alimentação foram os itens que 

mais impactaram os custos operacionais efetivos (COE), que na média total do 

período em estudo a reposição de animais representou 69,8 % e a 

suplementação 8,41% do custo operacional total (COT). Isto pode ser observado 

no anexo B. Os relatórios trimestrais do custo da produção bovino elaborados 

pela CEPEA-ESALQ nos anos de 2015, 2016 e 2017, apontam que o maior 

impacto no custo operacional total (COT) foi a reposição de animais, que no ano 
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de 2015 representou 49,33%, em 2016 foi de 45,63% e em 2017 de 53,6%, 

sendo que a média do período foi de 49,52%. 

Na tabela 9, verifica-se que o ano de 2016 apresentou o melhor lucro 

operacional por ha (hectare), perfazendo um total R$ 1.925/ha. Isso denota que 

a taxa de desfrute do gado foi elevada, já que o sistema de produção intensivo 

estava em sua plenitude. Analisando o ano de 2017, foram adquiridos animais 

para engorda que não foram abatidos dentro do período contábil de 2017, 

impactando diretamente no lucro operacional por ha (hectare), perfazendo um 

lucro de R$ 1.094. 

 

Tabela 9. Indicadores financeiros da atividade do sistema de produção intensivo 

de recria e engorda, no período de 2015, 2016 e 2017 da Fazenda Cabeceira da 

Lagoa localizada no município de Bandeirantes, MS, a preços de 2017* 

Indicadores Financeiros 2015 2016 2017 

Lucro operacional ha-1 (ano) 1.217   1.925  1.094  

Lucratividade % ano-1 49,3% 38,7% 24,4% 

C. O. / Cabeça C/ Reposição (ano) 640 1.668 

 

1.668 

1.669 

Custo operacional @ C/ Reposição (ano) 58 158 159 

Nota: * - valores corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do IBGE.  

 

Ainda, na tabela 9, podemos evidenciar que ocorreu uma redução na 

lucratividade no decorrer do período em estudo, devido aos custos operacionais 

com a reposição dos animais para engorda. O custo operacional com reposição 

por cabeça ano-1, ficou em torno de R$ 640 em 2015, R$ 1.668 em 2016 e R$ 

1.669 em 2017. Conforme o relatório Agromensal bovino elaborado pela CEPEA-

ESALQ (2017), o preço médio da arroba do boi em 2017 foi de R$ 138,80, onde 

considerando um boi para abate com 22@, o mesmo gerou um valor de venda 

de R$ 3.053,6, verificando que o custo operacional com a reposição por cabeça 

de 2017, representou 55% do valor da venda de um animal. É possivel verificar 

também, que o custo operacional por arroba com reposição em 2017, ficou 

14,55% a maior que a média do preço da arroba por ano, sendo influenciado 

pelos custos com a aquisição de animais e a suplementação alimentar. Com 

base nos dados apresentados pelo sistema de gestão, o proprietário deve adotar 
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medidas para reduzir os custos de produção, com foco na aquisição de animais 

e suplementação alimentar. 

 

Tabela 10. Indicadores zootécnicos da atividade do sistema de produção 

intensivo de recria e engorda, no período de 2015, 2016 e 2017 da Fazenda 

Cabeceira da Lagoa localizada no município de Bandeirantes, MS 

Indicadores Zootécnicos 2015 2016 2017 

Produção de arroba ha-1 (ano) 8,04 9,99 11,08 

Taxa de Desfrute (ano) 1,4% 8,9% 20,7% 

 

A produção de arroba ha-1 (ano) apresentado na tabela 10, confirma que 

o sistema de produção intensivo elevou a produtividade da fazenda no período 

em estudo, saindo de 8,04 arroba ha-1 (ano) em 2015, para 11,08 arroba ha-1 

(ano) no ano de 2017. Esse indicador merece atenção, já que retrata o montante 

de arroba por ha obtidos no ano, determinando ao produtor rural a tomada de 

decisão na maximização dos lucros a serem alcançados. Segundo a Embrapa 

Cerrados (2005), a média brasileira não chega a 3 arroba ha-1 (ano), sendo que 

uma boa meta para as empresas agropecuárias é superar 10 arroba ha-1 (ano). 

Ainda da tabela 10, verifica-se que a taxa de desfrute foi crescente no 

decorrer do período, apresentando sua maior taxa no ano de 2017 com 20,7%. 

De acordo com Gomes et al. (2017), o aumento nos índices de desfrute do 

rebanho tem evoluindo de aproximadamente 15% para até 25%, esses ganhos 

foram possíveis graças a crescente adoção de tecnologias pelos produtores 

rurais especialmente nos eixos de alimentação, genética, manejo e saúde 

animal. Isso demonstra que a propriedade está praticando uma taxa de desfrute 

aceitável, o que cabe uma tomada de decisão quanto ao sistema de produção 

para elevar a produção de arroba ha-1 (ano). 

 

Conclusão 

A partir dos dados gerados pelo sistema de gestão em cada fazenda, 

torna-se possível ao proprietário a análise mais detalhada dos custos de 

produção e a influência da rentabilidade nas atividades do sistema de produção 

extensivo e intensivo da pecuária de corte. Dessa forma, o produtor rural tem 

condições de visualizar pontos de racionalização de custos, promover ganhos 
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em produtividade, avaliar o que está dando certo ou não e, corrigir as falhas. 

Assimilando que o desempenho econômico é diretamente influenciado pelo 

gerenciamento dos custos de produção e dos ganhos de escala, o aumento da 

eficiência produtiva aliado a produção com menor custo, tenderão a propiciar 

resultados ainda melhores para a propriedade rural. 

Destaca-se a importância da boa gestão, tomando decisões adequadas 

para a propriedade rural de acordo com as oportunidades que o mercado e a 

região oferecem para alavancar os lucros dentro de cada realidade das 

propriedades em estudo. Verificou-se na maioria dos artigos analisados, os 

fatores externos como sendo os maiores responsáveis pelos resultados 

econômicos das atividades. Dessa forma, o produtor precisa monitorar e avaliar 

constantemente seus indicadores para promover melhorias em busca de maior 

lucratividade. 
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7. Conclusão Geral 

O segmento de pecuária de corte no Brasil se configura como um dos 

principais atores na produção de carne bovina no mundo, tendo uma 

representatividade econômica entre os países produtores de carne bovina. 

Analisando a pecuária de corte como negócio, o foco é alavancar o resultado 

gerencial por hectare, obtendo o maior lucro nas diferentes fases do sistema 

produtivo, seja como a cria, recria ou engorda, em sistemas intensivos ou 

extensivos. Para gerenciar os custos de produção do gado bovino é preciso 

conhecer os custos relacionados em cada sistema de produção adotado, de 

forma a aprimorar o seu controle, tornando o negócio competitivo. Neste trabalho 

foi utilizado um sistema de gestão em duas propriedades distintas, o qual 

apresentou um diagnóstico das características estruturais, produtivas e 

financeiras da fazenda que adota o sistema de produção intensivo e extensivo, 

gerando informações para auxiliar na tomada de decisões e alavancar os lucros. 

O método escolhido para o estudo apresenta limitações em relação a 

visão empresarial de cada propriedade, já que o tempo de acompanhamento do 

estudo abordou os anos de 2015, 2016 e 2017, sendo relevante para estudo 

realizado, mas que devido à alta volatilidade dos preços de insumos e produtos 

comercializados pela propriedade, não é possível realizar uma projeção de longo 

prazo pelo fato das constantes transformações no cenário atual e pelo curto 

período de análise. 

Quanto as limitações acadêmicas, por tratar-se de um caso particular de 

duas propriedades localizadas em regiões específicas, o mesmo poderá ser 

aplicado em outras propriedades distribuídas no Brasil, analisando o sistema de 

gestão frente ao comportamento da aquisição dos principais insumos que fazem 

parte de cada sistema de produção.
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Anexos 

Anexo A. Receita bruta, custo operacional efetivo e custo total da atividade do sistema de produção extensivo de cria, recria e 

engorda, no período de 2015, 2016 e 2017 da fazenda Primavera localizada no município de Lambari do Oeste-MT 

Renda Bruta 2015* 2016* 2017* Média do Período  RB 

Boi Gordo (Abate) (R$) 168.607 199.892 481.729 283.409  67% 

Vaca (Abate) (R$) 118.733 123.755 33.485 91.991  22% 

Novilhas (R$) 0 150.554 0 50.185  11% 

Total (R$) 287.341 474.201 515.214 425.585  100% 

Custo Operacional Efetivo 2015* 2016* 2017* Média do Período COT RB 

Mão de obra: veterinário, administrativo, etc. (R$) 13.725 18.536 14.798 15.686 5,4% 3,69% 

Suplementação Mineral: Sal Mineral (R$) 37.749 52.531 30.534 40.271 13,8% 9,46% 

Sanidade: Medicamento, Probiótico e Vacinas (R$) 5.893 12.730 8.284 8.969 3,1% 2,11% 

Materiais p/ fazenda: casas, cercas, etc. (R$) 26.216 24.544 14.635 21.799 7,5% 5,12% 

Combustível (R$) 37.973 36.878 22.926 32.592 11,2% 7,66% 

Manutenção de Máquinas e Implementos (R$) 7.449 14.568 7.948 9.988 3,4% 2,35% 

Encargos: Sindicato, GTA, FESA, FETHAB, etc. (R$) 18.013 26.704 7.246 17.321 6,0% 4,07% 

Energia Elétrica (R$) 5.791 4.826 4.590 5.069 1,7% 1,19% 

IPVA: veículos (R$) 2.717 2.396 2.119 2.411 0,8% 0,57% 

Georeferenciamento (R$) 24.220 0 0 8.073 2,8% 1,90% 

Alimentação refeição (sede propriedade) (R$) 3.704 3.837 3.305 3.615 1,2% 0,85% 

Despesas escritório (R$) 532 514 679 575 0,2% 0,14% 

Telefone (R$) 2.296 2.167 2.224 2.229 0,8% 0,52% 

Contador (R$) 6.975 6.303 5.930 6.403 2,2% 1,50% 

mailto:R$/@%20VACA
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Continuação... 

Anexo A. Receita bruta, custo operacional efetivo e custo total da atividade do sistema de produção extensivo de cria, recria e 

engorda, no período de 2015, 2016 e 2017 da fazenda Primavera localizada no município de Lambari do Oeste-MT 

Seguro Veículos (R$) 4.965 4.355 4.324 4.548 1,6% 1,07% 

 Total 198.220 210.888 129.541 179.550 62% 42,18% 

Custo Operacional Total 2015* 2016* 2017* Média do Período COT RB 

Custo Operacional Efetivo (R$) 198.220 210.888 129.541 179.550 62% 42% 

Depreciação: máquinas, animais, pastagem (R$) 65.638 63.781 85.306 71.575 24% 17% 

Mão de obra da propriedade (R$) 35.591 39.741 44.576 39.970 14% 9% 

Total (R$) 299.449 314.409 259.423 291.094 100% 68% 

Nota: * -  valores corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do IBGE. Fonte: Dados da pesquisa. 
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Anexo B. Receita bruta, custo operacional efetivo e custo total da atividade do sistema de produção intensivo de recria e engorda, 

no período de 2015, 2016 e 2017 da Fazenda Cabeceira da Lagoa localizada no município de Bandeirantes-MS 

Receita Bruta 2015* 2016* 2017* Média do Período  RB 

Boi Gordo (Abate) (R$) 2.291.631 4.722.227 4.256.441 3.756.766  99,53% 

Trator (R$) 36.330 0 0 12.110  0,3% 

Aluguel de pasto (R$) 17.317 0 0 5.772  0,2% 

Total (R$) 2.345.279 4.722.227 4.256.441 3.774.649  100% 

Custo Operacional Efetivo (R$) 2015* 2016* 2017* Média do Período COT RB 

Mão de obra contratada: veterinário, etc. (R$) 45.139 26.060 30.921 34.040 1,40% 0,90% 

Aquisição de animais (R$) 381.464 2.293.568 2.424.400 1.699.811 69,86% 45,03% 

Suplementação (R$) 272.989 86.086 254.770 204.615 8,41% 5,42% 

Suplementação Mineral: Sal Mineral (R$) 24.989 16.074 16.299 19.120 0,79% 0,51% 

Sanidade: Vacina, etc. (R$) 7.314 7.381 7.598 7.431 0,31% 0,20% 

Materiais p/ fazenda: casa, curral, cerca (R$) 30.940 26.705 23.397 27.014 1,11% 0,72% 

Combustível (R$) 23.262 29.408 33.803 28.824 1,18% 0,76% 

Manutenção de Máquinas (R$) 6.975 20.049 29.140 18.721 0,77% 0,50% 

Encargos: Bancos, GTA (R$) 18.242 28.716 33.198 26.719 1,10% 0,71% 

Energia Elétrica (R$) 7.902 29.203 31.618 22.908 0,94% 0,61% 

IPVA: veículos (R$) 4.326 4.924 5.090 4.780 0,20% 0,13% 

Projeto Agropecuário (R$) 9.436 9.511 9.420 9.456 0,39% 0,25% 

Alimentação refeição (sede propriedade) (R$) 11.271 8.053 8.510 9.278 0,38% 0,25% 

Despesas escritório (R$) 328 339 432 367 0,02% 0,01% 

Telefone (R$) 6.028 12.997 11.612 10.213 0,42% 0,27% 

mailto:R$/@%20VACA


 

52 

Continuação... 

Anexo B. Receita bruta, custo operacional efetivo e custo total da atividade do sistema de produção intensivo de recria e engorda, 

no período de 2015, 2016 e 2017 da Fazenda Cabeceira da Lagoa 

Contador (R$) 6.697 6.263 6.115 6.358 0,26% 0,17% 

Seguro Veículos (R$) 1.253 870 1.066 1.063 0,04% 0,03% 

Total (R$) 858.554 2.606.208 2.927.388 2.130.717 88% 56,45% 

Custo Operacional Total (R$) 2015* 2016* 2017* Média do Período COT RB 

Custo Operacional Efetivo (R$) 858.554 2.606.208 2.927.388 2.130.717 88% 56% 

Depreciação: máquinas, animais, pastagem, etc. (R$) 72.320 54.206 62.972 63.166 3% 2% 

Mão de Obra da propriedade (R$) 258.336 233.460 226.319 239.372 10% 6% 

Total (R$) 1.189.211 2.893.874 3.216.680 2.433.255 100% 64% 

Nota: * - valores corrigidos em R$ a dezembro de 2017 pelo IPC-A do IBGE*. Fonte: Dados da pesquisa. 


