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Resumo 

 

A perenidade de organizações vinculadas a atividade rural carece de conhecimento financeiro, 

como a análise dos custos da produção, onde a classificação dos dispêndios em categorias 

torna possível a identificação dos processos que possuem maiores consumos no processo 

produtivo. Este trabalho teve como objetivo analisar os custos de produção para a criação de 

bovinos em uma propriedade localizada no Município de Santo Antônio do Leverger - MT, 
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por meio da identificação dos custos fixos e variáveis; das categorias com maior dispêndio; e 

o custo médio por cabeça no ano de 2013. Do ponto de vista de sua natureza, foi realizada 

uma pesquisa aplicada; quanto a abordagem do problema, caracteriza-se como pesquisa 

qualitativa, configurando-se em um delineamento descritivo; quanto aos procedimentos, 

utilizou-se pesquisa bibliográfica; análise documental, necessária para a catalogação dos 

dados financeiros; e interrogação direta ao produtor. A análise dos custos foi realizada com 

base na metodologia de custo por absorção, envolvendo custos fixos e variáveis. Embora o 

custo médio por produto (cabeça) anual no período em questão ter sido relativamente baixo 

(R$89,73), esta analise sugere que o início de uma atividade neste sistema requer 

investimentos altos que estes não devem ser ignorados.  

Palavras-chave: Agronegócio. Administração rural. Custo de produção. 

 

 

1. Introdução 

 

 Para oportunizar o sucesso de qualquer organização, tendo em vista as exigências 

atuais do mercado e a obtenção de informação, é importante a utilização de técnicas de 

Planejamento e Gestão. Isto porque, segundo Pedroso et al. (2007), os consumidores tornam-

se cada vez mais exigentes, especialmente quanto à qualidade dos produtos. Há uma crescente 

preocupação das empresas, não somente em se manter, mas também em melhorar o seu 

desempenho. Uma ferramenta importante para subsidiar este planejamento, portanto, é o custo 

de produção. 

 O planejamento estratégico (PE) é uma evolução do conceito de planejamento 

apresentada por Porter (1985), por meio da ideia de vantagem competitiva, que gera um 

desequilíbrio no mercado, o objetivo final de toda a empresa. Portanto, essa visão proporciona 

conhecer as capacidades da empresa e, a partir delas, gerar caminhos para o futuro 

(MINTZBERG; HUNSICKER, 1988). As empresas rurais também deveriam se preocupar 

com o PE. Porém, Prado, Geraldo e Cardoso (2007) relatam que a maior parte dos produtores 

rurais está mais preocupada em acompanhar os índices de produção do que os econômicos. 

Dessa forma, não é perceptível aos mesmos a importância do método de custo de produção 

que auxilia na identificação dos custos ociosos do processo produtivo e na sua reparação, 

diminuindo os custos e consequentemente acréscimo nos lucros. 

 De acordo com Reis (1996), a adoção da prática da contabilidade rural permite 

entender melhor e racionalizar as atividades, possibilitando avaliar índices técnicos e 

econômicos, identificar pontos de estrangulamento e determinar os fatores que interferem no 

processo de produção. O conhecimento dos custos, combinado com as perspectivas de futuro, 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Análise dos custos de produção para a criação de bovinos em uma propriedade rural de Mato Grosso:  

estudo de caso 

Moi, P.C.P.; Silva, J.J. da; Moi, G.P.; Aro, E.R. de; Sobage, V.P. 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 1 – Jan/Mar - 2017.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

352 

motivam a realização de estudos de custo de produção com a finalidade de revelar a real 

situação econômica das explorações, para que produtores, técnicos e políticos possam 

orientarem-se nas tomadas de decisões (PRADO; GERALDO; CARDOSO, 2007). A 

competividade agroalimentar brasileira depende da melhoria constante da qualidade dessas 

decisões, sendo a contabilidade de custos uma ferramenta essencial desse processo 

(SCRAMIM; BATALHA, 2013).  

 A tecnologia da informação possibilita a geração de informações rapidamente e de 

forma mais segura. Porém, para isso a empresa precisa desenvolver sistemas que organizem 

as informações de modo a torná-las inteligíveis ao tomador de decisão. O sistema de custos é 

uma das mais importantes ferramentas geradoras de informações internas de uma empresa. As 

informações por ele geradas são de fundamental importância para um eficiente desempenho 

das atividades empresariais (PEDROSO et al, 2007). 

 A atividade rural como qualquer outra requer conhecimento financeiro e 

acompanhamento específico, como a análise dos custos, que é capaz de identificar os 

componentes que exercem maior influência na produção da carne (ZILIOTTO et al,2010). 

Portanto, este estudo justifica-se na importância em identificar a real situação econômica da 

empresa rural em questão, orientando o produtor nas tomadas de decisão. Pois, a compreensão 

dos custos envolvidos em suas operações implica na qualidade do produto final, que aliado as 

variáveis econômicas de oportunidade tornam-se grande fonte de vantagem competitiva. 

 Esta pesquisa apresentou como problemática: Quais os custos para a criação de 

bovinos em uma propriedade rural, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger - 

MT, no ano de 2013? Para responder ao questionamento, este estudo teve como objetivo 

analisar os custos de produção para a criação de bovinos nesta propriedade. Mais 

especificamente, identificar os custos fixos e variáveis, das categorias com maior dispêndio e 

apurar o custo médio por unidade (cabeça) produzida no ano de 2013. Sendo possível realizar 

uma análise comportamental dos custos envolvidos em suas operações. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

 Este estudo tem como tema “A importância do custo de produção para a criação de 

bovinos em uma propriedade rural no estado de Mato Grosso”. Portanto, será abordado, de 

maneira introdutória, a Ciência da Administração no gerenciamento de empreendimentos 

rurais, com o intuito de avaliar, a partir da literatura, a necessidade da técnica da 
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Administração Rural em propriedades voltadas ao agronegócio. Como colaboração ao 

raciocínio estratégico, apresenta-se, também a Ciência da Contabilidade com ênfase na 

atividade rural. Pois, esta afirma que o objetivo mais importante dos registros, em uma 

empresa agrícola, sob o ponto de vista da administração, é a avaliação financeira e a 

determinação de seus lucros e prejuízos, durante determinado período. 

 Em seguida, a discussão sobre a importância da Contabilidade de Custos para uma 

gestão eficiente será defendida, pois alguns dos quesitos mais importantes para o produtor 

rural são o conhecimento e o acompanhamento dos custos de produção dentro da propriedade. 

Trata-se de uma estratégia para tornar seu produto competitivo, atingindo menores custos de 

produção. 

 Para tanto, uma apresentação dos custos comuns a atividade pecuária será abordada, 

com base na pecuária de cria, cujo tema da pesquisa é estabelecido. Porém, uma visão geral 

da agropecuária, suas características e seus sistemas de produção também serão expostos para 

familiarização do assunto. Os resultados serão demonstrados, logo após a descrição da 

metodologia, que inclui os procedimentos e métodos utilizados na coleta de dados e seu 

tratamento. 

 Logo, o desfecho referente aos objetivos deste estudo, citados na introdução, e as 

referidas considerações finais serão defendidas, possibilitando, assim, a descrição do 

comportamento dos custos de produção da propriedade em questão. 

 

2.1. A ciência da administração na gestão de empresas rurais 

 

 Estamos diante de um sistema complexo, onde fenômenos econômicos e sociais são 

responsáveis pela reestruturação do mercado. A tão famosa globalização da economia, 

impulsionada pela tecnologia da informação e pela comunicação, é uma realidade da qual não 

se pode escapar. Portanto, a geração de conhecimento estratégico organizacional significa 

apresentar outputs (saídas) com diferencial entre outros competidores do arranjo econômico. 

 Segundo Ford et al. (2003), os executivos valorizam o conhecimento como uma fonte 

potencial de vantagem competitiva. A criação e a implantação de processos que gerem, 

armazenem, gerenciem e disseminem o conhecimento representam o mais novo desafio a ser 

enfrentado pelas empresas. Porém, a busca por conhecimento prático, tanto por parte das 

organizações como de instituições de ensino, raramente resulta em parcerias entre os 

executivos e os pesquisadores acadêmicos. Ainda para o autor, os pesquisadores da área de 
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administração lamentam o fato de que seu trabalho tenha um impacto tão pequeno na prática 

gerencial. Eles afirmam que muitos executivos estão mais interessados em soluções rápidas 

para problemas imediatos do que em soluções de longo prazo voltadas para a melhoria da 

performance organizacional. 

 O desafio é tornar perceptível para os tomadores de decisão que, o conhecimento 

associado a gestão trás diferencial para sua atuação no mercado, pois torna-se um valioso 

recurso estratégico. De maneira defensável, Rodrigues e Dellagnelo (2013) afirmam que, 

muitas pessoas, ao menos intelectualmente, vêem a necessidade de parcerias mutuamente 

benéficas entre executivos e pesquisadores. De fato, pesquisadores da administração 

frequentemente seguem certas convenções para sugerir como executivos deveriam fazer seu 

trabalho. Através dos resultados das pesquisas, o corpo estratégico da organização deve 

conhecer a real situação da empresa para assim, tomar decisões assertivas para o seu negócio. 

 Para tanto, o gestor deve estar sempre atento às tarefas de planejar, organizar, 

direcionar os subalternos diretos e no controle administrativo, além de sempre apresentar 

planos como orçamentos e controles que permitam acompanhar o andamento das atividades, 

defende Crepaldi (2015). Em complemento Borilli et al. (2005) afirma que o planejamento e a 

elaboração de programações anuais, mantidas e aprimoradas constantemente, servirão de base 

ao orçamento, elemento fundamental à administração da atividade, auxiliando na previsão das 

necessidades e gerações de recursos e controle do andamento, comparando o real e o orçado. 

 No caso das empresas rurais não é diferente, a perenidade de qualquer organização 

carece do conhecimento financeiro sobre o empreendimento, como o qual a análise dos custos 

da produção proporciona, onde a classificação dos dispêndios em categorias, torna possível a 

identificação dos processos que possuem maiores consumos na produção da carne. Porém, 

para Callado e Callado (1999), a gestão das empresas rurais é focalizada geralmente nos 

fatores do trabalho agrícola, zootécnico e agroindustrial, concentrando técnicas de produção e 

conceitos operacionais das atividades específicas desenvolvidas. Ou seja, o objetivo é ter um 

processo produtivo eficiente apenas com a implantação de técnicas avançadas, sem o devido 

acompanhamento econômico-financeiro das operações. Já, a tarefa de gerar informações 

gerenciais que permitam a tomada de decisão é um obstáculo para os produtores rurais devido 

à falta de dados consistentes e reais (BORILLI et al., 2005). Principalmente, pela falta da 

natureza dos registros de caixa realizados durante os exercícios. 

 Além de se obter os dados referentes ao movimento econômico-financeiro diário da 

propriedade, segundo Crepaldi (2015), é preciso que o administrador da propriedade saiba 
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como está a rentabilidade da sua atividade produtiva.  Outra postura a ser adotada pelo 

empresário rural é a de desvincular-se, ao máximo, da pessoa física. Do ponto de vista 

organizacional deve adotar uma postura autônoma responsável por todas as atividades que 

compõem a administração financeira e contábil, segundo Borilli et al. (2005). Portanto, é 

necessária a compreensão da atividade como uma organização formal, que adote técnicas da 

contabilidade rural que proporcionam informações para a geração de conhecimento de nível 

estratégico, garantindo assim uma administração apropriada e competente e que atenda as 

particularidades inerentes a atividade rural (CUNHA CALLADO; CUNHA CALLADO; 

VERAS MACHADO, 2007). 

 

2.2. A contabilidade rural 

 

 A administração deve trabalhar em conjunto com a contabilidade. Pois, dentro do 

conceito da ciência chamada Contabilidade, estão embutidos conceitos administrativos e 

informações que devem ser utilizadas pelos gestores em suas decisões. Para Júnior, Oliveira e 

Costa (2009, p. 77), estes conceitos são: 

"a. Controle. É o acompanhamento das atividades da organização pelo 

administrador. 

b. Planejamento. É o conjunto de linhas de ação e a maneira de executá-las para 

alcance dos objetivos." 

 

 Para a realização das atividades do dia-a-dia de uma organização é necessário efetuar 

uma série de gastos que devem ser devidamente analisados, classificados, codificados e 

registrados pela Controladoria, nos setores de Contabilidade Geral e de Custos, de acordo com 

Junior, Oliveira e Costa (2009). Assim sendo, esta avaliação proporciona recursos para 

construção de um parecer sobre a situação da empresa, fornecendo informações influentes 

para um planejamento eficaz em relação ao processo produtivo. 

 Segundo Hoffman et al. (1987), o objetivo mais importante dos registros, em uma 

empresa agrícola, sob o ponto de vista da administração, é a avaliação financeira e a 

determinação de seus lucros e prejuízos, durante determinado período. Dessa forma, Junior, 

Oliveira e Costa (2009) afirmam que, o principal sistema de controle das Empresas Rurais é a 

contabilidade rural, que além de fornecer informações sobre condições de expandir-se, de 

reduzir custos ou despesas e de buscar recursos, tem como outra finalidade o planejamento. 

Borilli et al. (2005) complementa que, no momento em que se avalia a importância da 

Contabilidade Rural em gerar informações para a tomada de decisões, a empresa, para obter 
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sucesso, deverá estar subordinada a uma administração eficiente, e isso requer conhecimento 

do negócio, do capital, da especialização e da modernização da agropecuária.  

 Portanto, a Contabilidade Rural pode ser entendida como um instrumento da função 

administrativa que para Junior, Oliveira e Costa (2009, p. 76), tem como finalidade: 

 

"1. controlar o patrimônio das entidades rurais (pessoa física ou jurídica detentora de 

um patrimônio); 

2. apurar o resultado das entidades rurais; 

3. prestar informações sobre o patrimônio e sobre o resultado das entidades rurais 

aos diversos usuários das informações contábeis." 

 

 Entende-se então, que um planejamento realizado e implementado com informações 

financeiras concretas, construídas a partir da análise da contabilidade de custos e com uma 

visão sistêmica das variáveis externas que interferem no funcionamento das atividades da 

organização, são a fórmula para o sucesso empresarial. 

 

2.3. A contabilidade de custo 

 

 A Contabilidade de Custo proporciona o autocontrole organizacional, garantindo 

assim independência em ações cotidianas realizadas na operação de empresas. Porém, para 

atuar no mercado, profissionais e colaboradores qualificados também são relevantes no 

processo. 

 Para Lawrence (1975), contabilidade de custos é o processo de usar os princípios da 

contabilidade geral, para registrar os custos de operação de um negócio de tal maneira que, 

com os dados de produção e das vendas, se torne possível à administração utilizar as contas 

para estabelecer os custos de produção e distribuição, tanto por unidade como pelo total, para 

um ou para todos os produtos fabricados ou serviços prestados e os custos das outras diversas 

funções do negócio com a finalidade de obter operação eficiente, econômica e lucrativa. O 

propósito do custo de qualquer objeto de custeio deve ser sempre 

 De acordo com Borilli et al. (2005), a qualificação profissional na realização das 

atividades rurais é necessária, tanto na própria produção como na área administrativa, visando 

buscar um controle econômico-financeiro mais rigoroso. Porém, as atividades de qualquer 

área de atuação possuem gastos, que se subdividem essencialmente em custos, despesas 

variáveis e fixas. 

 A análise dos gastos se faz necessária para a apuração correta de sua lucratividade e 

também para o gerenciamento financeiro mais eficiente, segundo da Silva e Vaz Lopes 
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(2008). Em complemento, Carvalho, Ramos e Lopes (2009) afirmam que, o resultado 

econômico, em um mercado caracterizado pela concorrência, depende do gerenciamento dos 

custos de produção. 

 

2.3.1. Sistema de custos na produção pecuária 

 

 Por meio de um sistema de custos é possível identificar as atividades que tomam a 

maior parte dos fundos de uma empresa e uma correta apuração dos custos do produto final, 

possibilitando assim a idealização de resultados com informações sólidas, principalmente para 

o processo de planejamento organizacional. 

 Santos, Marion e Segatti (2009) afirmam que, o sistema de custos é um procedimento 

administrativo que registra, de forma sistemática e contínua, a efetiva remuneração dos 

fatores de produção empregados nos serviços rurais.  

 Sua finalidade é abordada por meio de quatro aplicabilidades por Pedroso, et al. (2007, 

p. 71), quando afirma que este sistema: 

 

" a) Auxilia a administração na organização e controle da unidade de produção [...]; 

b) Permite uma correta valorização dos estoques para apuração dos resultados 

obtidos em cada cultivo ou criação; 

c) Oferece bases consistentes e confiáveis para projeção dos resultados e auxiliar o 

processo de planejamento rural [...]; 

d) Orienta 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.” 

 

 Portanto, a contabilidade pode ser vista também como um instrumento gerencial que 

utiliza um sistema de informações para registrar as operações da organização, para elaborar e 

interpretar relatórios, de acordo com Raza (2008). Ainda seguindo o pensamento do autor, 

estas avaliações devem mensurar os resultados e fornecer informações necessárias para 

tomadas de decisões e, para o processo de gestão: planejamento, execução e controle. Porém, 

para uma melhor interpretação da situação da organização, sugere-se que estes custos sejam 

classificados, podendo assim, identificar os investimentos em categorias. 

 

2.3.2. Classificação dos custos na produção de bovinos 

 

 O custo de produção pode ser entendido como a união de todos débitos, realizados 

pela empresa rural, em insumos e serviços, ou seja, é o consumo de recursos econômicos à 
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disposição da empresa. Estes conceitos são defendidos por Nicácio (2013) quando afirma que 

custo, é todo esforço despendido pela organização para obter como produto um bem ou 

serviço, subdividindo-se em custos fixos e custos variáveis. 

 Os custos fixos são aqueles que estão relacionados a fatores de produção que não 

podem ser modificados, em termos de quantidade utilizada, em curto período de tempo ou 

ciclo produtivo, de acordo com Araújo et al. (2012). Hoffman et al. (1987) acrescenta que, é 

um insumo cuja quantidade não pode ser alterada rapidamente quando as condições de 

mercado indicam que uma mudança imediata na produção é desejável. Segundo o critério de 

Lopes e Carvalho (2000), os custos fixos são a depreciação, os impostos, a remuneração do 

capital investido, a remuneração do empresário e a remuneração da terra. Portanto, mesmo 

que não haja operação dos processos produtivos, estes custos estarão presentes no fluxo de 

caixa.  

 No caso da depreciação, esta influencia diretamente na decisão de investimento, uma 

vez que ocorre a diminuição do valor de um bem, resultante do desgaste pelo uso, pela ação 

da natureza ou pela obsolescência normal (DE FREITAS et al., 2007). 

 Já os custos variáveis referem-se àquelas despesas relacionadas à utilização de 

insumos que podem ter suas quantidades variando em curto espaço de tempo, ou em um 

mesmo ciclo produtivo, de acordo com Araújo et al. (2012). Já, para, Hoffman et al. (1987) 

custo variável é um insumo cuja quantidade pode ser alterada rapidamente quando as 

condições de mercado sugerem mudanças na produção. São exemplos de custos variáveis para 

Lopes e Carvalho (2000), a aquisição dos animais, a alimentação, a mão de obra, a sanidade, a 

reprodução e as despesas diversas. Com tal característica, o custo variável relaciona-se 

diretamente com a quantidade produzida. 

 O somatório de todos os custos variáveis é chamado de Custo Variável Total (CVT). 

Já, o de todos os custos fixos envolvidos no processo é chamado de Custo Fixo Total (CFT) 

(SOUZA; GUIMARÃES; VIEIRA, 1990). 

 Portanto, os autores enredam qualquer arranjo dentre suas atividades (cria, recria e/ou 

engorda), estimando todo e qualquer custo envolvido na pecuária extensiva, semi-intensiva ou 

intensiva.  

 Não obstante, existe o conceito de Custo Operacional (CO), que para Coelho et al. 

(2008), engloba o valor dos insumos consumidos, o custo de uso de máquinas e implementos 

utilizados (sem considerar juros) e o valor da mão de obra, ou seja, representa todos os custos 

que operacionalizam a atividade. Já, o Custeio por Absorção, apresentado por Santos, Marion 
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e Segatti (2009), estima o custo para avaliação dos estoques que são levantados pela 

contabilidade tradicional, a fim de mensurar monetariamente os estoques ao final do 

exercício, apurando o resultado contábil da empresa. 

 Seguindo o raciocínio, há ainda outra abordagem relevante encontrada na literatura, 

quanto a alocação na produção. Onde aborda os conceitos de custos diretos e indiretos 

(MARION, 2012). Para Leone (1997), custos diretos são aqueles custos (ou despesas) que 

podem ser facilmente identificados com o objeto do custeio e não a necessidade de rateio. Já 

quando não se pode identificar a que produto foi o custo, temos os custos indiretos, definido 

por Marion (2014) como aqueles necessários à produção, geralmente de mais de um produto, 

mas alocáveis arbitrariamente, através de um sistema de rateio, estimativas e outros meios. 

 Lopes e Carvalho (2000) e Marion (2012) apresentam enfoques diferentes para o 

cálculo do custo de produção. Na teoria de Marion, temos que os custos diretamente ligados a 

produção podem não ser variáveis. Outro ponto destacado, é o impasse da discrepância dos 

valores dos ativos, avaliados ao custo histórico, pois distanciam-se dos seus valores de 

mercado, considerando um ciclo operacional da produção pecuária de três anos (MARION, 

2012). Entretanto, Lopes e Carvalho (2000) subdividem os custos em dois grandes grupos 

(custos fixos e variáveis), que incluem as remunerações na análise dos custos totais. 

 Outro cuidado especial, para o cálculo, é em relação ao controle de estoques. Na 

pecuária, o gado recebe uma qualificação especial no balanço patrimonial. Portanto, a partir 

do sistema de produção da empresa, o gado se classifica tanto como ativo circulante quanto 

como ativo fixo. 

 

2.3.3. Qualificação do gado no balanço patrimonial 

 

 O gado que será comercializado pela empresa, em forma de bezerro, novilho magro ou 

novilho gordo, deverá ser classificado no estoque. Já, os destinados à procriação ou ao 

trabalho (reprodutor-touro ou matriz-vaca) serão classificados como Ativo Permanente 

Imobilizado, segundo Pedroso et al. (2007). Sendo assim, sujeitos a depreciação. 

 O rebanho é classificado segundo as categorias e o fisco (SANTOS; MARION; 

SEGATTI, 2009, p. 30-31) fragmenta o rebanho nas seguintes categorias: 

 

"1) Bezerro: recém-nascido da vaca denomina-se bezerro(a). Para fins contábeis, 

considera-se bezerro (a) de zero a 12 meses de idade. 

2) Novilha: por ocasião do desmame, a bezerra passa a categoria de novilha. Para 

fins contábeis, considera-se: novilha de 13 meses até a primeira parição. 
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3) Garrote: até então bezerro passa a ser denominado garrote, do estágio do 

desmame até o abate. Para fins contábeis, considera-se garrote de 13 meses até o 

abate. 

4) Tourinho: macho inteiro desde a desmama até a entrada na reprodução. 

5) Vaca: após a primeira parição, a novilha passa para a categoria de vaca. 

6) Touro: a idade para início do trabalho (tourinho passa para a categoria de touro) 

deve ser em torno de dois a três anos e recomenda-se que a permanência no rebanho 

não ultrapasse a faixa de três a quatro anos. Para fins contábeis, considera-se o 

garrote de 25 a 35 meses. 

7) Boi de trabalho: bovino adulto, castrado e manso, pode ser empregado nos 

serviços agrícolas." 

 

 Logo, o animal que serve como produto nas receitas da organização pertence ao 

estoque. Já, os destinados a reprodução e trabalho participam do ativo fixo. Desta maneira, o 

sistema de produção em operação destina o papel do rebanho em seu balanço. 

 

 2.4. Sistema de produção de bovinos 

 

 O Brasil é possuidor de extensas áreas subdesenvolvidas, concomitante com 

populações carentes de nutrição, principalmente em relação a elementos proteicos. Conforme 

Pardi (2005), é necessário eliminar estas condições que dificultam sua evolução harmônica, a 

fim de atingir os níveis e padrões de nação desenvolvida. 

 Percebe-se, que a passos largos, o país tem destacado seu potencial para desenvolver 

as condições dessas áreas carentes, levando em consideração os resultados do ramo da 

pecuária. Segundo dados do IBGE (2013), grandes regiões do Brasil apresentaram aumento 

da quantidade de bovinos abatidos, no comparativo do 2º trimestre de 2013 com o mesmo 

período do ano anterior, obtendo-se um crescimento de 17,0% no Sudeste; 14,0% no Centro-

Oeste; 10,0% no Norte; 6,2% no Nordeste; e 2,3% no Sul.  

 A pecuária, para Pardi (2005), na maior extensão do território, apoia-se no gado 

indiano, ao passo que no extremo sul, predominam as raças britânicas de corte e que os abates 

vêm se distribuindo de maneira uniforme no decurso do ano. Os indicadores do IBGE 

mostram um comportamento uniforme em comparação aos trimestres referentes aos anos de 

2012 e 2013, para o segundo semestre de 2012, obteve-se um total de 7.658.247 de cabeças 

abatidas, já para o mesmo semestre de 2013 o número de cabeças abatidas foi de 8.557.436 

IBGE (2013). 

 Para Marion (2012), pecuária é a arte de criar e tratar o gado. Gados são animais 

geralmente criados no campo para serviços de lavoura, para consumo doméstico ou para fins 

industriais e comerciais. Os bovinos também vão servir as seguintes finalidades: trabalho, 
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reprodução, corte e leite. Contudo há a necessidade de analisar-se economicamente a 

atividade agropecuária. Pois, de acordo com Carvalho, Ramos e Lopes (2009), o produtor 

passa a conhecer e utilizar, de maneira inteligente e econômica, os fatores de produção (terra, 

trabalho e capital). Assim, o produtor pode partir deste ponto de estrangulamento para depois 

concentrar esforços gerenciais e ou tecnológicos, no intuito de obter sucesso na atividade e 

atingir os objetivos de maximização de lucros ou minimização de custos (LOPES; 

CARVALHO, 2000). 

 A pecuária é desenvolvida em todos os Estados e regiões do Brasil, além de apresentar 

diferentes sistemas de produção. Porém, em todos eles há utilização de pastagens tanto nativas 

quando cultivadas. 

 Santos, Marion e Segatti (2009) conceituam a pecuária como tendo a função de cuidar 

de animais geralmente criados no campo para abate, consumo doméstico, serviços na lavoura, 

reprodução e leite, para fins industriais e comerciais sendo uma atividade que envolve a 

criação, reprodução e tratamento de animais. Portanto, os bovinos servem para às seguintes 

finalidades: trabalho, reprodução, corte e leite. Porém, para Marion (2012), a atividade de 

corte poderá conter outras funções acessórias, como trabalho e reprodução. 

 Independente do grau de intensidade dos sistemas, segundo Cezar et al. (2005), os 

rebanhos apresentam uma predominância dos genótipos zebuínos, em especial da raça Nelore, 

nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e os taurinos predominam na região Sul, 

destacando-se as raças Hereford, Aberdeen Angus, Simental e Charolês. 

 O sistema de manejo do rebanho, de acordo com Pedroso et al. (2007), é composto por 

três tipos de Sistema de Produção: a pecuária extensiva, a intensiva e a semi-intensiva ou 

rotacionada. Na exploração da pecuária, o manejo do gado varia de cada região, cultura 

pecuarista, qualidade do gado, e do interesse do produtor (ZILIOTTO et al., 2010).  

 Geralmente no Sistema Extensivo, conforme Santos, Marion e Segatti (2009), os 

animais são mantidos em pastos nativos, na dependência quase exclusiva dos recursos 

naturais, normalmente sem alimentação suplementar (ração, sal, silagem etc.), ocupando uma 

grande área de terra, cujo rendimento é normalmente baixo. Já, o Sistema Intensivo consiste 

na formação de pastagens artificiais e adubadas, com forrageiras adequadas à região, 

propiciando a divisão dos pastos para o estabelecimento do rodízio, segundo Marion (2012). 

 No Sistema Semi-intensivo, de acordo com Pedroso et al. (2007), consegue-se alta 

produtividade por hectare, mantendo o gado no pasto (orgânico) com elevado ganho de peso. 

Além das vacinações obrigatórias, há vermifugação, mineralização, adubação química, 
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suprimento adequado de nutrientes e um acompanhamento zootécnico do rebanho, de acordo 

com Marion (2012).  

 As atividades da pecuária de corte são classificadas, conforme Crepaldi (2015, p.199), 

como de:  

 

"Cria: a atividade principal é a produção do bezerro que é vendido após o desmame 

(período igual ou inferior a 12 meses).  

Recria: a partir do bezerro desmamado (período de 13 a 23 meses), produzir e 

vender o novilho magro para a engorda.  

Engorda: é a atividade denominada de invernista, que a partir do novilho magro, 

produz o novilho gordo para vendê-lo (o processo leva de 24 a 36 meses)." 

 

 Nesse sentido, para Ziliotto et al. (2010), a pecuária de corte é uma atividade dividida 

na criação de gado para o comercio e na criação de gado de elite. Desse modo, a cria 

compreende o período de cobertura até o desmame, a recria do período entre a desmama até a 

fase de terminação, e a engorda pode ser feita a pasto ou a confinamento. Porém, Pedroso et 

al. (2007), afirma que há empresas que, pelo processo de combinação das várias fases, obtêm 

mais três alternativas de produção (especializações). Ao qual, Cezar et al. (2005, p. 17-18) 

exemplifica: 

 

"Cria – recria: os machos são retidos até 15 a 18 meses de idade, quando então são 

comercializados. Estes são comumente denominados garrotes. 

Cria – recria – engorda: considerada como atividade de ciclo completo, onde os 

machos são vendidos como bois gordos para abate, com idade de 15 a 42 meses, 

dependendo do sistema de produção em uso. 

Recria – engorda: essa atividade tem início com o bezerro desmamado e termina 

com o boi gordo. Entretanto, em função da oferta de garrotes de melhor qualidade, 

também pode começar com esse tipo de animal, o que, associado a uma boa 

alimentação, reduz o período de recria/engorda. O mesmo ocorre com bezerros 

desmamados de alta qualidade." 

 

 Assim sendo, o sistema de produção da pecuária de corte compreende as fases de cria, 

recria e engorda. Podendo ser exercidas de maneira singular ou associada, integralizando as 

operações. 

 

3.  Procedimentos Metodológicos 

 

Este estudo de caso foi realizado em uma propriedade de bovinos de cria localizada no 

município Santo Antonio do Leverger (MT), situada a 65Km do município de Cuiabá, 

tomando-se como base, a estrutura do capital já existente, receitas e dispêndios (custos e 

investimentos) ocorridos no exercício de 2013, representando um corte no tempo. 
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3.1. Classificação da pesquisa 

 

Do ponto de vista de sua natureza foi realizada uma pesquisa aplicada que segundo 

Silva e Menezes (2001, p. 20), "objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos 

à solução de problemas específicos que envolve uma finalidade imediata de analisar os custos 

da produção em uma empresa rural. 

Quanto a abordagem do problema, a metodologia empregada foi a pesquisa 

qualitativa, visando as características e a natureza do problema estudado. Para Silva e 

Menezes (2001), uma pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas e é descritiva. O processo e seu significado são os focos 

principais da abordagem. Neste caso, buscou-se realizar uma interpretação qualitativa e 

esclarecedora dos indicadores econômico-financeiros da propriedade. 

O presente estudo configura-se em um delineamento descritivo. Pois, não houve 

interferência nos registros e descrição dos fatos observados em termos da contabilidade de 

custos, da atividade de pecuária de corte. Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 187), a 

pesquisa descritiva é aquela que consiste “em investigações de pesquisa empírica cuja 

principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a 

avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave”. 

 Quanto aos procedimentos, utilizou-se pesquisa bibliográfica com a finalidade de 

obter maior conhecimento sobre o assunto abordado; análise documental, necessária para a 

catalogação dos dados financeiros; e interrogação direta ao produtor, caracterizando-se um 

procedimento de levantamento (GIL, 2008). É caracterizado como um estudo de caso, uma 

grande tendência metodológica nos estudos da administração (GONDIM et al., 2005; YIN, 

2005). Apesar da existência de várias limitações, tais como a questão da generalização e da 

identificação de padrões, Yin (2005) afirma que os estudos de caso permitem o 

aprofundamento das explicações sobre os fenômenos que ocorrem em um determinado 

contexto. 
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3.2. Instrumentos de coleta de dados 

 

Os dados deste estudo correspondem ao período de 2013, obtidos de forma 

retrospectiva, ou seja, após o término do período catalogou-se todos os dados e uma série de 

indicadores que retratam a situação técnica e econômica da atividade. 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa do tipo levantamento, 

caracterizadas por Gil (1999), pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer. Por meio de entrevista estruturada, processo este com uma ordem pré-

determinada, de modo que o sócio-proprietário informou todo o processo de produção e 

comercialização dos animais (Apêndice A). 

Os dados financeiros relacionados ao exercício de 2013, foram coletados a partir de 

uma pesquisa documental, onde esta possui como um de seus principais suportes a busca de 

informações em documentos, para a partir deles consolidar a pesquisa e seus resultados 

(COLAUTO; BEUREN, 2003). Neste caso, a identificação dos débitos da empresa deu-se 

através dos registros de caixa, declarações e relatórios fiscais mensais do período em questão. 

Já, os animais foram contabilizados e separados de acordo com informações existentes nos 

registros da empresa, obedecendo ao seguinte critério: sexo, idade e quantidade de cabeças 

(SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009). 

O patrimônio da empresa estudada foi determinado através do inventário de todos os 

bens desta empresa rural. Portanto, a remuneração do capital investido, foi calculada através 

do valor total do patrimônio (benfeitorias, máquinas, equipamentos, veículos, pastagens e 

animais) multiplicado pela taxa anual real de juros paga pela caderneta de poupança (6%), 

sugerido por Lopes e Carvalho (2000). 

 

3.3. Instrumentos de análise de dados 

 

 A análise dos custos foi feita com base nas metodologias de custo total de produção, 

que envolvem os custos fixos e variáveis, utilizada por Lopes e Carvalho (2000) e Santos, 

Marion e Segatti (2009), em conjunto com o método do custeio por absorção que tem por 

finalidade mensurar monetariamente os estoques de produtos acabados ou ainda em 

exploração, para ao fim de um exercício apurar o resultado contábil da empresa, segundo 

Santos, Marion e Segatti (2009). Eyerkaufer, Costa e Faria (2007) complementam que, o 
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custeio por absorção consiste na apropriação de todos os gastos ligados a produção, podendo 

ser diretos ou indiretos, fixos ou variáveis e ainda sendo um dos métodos mais utilizados. 

 Os itens incluídos no custo variável da produção da carne foram divididos, segundo 

Lopes e Carvalho (2000); em: alimentação, impostos (PIS, COFINS, INDEA, FETHAB, 

FESA), mão de obra direta, sanidade, e despesas diversas. Visto as despesas observadas na 

atividade da referida empresa rural, subdividiu-se a categoria em despesas diversas para uma 

melhor interpretação da alocação dos custos, permitindo maiores informações para uma futura 

tomada de decisões. Portanto, as despesas diversas são classificadas em: combustíveis, 

manutenção de cerca, manutenção de veículos, manutenção de máquinas, manutenção de 

pastagens, manutenção de edificações, manutenção de equipamentos, manutenção de 

ciclomotores e outras. Nos critérios relacionados a manutenção (cerca, veículos, máquinas, 

pastagens, edificações e equipamentos ciclomotores) constatou-se uma não periodicidade nos 

acontecimentos, e sim ações ocasionais, identificados como melhorias e consertos. Explica-se, 

assim a variabilidade do custo em questão. 

 Santos, Marion e Segatti (2009) tem como custos fixos: remuneração da terra, 

remuneração sobre o capital investido, remuneração do empresário, custo com o corpo 

administrativo, custo com depreciação, custo com impostos (ITR, IPVA, Contribuições 

Sindicais e outros) e energia elétrica, pois este não varia de forma proporcional ao volume de 

produção na propriedade estudada. 

 O método linear será empregado para o cálculo das depreciações de máquinas e 

benfeitorias. A fórmula para se calcular a depreciação de um bem é dividir seu valor inicial de 

compra pela vida útil do mesmo. Onde o bem irá depreciar um valor constante anualmente. 

Investimentos em reformas que prolonguem a vida útil de um bem devem ter seus valores 

somados ao valor atual do bem assim como a “nova” vida útil estimada deve ser somada à 

vida que restava para o recalculo das depreciações (HOFFMAN et al., 1987). A vida útil dos 

bens utilizada, baseou-se em Santos, Marion e Segatti (2009). 

 Segundo Hoffman et al. (1987), os custos com depreciações, investimentos, 

financiamentos devem também ser controlados e compor juntamente com os demais o custo 

de produção total (CPT), dado pela soma dos Custos Fixos totais com Custos Variáveis totais 

(CFT+CVT). Já, o Custo Médio (CM) ou Custo Total por unidade de produto é o custo total 

dividido pelas respectivas quantidades produzidas e pode ser obtido também pela soma dos 

Custos Fixos Médios com os Custos Variáveis Médios (CFM+CVM), segundo Leftwich 

(1974). Os custos reais foram coletados da planilha contábil da propriedade disponibilizadas 
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na pesquisa pelos proprietários. Assim, o custo total será obtido a partir do somatório dos 

custos fixos e variáveis. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

 Fundada no ano de 1992, a propriedade caracteriza-se por ser uma microempresa 

levando em consideração o número de funcionários (3), segundo o critério de classificação do 

porte das empresas de Schmiemann (2008).  No processo produtivo, os animais são criados 

exclusivamente em pastagem semi-intensivas com uma área de 2497 hectares (ha), recebendo 

suplementação mineral e controle sanitário durante todo o ano. O objetivo da produção é o 

ciclo de cria, com base no rebanho de raça Nelore (Bos indicus).  

 Como resultado, pode-se realizar uma análise sobre o comportamento dos custos de 

produção para a criação de bovinos na propriedade analisada por meio da avaliação do custo 

total da produção (CT) e o custo médio por cabeça no ano de 2013 (CMT). Além da 

identificação dos custos fixos, variáveis e da especificação das categorias com maior 

dispêndio, observou-se que os custos mensais no ano de 2013 estão acima de R$87.459,08 

(menor custo, identificado no mês de dezembro), sendo agosto o mês com maior custo 

(R$107.591,56), conforme ilustrado na Figura 1. Para facilitar comparações futuras, é 

importante relatar que o valor do salário mínimo brasileiro no ano de 2013 era de R$ 613,00. 

 

 
Figura 1: Comportamento mensal dos custos totais -  2013 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

 

 O mês de agosto é caracterizado pela presença frequente do sol, calor exaustivo e 

umidade baixa nesta região do estado de Mato Grosso. Sendo assim, a suplementação mineral 

se faz necessária para garantir a qualidade do rebanho, além dos cuidados com a pastagem. 
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Esses, são cuidados que influenciam diretamente no aumento do custo e que são 

característicos do sistema semi-intensivo. Ademais, os custos do manejo das pastagem são 

maiores que os de confinamento, conforme afirmam Ziliotto et al (2010). Porém, a diferença 

de valores entre os dois sistemas é estreita. Entretanto, o tempo para a finalização da produção 

é fator decisório. Pois, o manejo por confinamento gera benefícios em termos de climas, 

espaço e tempo. 

 Em relação ao rebanho (Figura 2) constatou-se que o mês com maior quantidade de 

cabeças de gado (1329 unidades) foi setembro, porém este representou o 8° maior custo em 

2013, onde gastos com alimentação e mão de obra direta foram expressivos. Já, o mês de 

março registrou o menor volume (875 unidades), garantindo o 7° maior custo do exercício. 

Essa variação, justifica então, o aumento percebido de impostos variáveis em relação ao 

volume de vendas realizadas. 

 
Figura 2: Rebanho - Ativo circulante - 2013 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

 

  Analisando o CT, observou-se que 69% dos custos identificados no período, 

caracterizam-se como custos fixos. Entretanto, os custos variáveis absorvem 31% do custo 

total da produção. Se analisados separadamente (Figura 3), pode-se observar que no mês de 

novembro houve um aumento no custo fixo pela ocorrência dos pagamentos de 13º salários 

aos colaboradores. Em relação aos custos variáveis, observou-se três grandes picos de 

aumento em maio, agosto e outubro que foram caracterizados pelos altos investimentos 

financeiros em alimentação, manutenção de pastagens e mão de obra direta. 
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Figura 3: Comportamento mensal dos custos fixos e variáveis - 2013 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

 

 Dessa maneira, de acordo com a Figura 4 a seguir que classifica os custos fixos totais 

(CFT) em sete categorias, constatou-se que 76% dos custos fixos totais estão ligados a 

depreciação do patrimônio, sendo 34% para depreciação de animais, 22% para depreciações 

de benfeitorias, 16% para depreciação de pastagens e 4% para depreciação com máquinas, 

equipamentos e veículos. Já, o custo com o corpo administrativo é de 4% e a energia elétrica 

consome 0,7%, pelo fato de não estar ligada diretamente a produção e apenas ao seu uso 

doméstico pelos colaboradores. 

Figura 4: Classificação dos custos fixos totais - 2013 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 
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Em relação aos custos com depreciações, um cadastro do patrimônio foi efetuado para 

propiciar o cálculo (Tabela 1). Assim, foram identificados 18 (dezoito) itens calculáveis, 

totalizando um custo com depreciações anual de R$ 610.252,73, que mensalmente 

representam um valor fixo de R$ 50.854,34. 

 

Tabela 1: Custos com depreciações, 2013 

Tipo 

Valor da 

Depreciação 

Anual 

Valor da 

Depreciação 

Mensal 

Porcentagem 

Relativa aos 

Totais 

Bomba d'água R$ 290,17 R$ 24,18 0,05% 

Caixa d'água R$ 490,17 R$ 40,85 0,08% 

Caminhão R$ 6.865,93 R$ 572,16 1,13% 

Sede ( 255 m
2
) R$ 6.157,52 R$ 513,13 1,01% 

Casa do Vaqueiro (96 m
2
) R$ 6.757,52 R$ 563,13 1,11% 

Cerca de arame liso 5 fios com poste de 4 em 4 m R$ 95.173,00 R$ 7.931,08 15,60% 

Cocho R$ 29.666,67 R$ 2.472,22 4,86% 

Curral de Madeira Serrada (7000 m
2
) R$ 33.595,86 R$ 2.799,66 5,51% 

Galpão para máquinas e implementos R$ 3.357,52 R$ 279,79 0,55% 

Motocicleta (X) R$ 901,99 R$ 75,17 0,15% 

Motocicleta (Y) R$ 1.621,99 R$ 135,17 0,27% 

Poço artesiano R$ 623,50 R$ 51,96 0,10% 

Porteiras (Madeira) R$ 11.066,67 R$ 922,22 1,81% 

Trator Valmet 1780 R$ 8.163,53 R$ 680,29 1,34% 

Pastagem formada R$ 129.120,00 R$ 10.760,00 21,16% 

Cavalo R$ 6.428,57 R$ 535,71 1,05% 

Touro 40@ R$ 29.285,71 R$ 2.440,48 4,80% 

Vacas 15@ R$ 240.685,71 R$ 20.057,14 39,44% 

Total R$ 610.252,73 R$ 50.854,34 100,00% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 
 

 Com base dos dados descritos na Tabela 1, percebe-se que é necessário alto 

investimento em capital fixo para atividade desta propriedade observados em relação ao Custo 

Total da Produção no ano de 2013 (CT) de R$ 1.170.295,78, 52,15% que são absorvidos pelo 

custo com depreciação. Analisando suas subclassificações, temos que no caso dos animais, 

cabe o maior encargo periódico com 45,29%. Os demais custos relacionam-se as benfeitorias 

que ficam em segundo lugar com 30,44%, justificados pelo fato de que os colaboradores 

envolvidos na mão de obra direta da produção residem na propriedade e pela necessidade de 

cerca para divisão dos pastos, cocho para alimentação suplementar do gado, do galpão para 

máquinas e implementos e um curral. Em terceiro, classifica-se a desvalorização das 
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pastagens formadas com 21,16%, pois o pasto é a fonte principal de subsistência do gado. No 

caso das máquinas, equipamentos e veículos representam apenas 2,88% do CT. 

 Partindo para os Custos Variáveis Totais (CVT), representados pela Figura 5, 

identificou-se que 15% representam gastos com mão de obra direta e 21% com alimentação. 

Porém, 53% foram classificados como despesas diversas. 

 
Figura 5: Classificação dos custos variáveis - 2013 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

 

  Ademais, dentre as despesas diversas apresentadas na Figura 6, constatou-se que 14% 

estão relacionadas a combustíveis, 16% a manutenção de máquinas, 18% a manutenção de 

pastagens e 27% a outras despesas.  

 Figura 6: Classificação das despesas diversas - 2013 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

 

 Como resultado final, apresenta-se um demonstrativo de custos realizados no ano de 

2013 pela propriedade, na Tabela 2, podendo ser observado que o CFT é de R$ 804.175,82, 
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que somado ao CVT (R$ 366.119,96) resultou em um CT de R$ 1.170.295,78, obtendo-se 

assim, um custo médio por produto (cabeça) anual de R$ 89,73 (CMT). Os custos com 

depreciação ficaram representados por 52% dos custos totais (Tabela 2). Nesse sentido, é 

necessário que estes valores sejam observados com a devida atenção para o cálculo real do 

custo de produção, já que os mesmos representam a reserva contábil da empresa para 

aquisição/substituição futura dos bens. Pois, de acordo com Padoveze (2014) a depreciação 

representa o custo ou valor para recuperar os investimentos em determinada atividade. Sendo 

esse, importante para a análise de retorno do investimento.  

 

Tabela 2: Demonstrativos de custos - 2013 

Custos Fixos 

Custo com depreciação R$ 610.257,73 52,15% 

Depreciação de Benfeitorias R$ 174.709,71 14,93% 

Depreciação de Máquinas, Equipamentos e veículos R$ 30.024,23 2,57% 

Depreciação de Pastagens (2497 ha) R$ 129.121,21 11,03% 

Depreciação de Animais R$ 276.402,59 23,62% 

Custos com impostos - IPVA, ITR, IRPJ, Contribuições Sindicais e Outros R$ 8.134,37 0,70% 

Custo com o corpo administrativo R$ 31.361,79 2,68% 

Energia elétrica R$ 2.123,31 0,18% 

Remuneração da terra (6%) R$ 36.600,34 3,13% 

Remuneração do Empresário R$ 44.070,41 3,77% 

Remuneração sobre o capital investido (6%) R$ 71.627,86 6,12% 

CFT (Custo Fixo Total) R$ 804.175,82 68,72% 

Custos Variáveis 

Alimentação R$ 76.293,33 6,52% 

Despesas diversas R$ 194.498,22 16,62% 

Combustíveis R$ 27.637,35 2,36% 

Manutenção de Benfeitorias R$ 15.751,82 1,35% 

Manutenção de Cerca R$ 19.530,20 1,67% 

Manutenção de Ciclomotores R$ 1.819,93 0,16% 

Manutenção de Equipamentos R$ 1.057,53 0,09% 

Manutenção de Máquinas R$ 31.635,62 2,70% 

Manutenção de Pastagens R$ 35.600,38 3,04% 

Manutenção de Veículos R$ 9.329,73 0,80% 

Outras R$ 52.135,65 4,45% 

Custos com impostos - PIS, COFINS, INDEA, FETHAB, FESA, Outros. R$ 20.561,45 1,76% 

Mão de obra direta R$ 57.071,73 4,88% 
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Sanidade R$ 17.695,23 1,51% 

CVT (Custo Váriavel Total) R$ 366.119,96 31,28% 

CPT (Custo total) R$ 1.170.295,78 100,00% 

Rebanho (Ativo Circulante) 13.042 - 

CMT (Custo médio total por cabeça) R$ 89,73 - 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

 
Em suma, foi apresentado uma análise comportamental dos custos envolvidos na 

produção e com isso justifica-se a importância que deve ser depositada nesta ferramenta, que 

auxilia na tomada de decisão do gestor com a demonstração da real situação dos custos da 

empresa. 

 

5. Considerações Finais 

 

 Constatou-se que os registros das movimentações de uma empresa rural são 

fundamentais para um cálculo mais preciso do custo da produção. Pois, sem o mesmo seria 

necessário a utilização de valores presumidos e como consequência um valor não exato. À 

vista disso, este estudo foi possível pelo bom gerenciamento de dados feitos pela equipe 

administrativa da referida organização que oportunizou a partir destes dados a interpretação 

do comportamento dos custos e a definição do custo médio por unidade no ano de 2013. Em 

muitas situações esse tipo de estudo torna-se inviável devido ao esforço necessário para 

sistematização do custeio, uma vez que os esforços de quantificação dos custos são muito 

grandes (SCRAMIM; BATALHA, 2013). 

Sendo este um estudo de caso, com caracteristicas específicas da propriedade 

estudada, uma contribuição gerencial importante que o estudo traz é o calculo final do custo 

total médio por cabeça que ficou em R$ 89,73. Esse valor serve como parametro de 

comparação de custos para os produtores que estão na atividade pecuaria de corte, e também é 

um otimo refencial para quem pretende iniciar na atividade. 

Além disso, este estudo propõe uma metodologia para classificação e rateio dos 

diferentes custos envolvidos na atividade pecuária, que dado a sua especificidade e 

particularidades podem ser interpretadas de várias formas. No entanto essa metodologia pode 

ser considerada uma limitação deste estudo. Esta classificação deve ser baseada em 

metodologias acerca de custos de produção que podem assumir diferentes interpretações. 
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Estudos futuros são necessários para comparar diferentes metodologias quanto a sua 

adequação e acurácia para a atividade. 

 Assim, este estudo possui uma natureza peculiar pela riqueza dos dados da 

propriedade selecionada que permitiu uma análise detalhada do custo total da produção, 

demonstrando a importância da administração destes custos como forma de controle das 

variáveis internas da organização. Os níveis de competição nessa atividade são elevados uma 

gestão mais eficiente dos custos, possibilita decisões mais precisas que levaram a organização 

a alcançar seus objetivos. 

 Apesar do custo médio por unidade (cabeça) no período em questão ter sido 

relativamente baixo, esta analise sugere que o início de uma atividade neste sistema requer 

investimentos altos que não devem ser ignorados. Para tanto, é pertinente que a pesquisa 

tenha continuidade devido as suas possibilidades futuras de aprofundamento, em uma análise 

de rentabilidade do negócio. Ou ainda, como uma pesquisa futura de análise temporal do 

comportamento dos custos de produção podendo-se ainda estimar custos futuros para a 

atividade pecuária de cria. 
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