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Resumo 

 

A pecuária de corte é a principal atividade econômica desenvolvida no Bioma Pampa. No 

entanto, os produtores ainda pouco utilizam de ferramenta de planejamento e controle 

econômico para tomada de decisão. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar o 

desempenho econômico da bovinocultura de corte e ovinocultura em campo nativo no período 

de 2009 a 2014. Para análise utilizou-se dados contábeis mensais de uma propriedade rural 

localizada na região da Campanha Gaúcha, utilizando o método de Custeio por Absorção e a 

mensuração de margens econômicas, comparando os resultados de três subsistemas pecuários 

de 2009 a 2014. A bovinocultura de corte mostrou-se mais rentável no período em análise, 

remunerando o custo variável e fixo de produção. Apesar da ovinocultura ter apresentado 

resultado econômico inferior, a atividade complementa  a formação de renda da propriedade 

rural em períodos de retração de receita bruta da bovinocultura de corte. Concluiu-se que a 

produção pecuária integrada, desenvolvida em campo nativo, apresenta variabilidade na 

estrutura de custos e de receita ao longo dos anos, porém remunera os custos operacionais de 
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produção. Sugere-se, para futuras pesquisas, uma análise econômica comparativa da pecuária 

de corte integrada à agricultura de grãos. 

 

Palavras-chave: Bovinocultura de corte. Custos de produção. Ovinocultura. Viabilidade 

econômica. 

 

 

1. Introdução 

 

A pecuária de corte é uma atividade econômica de tradição no Rio Grande do Sul. A 

atividade teve sua origem nos primórdios da ocupação do espaço agrário gaúcho e está 

presente em todas as regiões agroecológicas do Rio Grande do Sul, compondo sistemas de 

produção com as mais diversas formatações (MIGUEL et al., 2007). Nesta amplitude de 

produção, a pecuária gaúcha, segundo Gonçalves (1999), tem sido, durante mais de 200 anos, 

a forma de aproveitamento econômico dos campos do ecossistema compreendido pelo Bioma 

Pampa, onde há o predomínio de comunidades vegetais compostas por gramíneas a plantas 

herbáceas.  

A Campanha Gaúcha é a principal região de produção pecuária do Rio Grande do Sul. 

Segundo IBGE (2015), a região responde por 33,42 % do rebanho total de bovinos e 51,12% 

do rebanho total de ovinos do Rio Grande do Sul. A pecuária na região é desenvolvida 

integrando a bovinocultura de corte e ovinocultura, predominantemente de forma extensiva, 

em sistemas de ciclo completo (cria, recria e terminação) ou apenas em uma destas fases. 

Ainda, encontram-se produtores com produção exclusiva de bovinos de corte e sistemas 

integrados lavoura-pecuária, com preponderância de investimentos e resultados econômicos 

da agricultura de grãos.  

Para Miguel et al. (2007), essa complexidade de sistemas produtivos torna difícil uma 

análise do desempenho das unidades de produção e, sobretudo análises comparativas, pois 

não apenas os componentes de custos devem ser rateados de forma diferenciada como 

também a prioridade a uma ou outra atividade é de difícil  identificação. Essa característica 

estrutural de produção define o comportamento de gerenciamento empírico de muitas 

propriedades rurais, que na visão de Oaigen et al. (2008), desconhecem seu custo de 

produção,  inviabilizando a mensuração de informações econômicas como suporte à tomada 

de decisão.  

Alia-se a esse fato a característica competitiva dos mercados agrícolas, tornando o 

produtor rural um tomador de preço, sem capacidade de negociação ou formulação de 
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margens, tornando a redução de custos uma importante estratégia de sobrevivência da firma. 

Assim, torna-se fundamental o estímulo a pesquisas de avaliação da competitividade 

sistêmica dos sistemas de produção pecuários no Brasil, visando o aumento da rentabilidade e 

produtividade das empresas rurais (OIAGEN et al., 2011), subsidiando o setor produtivo no 

processo de investimento e decisão.  

Nessa perspectiva, a literatura especializada na análise de custos e rentabilidade 

econômica na pecuária de corte tem focado seus esforços de pesquisa na análise de dados 

contábeis em corte transversal, ou seja, no diagnóstico econômico de apenas um ano 

produtivo (civil ou agrícola) (COSTA et al. 2005; COSTA et al. 2006; MIGUEL et al., 2007; 

VIANA e SILVEIRA, 2009; OIAGEN et al., 2011; DAMASCENO et al., 2012; ARAUJO et 

al., 2012). No entanto, as características estruturais da produção pecuária como clima, 

biologia, sazonalidade, ciclos de produção, etc., podem induzir, anualmente, variações 

econômicas que não refletem, no longo prazo, o padrão produtivo dos sistemas pecuários. 

Dessa forma, emerge a necessidade de estudos econômicos que analisem o padrão 

econômico da pecuária de corte ao longo do tempo, determinando sua estrutura de custos e 

indicadores de desempenho de forma temporal. Portanto, uma análise econômica temporal da 

produção pecuária na Campanha Gaúcha traria importantes subsídios para o processo 

decisório no âmbito microeconômico, além de compreender a estrutura de custos e 

rentabilidade do tradicional sistema integrado de bovinos e ovinos desenvolvido no pampa 

gaúcho.   

Neste contexto, o objetivo do presente artigo foi analisar o desempenho econômico da 

bovinocultura de corte e ovinocultura em campo nativo na Campanha Gaúcha no período de 

2009 a 2014, a partir da mensuração da estrutura de custos de produção e margens 

econômicas.  

  

2. Referencial Teórico 

 

Para subsidiar a análise de desempenho econômico na pecuária de corte, o referencial 

teórico realiza uma síntese das principais pesquisas na área de contabilidade e gestão de 

custos nas empresas rurais, além de abordar a temática de classificação dos custos e 

indicadores econômicos aplicados ao agronegócio.  

 

2.1 Contabilidade e Gestão de Custos nas Empresas Rurais 
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Com o crescimento do agronegócio e da competitividade entre as empresas, o gestor 

rural necessita desenvolver formas de controle nas atividades rurais. Entre essas, destaca-se a 

administração financeira e a contabilidade. Segundo Crepaldi (2012, p. 45), “a função 

financeira e a contábil dentro de uma Empresa Rural são bem parecidas. Embora haja relação 

íntima entre essas funções, a função contábil é mais bem visualizada como um insumo 

necessário à função financeira” [...]. Com isso, os controles gerenciais auxiliam no 

monitoramento da atividade, na tomada de decisão e consequentemente no desempenho 

financeiro e econômico do agronegócio.  

No Brasil, a Contabilidade Rural ainda é pouco utilizada e necessita do apoio de 

sistemas de custeio e indicadores de desempenho, a fim de alcançar os objetivos definidos, 

como a lucratividade e rentabilidade (CREPALDI, 2012).  “Os registros contábeis existentes 

na maioria das empresas rurais ainda são feitos para atender a finalidades tributárias relativas 

ao imposto de renda, que não atende à finalidade de gerir economicamente os negócios da 

empresa rural” (ZUIN e QUEIROZ, 2006, p. 296). 

 Neste cenário, buscando investigar publicações acadêmicas sobre a gestão de custos 

nas atividades de bovinocultura e ovinocultura (foco deste estudo), observaram-se os estudos 

do Congresso Brasileiro de Custos, durante o período de 1994 a 2015. Conforme a análise dos 

estudos constatou-se que a maioria refere-se à avaliação do custo de produção, explorando 

questões como mensuração de estoques, gestão estratégica de custos e métodos de custeio.  

Em relação aos métodos utilizados são mencionados o Custeio por Absorção e o 

Custeio Variável. Complementando, os estudos citam a importância dos indicadores de 

desempenho, tendo em vista que a lucratividade e rentabilidade representam objetivos a serem 

alcançados pelo produtor rural. Esse fato é evidenciado por Lopes e Carvalho (2000, p. 2), 

que apontam a análise econômica como “o processo pelo qual o produtor passa a conhecer os 

resultados financeiros obtidos  de cada atividade da empresa rural”.  

 Neste entendimento, percebe-se que a contabilidade e gestão de custos nas empresas 

rurais são temas relevantes, já que exigem técnicas e ferramentas adequadas a tomada de 

decisão, ou seja, conhecer o ambiente e administrar as atividades. Atribuindo ênfase a 

Campanha Gaúcha, tem-se a predominância das atividades pecuárias, como bovinocultura e 

ovinocultura. Desta forma, as publicações acadêmicas do Congresso Brasileiro de Custos 

demonstram que essas atividades pecuárias têm sido pouco exploradas nas pesquisas 

acadêmicas, pois em um período extenso foram filtrados apenas sete artigos, salientando a 
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maior concentração no ano de 2012. Os Quadros 1 e 2 ilustram os principais aspectos dos 

trabalhos selecionados, como título, objetivo, principais resultados e referências. 

 

Quadro 1: Publicações acadêmicas com a palavra-chave bovinocultura no período de 

1994 a 2015. 
Palavra Chave: BOVINOCULTURA 

Título Objetivo Principais Resultados Referência/Ano 

Método Misto: 
proposta para 
mensuração e 
avaliação de estoques 
na bovinocultura de 
corte 

Refletir sobre estes dois 
métodos (custo histórico e a 
valor de mercado) para 
mensuração e avaliação de 
bens produzidos em 
entidades rurais que 
exploram atividade pecuária 
de corte (bovinocultura). 

A mensuração dos estoques é de 
suma importância para o 
reconhecimento contábil do ganho 
econômico ocorrido pelo natural 
ganho de peso e envergadura dos 
animais. Assim, o Método Misto 
incorpora as características 
positivas do Método a Valor de 
Mercado e a Custo Histórico, 
mantendo o paradigma do Custeio 
por Absorção, quanto ao trânsito 
dos custos pela conta estoques, 
inerente nos procedimentos 
técnicos tradicionais. 

Sobrinho e 
Grzeszezeszyn 

(2005) 

Análise comparativa 
da mensuração entre 
a Lei 6.404/76 e a 
aplicação do CPC 29 
em uma propriedade 
rural 

Avaliar as alterações 
ocorridas na mensuração 
dos ativos biológicos, na 
atividade de bovinocultura 
de corte, em uma 
propriedade no Oeste de 
Santa Catarina, por meio da 
comparação da mensuração 
de acordo com a Lei 
6.404/76 e da aplicação do 
Pronunciamento do CPC 29. 

Avaliando o custo de produção 
conforme as regulamentações, 
conclui-se que o lucro da atividade 
foi maior por meio da mensuração 
utilizando como base o 
pronunciamento do CPC 29. Pode-
se observar que o valor de maior 
relevância que ocasionou essa 
diferença foi a depreciação dos 
animais. 

Zanin et al. 
(2012) 

Custo de produção de 
reprodutores bovinos 
da raça Braford: 
estudo de caso na 
estância ABC em 
Santana do 
Livramento – RS 

Mensurar o custo de 
produção para a formação 
de reprodutores bovinos da 
raça Braford ofertados pela 
Estância ABC, localizada em 
Santana do Livramento, 
Estado do Rio Grande do 
Sul, em remate anual. 

Por meio dos boletins de 
levantamento de custos, do mapa 
de localização de custos (método 
proposto para classificar os custos) 
e do método de custeio variável foi 
possível identificar e apurar os 
custos de produção, atribuindo-
lhes grau de importância para a 
propriedade pesquisada. 
 

Behr et al. 
(2012) 

Identificação e 
mensuração dos 
entraves 
organizacionais: uma 
análise da gestão 
estratégica de custos 
na cadeia produtiva 
do leite e derivados 

Analisar a gestão estratégica 
de custos na cadeia do leite 
e derivados, a partir da 
identificação e mensuração 
de seus entraves 
organizacionais. 

Os principais entraves 
organizacionais existentes na 
cadeia Produtiva Leiteira em 
questão concentram-se na 
inexistência de associativismo. 
Fazendo uma relação com a gestão 
estratégica de custos, percebe-se 
que os agentes da cadeia vêm 
atravessando momentos de alta 
nos custos operacionais, o que 
indica a necessidade de 
planejamento. 

Herculano e 
Alves (2012) 

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


Desempenho econômico da pecuária de corte em campo nativo: uma análise temporal na 

 Campanha Gaúcha 

Viana, J.G.A.; Wilchen, S.C.W.; Flores, S.A.M.; Goularte, J.L.L. 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 2, Abr/Jun - 2017.                                     ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

115 

Análise de viabilidade 
econômica da 
atividade de 
bovinocultura de leite 
em uma propriedade 
no município de 
Pinheiro Preto – SC 

Verificar se há viabilidade 
econômica na implantação 
da atividade de 
bovinocultura de leite em 
uma propriedade localizada 
em Pinheiro Preto – SC. 

Por meio da análise dos 
indicadores econômicos, 
constatou-se que o projeto é 
inviável, devido ao alto valor 
empregado para iniciar a atividade 
com a construção do barracão, 
aquisição das máquinas, 
equipamentos e dos animais. 
Portanto, é necessário estudar e 
encontrar alternativas no sistema 
de produção que minimizem os 
custos. 

Farina et al. 
(2015) 

A Certificação do Bem 
Estar Animal: um 
levantamento dos 
gastos 

Verificar os gastos no 
processo da certificação do 
bem estar animal na criação 
de bovinos de corte em uma 
fazenda do norte 
catarinense. 

A análise dos gastos possibilitou 
apurar que a maior carga de 
investimento ocorre na mão de 
obra para o manejo, que garante a 
harmonia desses bovinos para com 
o meio ambiente. Ressalta-se que 
independente da certificação, os 
produtores ainda necessitariam 
fazer uso dessa mão de obra, a 
diferença se dá pelo nível de 
treinamento desses funcionários, e 
pelos investimentos em 
adequações. 

Pereira et al. 
(2015) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 A partir do Quadro 1, nota-se que o período de maior publicação de artigos referentes 

a bovinocultura no Congresso Brasileiro de Custos foi o ano de 2012. Os trabalhos mais 

recentes, publicados em 2015, abordaram a viabilidade econômica da atividade e o processo 

de certificação, itens que necessitam da avaliação de custos. Além disso, ressalta-se, nesse 

ambiente acadêmico, a restrição de estudos voltados a análise econômica da ovinocultura, 

(Quadro 2),  sendo uma atividade pecuária carente de pesquisas aplicadas nesse ramo de 

investigação.  

 

Quadro 2: Publicações acadêmicas com a palavra-chave ovinocultura no período de 

1994 a 2015. 
Palavra Chave: OVINOCULTURA 

Título Objetivo Principais Resultados Referência/Ano 
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Métodos de 
custeio por 
absorção e 
variável na 
ovinocultura de 
corte: estudo de 
caso em uma 
cabanha. 

Identificar e mensurar 
os custos de produção 
da ovinocultura de 
corte, por meio dos 
Métodos de Custeio 
por Absorção e 
Variável, visando a 
demonstrar os valores 
dos estoques e os 
resultados econômicos 
de uma cabanha de 
ovinos de corte em 
Itapiranga (SC). 

Os custos de produção foram identificados 
e mensurados, totalizando R$ 6,93 por kg 
de carne produzida apurados pelo método 
do Custeio por Absorção, e de R$ 3,50 por 
quilo de carne produzida; apurados pelo 
método do Custeio Variável. 
Independentemente de o resultado 
econômico ser o mesmo no ano, a 
segregação mensal dos custos em 
variáveis e fixos, e a metodologia de 
considerar-se, no valor dos estoques 
apenas os custos variáveis, 
economicamente, é muito mais 
interessante para que os gestores da 
ovinocultura de corte tomem suas 
decisões de curto prazo. 

De Faria, 
Eyerkaufer e 
Costa (2006) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.2. Classificação dos Custos e Indicadores Econômicos 

 

 Santos et al. (2009) propõem que os custos podem ser classificados conforme os 

objetivos do empreendimento. Indicam que os custos na agropecuária, a fim de avaliar os 

estoques, podem ser definidos por três aspectos: Custeio por Absorção, Custeio Direto ou 

Variável e Custos Standard ou Padrão.  

Segundo Martins (2008, p. 37), o Custeio por Absorção “consiste na apropriação de 

todos os custos de produção aos bens elaborados, [...]”. Assim, todos os gastos relativos à 

produção são distribuídos para todos os produtos. Para avaliação dos estoques geralmente é 

utilizado para mensurar monetariamente os estoques de produtos acabados (SANTOS et al., 

2009). Cabe ressaltar que no Custeio por Absorção, também, a depreciação dos bens 

utilizados na produção deve ser distribuída aos produtos.  

 Considerando a aplicação de todos os custos no Custeio por Absorção, deve-se 

observar a categorização dos mesmos, que podem ser classificados em diretos e indiretos, 

fixos e variáveis. Os custos a serem classificados em uma produção são os seguintes: 

matérias-primas, embalagens, insumos, mão-de-obra, depreciação, energia elétrica, aluguéis, 

entre outros.  

Para a classificação em custos diretos e indiretos, segundo Martins (2008, p. 48-49) 

“[...] alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando uma unidade de 

medida [...] são custos diretos [...]. Outros realmente não oferecem condição de uma medida 

objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes 

arbitrária [...] são custos indiretos”. Assim, a classificação em custos diretos e indiretos é com 
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relação ao produto. Os custos indiretos só podem ser apropriados aos produtos mediante 

estimativas, ou seja, por meio de algum critério de rateio dos custos em relação aos produtos. 

De certa forma existe alguma arbitrariedade nestes critérios de rateio. Segundo Martins 

(2008), o critério de rateio adotado pode ser área ocupada em m², volume utilizado em m³, 

valor de aluguel, entre outros. 

 Outra classificação dos custos pode ser em fixos e variáveis. Segundo Martins (2008), 

os custos fixos independem do volume de produção e os custos variáveis dependem do 

volume de produção em determinado período. Assim, a classificação em custos fixos e 

variáveis é baseada na produção. 

 Na análise econômica pecuária, para o cálculo das margens de contribuição (bruta, 

operacional e líquida), assim como o valor total da produção e dos custos (operacional, 

oportunidade e total) pode-se utilizar da estrutura de demonstração do resultado de 

Damasceno et al. (2012). Segundo os autores, o Valor Total de Produção (VTP) corresponde a 

soma da receita de venda e da variação do estoque, a Receita Efetiva (RE) corresponde o 

valor da receita de venda, o Custo Operacional Efetivo (COE) é o valor dos gastos da 

atividade pecuária, o Custo Operacional Total (COT) inclui o valor dos gastos da atividade 

pecuária e da depreciação. 

 Prosseguindo na avaliação da atividade pecuária é importante considerar os 

indicadores econômicos. Segundo Padoveze e Benedicto (2010) a situação econômica busca 

evidenciar a capacidade da organização em gerar resultados. Para tanto, são utilizados 

indicadores de lucratividade e rentabilidade.  A lucratividade ou margem estabelece a relação 

entre o resultado obtido com o valor da venda, enquanto a rentabilidade avalia em termos 

percentuais o resultado com o valor do investimento (PADOVEZE, BENEDICTO, 2010).  

 Neste cenário, deve-se buscar mensurar o resultado obtido nas atividades de 

bovinocultura e ovinocultura, calculando especificamente a lucratividade ou margem, através 

da receita gerada nos períodos. Gitman (2010) aponta que os índices devem ser analisados de 

forma conjunta para uma explanação mais ampla, sendo que os índices de margem 

contribuem para a rentabilidade da empresa.  

Na gestão de propriedades rurais, Kay et al. (2014, p. 83) afirmam que a “lucratividade 

é uma medida da eficiência do negócio no uso de seus recursos para gerar lucro ou renda rural 

líquida”. Para tal, é possível utilizar medidas como Margem Bruta, Margem Operacional e 

Margem Líquida. Conforme PIRES (2008, p. 73), “o resultado da margem bruta mostra a 

eficiência da empresa na administração dos seus custos, na busca de uma maior margem sobre 
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as vendas”. De maneira geral, esse indicador compara o resultado bruto (vendas subtraindo-se 

os custos variáveis) com a receita líquida.   

 Por sua vez, Kay et al. (2014, p. 101) conceituam a margem operacional como razão 

de margem de lucro operacional, a “qual mede a proporção de receita bruta restante após se 

pagarem todas as despesas”. Esse indicador compara o lucro antes dos juros e impostos, 

conhecido como LAJIR, com a receita líquida. Ao calcular o LAJIR tem-se a medida de 

ganhos após a dedução de custos e despesas operacionais. A margem operacional é “um 

indicador de grande importância para avaliação do negócio, da atividade em si, independente 

dos aspectos de financiamento da empresa” (PIRES, 2008, p. 74). 

 Para completar a análise da lucratividade, utiliza-se o índice de margem líquida. Pires 

(2008) descreve que a margem líquida representa o ganho (ou perda) final, ou seja, o quanto 

sobrou de receita líquida após a dedução de todos os custos e despesas, tanto operacionais 

como não operacionais. Para ilustrar os conceitos, juntamente com as equações, tem-se o 

Quadro 3. 

 

Quadro 3:– Indicadores de Margem ou Lucratividade 
Indicador Equação Interpretação 

Margem Bruta 

 

Quanto maior, melhor é o gerenciamento dos custos da 
empresa. 

Margem Operacional 

 

Quanto maior, melhor é o ganho em aspectos 
operacionais. 

Margem Líquida 

 

Quanto maior, melhor é a eficiência em termos de 
geração de lucratividade. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Pires (2008). 

 

 Com base no Quadro 3 pode-se observar que os indicadores de margem ou 

lucratividade indicam a eficiência em termos de geração de resultados em todas as etapas da 

atividade. Segundo Assaf Neto (2014, p. 130), “a grande importância desses índices para a 

análise econômico-financeira centra-se, principalmente, nas várias explicações sequenciais 

sobre o desempenho empresarial que podem ser elaboradas por meio deles”.  

No caso específico das empresas rurais deve-se atentar para os resultados individuais 

(por atividades) e o resultado agregado, tendo em vista a importância da análise econômica 

segmentada e geral. Portanto, a partir do exposto, entende-se  relevante uma  análise temporal 

de desempenho econômico da pecuária de corte na Campanha Gaúcha, uma das principais 

atividades econômicas  e de formação histórica do Rio Grande do Sul.  
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3. Metodologia 

 

A pesquisa foi conduzida pelo método de estudo de caso. A unidade de análise foi uma 

propriedade rural localizada no município de Dom Pedrito, na região da Campanha Gaúcha, 

com 1.131 hectares, que desenvolve a pecuária de corte nas atividades de bovinocultura de 

corte e ovinocultura de ciclo completo (cria, recria e terminação). O sistema de produção é 

extensivo, baseado na alimentação em campo nativo, com baixo uso de suplementação 

alimentar. A bovinocultura de corte é a principal atividade da propriedade, com a criação de 

animais da raça Hereford e Braford, com comercialização de terneiros, novilhos e vacas de 

invernar. A ovinocultura é uma atividade complementar com a finalidade de consumo interno 

e comercialização de lã e cordeiros para recria da raça Corriedale. O caso em análise 

desenvolve um sistema de pecuária tradicional, sendo o principal modelo pecuário adotado na 

Campanha Gaúcha, podendo ser caracterizado, conforme estudo de Andreatta (2009), como 

“Pecuarista Consolidado”.  

Para avaliação econômica da unidade em estudo foram coletados dados contábeis da 

empresa rural, a partir de notas fiscais e relatórios gerenciais, no período de janeiro de 2009 a 

dezembro de 2014, totalizando 72 meses de análise. Os procedimentos metodológicos foram 

conduzidos de forma a possibilitar a análise de custos e indicadores de desempenho de forma 

agregada, no sistema “Pecuária de Corte” (produção conjunta de bovinos e ovinos) e de forma 

segmentada por atividade produtiva, no sistema “Bovinocultura de Corte” e sistema 

“Ovinocultura”. Essa avaliação individual é explorada por Kay et al. (2014), os quais afirmam 

que a lucratividade por empreendimentos possibilita identificar aqueles que estão produzindo 

lucro e aqueles que estão gerando prejuízo ao negócio. 

Para a mensuração dos custos de produção, utilizou-se o método de Custeio por 

Absorção, que segundo Martins (2008, p. 37) “consiste na apropriação de todos os custos de 

produção aos bens elaborados, [...]”. Assim, todos os gastos relativos à produção são 

distribuídos para todos os produtos. Os custos foram distribuídos em Custo Variável (CV), 

Custo Fixo (CF), Custo Operacional (CO) e Custo Total (CT) conforme metodologia proposta 

pela CONAB (2010) e aplicação de Oaigen et al. (2008). 

Para cálculo da depreciação de máquinas e benfeitorias, bem como para rateio dos 

custos indiretos entre as atividades pecuárias, realizou-se um inventário patrimonial e de 

rebanho animal, respectivamente.  Em relação à depreciação, o tempo de vida útil, o valor 

residual de cada bem, a taxa e o método de depreciação linear foram determinados com base 
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nos Anexos II, III e IV da metodologia da CONAB (2010). O inventário de semoventes foi 

realizado no início e no final de cada ano do período (2009 a 2014) para o cálculo de variação 

do rebanho. 

Na estrutura utilizada, a soma dos custos fixos e variáveis representa o custo 

operacional. Para mensurar o custo total, tem-se a influência do custo de oportunidade, que 

segundo Martins (2008) representa o quanto a entidade sacrificou em termos de remuneração 

por ter aplicado seus recursos numa alternativa ao invés de outra. Para o cálculo do Custo de 

Oportunidade da Terra (COT) foi considerado o valor de mercado de arrendamento para 

pecuária de corte na região, ou seja, 4.000 quilogramas (kg) de boi gordo por quadra de 

sesmarias (87 hectares). Assim, para cada ano do período em análise, a área total da 

propriedade foi convertida no valor de referência (kg de boi gordo) e multiplicada pelo preço 

do boi no mercado à época.  O Custo de Oportunidade do Capital (COC) foi cálculo a partir 

da multiplicação da taxa de remuneração anual da poupança sobre o custo variável do ano.  

Para análise segmentada dos custos de produção nos sistemas “Bovinocultura de 

Corte” e “Ovinocultura”, os custos indiretos foram rateados por meio do critério de unidades 

animais conforme descrito em Viana & Silveira (2008) e utilizado por Oaigen et al. (2008).  

Assim, os custos variáveis e custos fixos referentes às duas atividades foram rateados 

utilizando-se o percentual de unidades animais (UA) ovinas e bovinas sobre o total de UA da 

propriedade. Devido à característica temporal da análise proposta, foram calculados 

percentuais de rateio para cada ano do período (2009 a 2014), com base nos dois inventários 

anuais de semoventes. A média anual de rebanho ovino e bovino foi transformada em 

unidades animais conforme tabela de conversão exposta por Viana & Silveira (2008, p.18).  

A Receita Bruta Total (RBT) foi calculada a partir da receita oriunda da bovinocultura 

e da ovinocultura, com base nas notas fiscais emitidas pelo produtor. De forma conjunta, foi 

calculado o custo das mercadorias vendidas, denominado na análise pecuária de Variação de 

Inventário de Rebanho (VIR). Segundo Ribeiro (2009), a entidade que adotar o inventário 

periódico deve apurar o custo das mercadorias vendidas considerando o estoque inicial, as 

compras e o estoque final. Assim, calculou-se a variação de inventário para cada ano do 

período em análise, multiplicando o saldo de número de cabeças bovinas e ovinas pelo 

respectivo peso da categoria animal e, posteriormente, pelo seu valor de mercado. Após, com 

base em Damasceno et al. (2012), calculou-se o Valor Total da Produção (VTP = RBT + VIR) 

para os sistemas Pecuária de Corte, Bovinocultura de Corte e Ovinocultura em cada ano do 

período de 2009 a 2014.  Conforme Damasceno et al. (2012),  o VTP deve ser considerado no 
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cálculos das margens econômicas e retrata a eficiência do sistema, permitindo uma análise e 

projeção econômica sob a mesma estrutura produtiva inicial.  

A seguir, a partir dos conceitos de Gitman (2010), foram calculadas anualmente a 

Margem Bruta (MB = VTP - CV), Margem Operacional (MO = VTP - CO) e Margem 

Líquida (ML = VTP - CT) nos três sistemas em análise. Adicionalmente, os valores absolutos 

das margens econômicas foram transformados em indicadores relativos, conforme conceito de 

Pires (2008) exposto no Quadro 3. Para Padoveze e Benedicto (2010, p. 119), margem e 

lucratividade são sinônimas e “representam o lucro obtido em relação ao valor de vendas”.   

Devido à natureza temporal dos dados, os resultados de estrutura de custos, receitas e 

margens econômicas foram corrigidos monetariamente pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV), tendo como referência o mês de Julho de 2015. Após, os 

resultados econômicos foram organizados em tabelas e gráficos e analisados de forma 

absoluta e por unidade de área (hectare) e animal (UA), a partir da média aritmética e 

coeficiente de variação no período de 2009 a 2014, comparando o desempenho econômico 

dos três sistemas. 

Por fim, os dados de receita bruta mensal da produção bovina e ovina foram 

submetidos à análise de sazonalidade, por meio do método de ajuste sazonal pertencente ao 

Modelo Clássico de Séries Temporais (PINDYCK e RUBINFELD, 2005). Os índices de 

sazonalidade refletem as flutuações periódicas relativamente regulares que ocorrem dentro de 

cada período de 12 meses, ano após ano (LEVINE et al., 2011). Com o cálculo dos índices 

buscou-se analisar as oscilações de curto prazo da estrutura de receitas com bovinos e ovinos 

no período de 2009 a 2014, sendo um importante indicador para avaliação do desempenho 

econômico e da complementaridade produtiva.  

 

4. Resultados e Discussão 

 

 A propriedade rural em análise tem como atividade produtiva a ovinocultura e 

bovinocultura no município de Dom Pedrito, localizado na Campanha Gaúcha. A pecuária de 

corte é desenvolvida de forma extensiva, em campo nativo, no sistema de ciclo completo, 

sendo o principal modelo de exploração animal na metade sul do Rio Grande do Sul. A 

Tabela 1 apresenta os dados de média anual, coeficiente de variação e participação dos 

centros de custo variável e custo fixo para a atividade da pecuária de corte do estudo de caso 

no período de 2009 a 2014. 
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Tabela 1: Centros de custo variável e custo fixo da pecuária de corte em campo nativo 

no período 2009 a 2014. 

Centros de Custeio 
Média Anual (R$)* 

2009 - 2014 
Coeficiente de 
Variação (%) 
2009 - 2014 

Participação (%) no 
CV e CF 

Custo Variável (CV)    

Mão de Obra e Encargos 36.589,62 16,82 18,48 
Serviços de Terceiros 40.249,70 33,32 20,33 
Impostos 7.540,87 45,10 3,81 
Arrendamento 43.595,12 22,22 22,02 
Combustível 19.274,21 13,40 9,74 
Medicamentos Veterinários 14.395,10 36,15 7,27 
Nutrição, Adubos e Sementes 13.716,93 58,69 6,93 
Alimentação/Despesas Gerais 9.197,39 19,21 4,65 
Comissões 13.386,00 28,80 6,76 

CV Total 197.944,95 16,04 100 

Custo Fixo (CF)    

Conserv. Máquinas e Implem. 19.931,99 42,38 31,81 
Conserv. Benfeitorias 29.183,60 29,75 46,58 
Depreciação Máquinas/Implem. 3.589,96 0,00 5,73 
Depreciação de Benfeitorias 9.949,77 0,00 15,88 

CF Total 62.655,33 22,61 100 
* Valores anuais corrigidos para Julho de 2015 a partir do IGP-DI. 

 

O centro de custo com maior participação no custeio variável no período analisado foi 

o arrendamento de área de terceiros. A propriedade rural complementa sua exploração com o 

arrendamento de 300 hectares para o aumento da exploração pecuária.  No entanto, evidencia-

se a elevada participação dos custos com mão de obra, encargos e serviços de terceiros, 

totalizando 38,8% do custo variável da pecuária de corte no período de 2009 a 2014.  Os 

resultados da pesquisa corroboram os dados obtidos por Costa et al. (2005) que apontam a 

mão de obra e serviços como o principal dispêndio na pecuária de corte de ciclo completo na 

Campanha Gaúcha, representando aproximadamente 43% do custo variável. Assim, a mão de 

obra permanente e ocasional torna-se o principal centro de custeio variável na produção de 

bovinos e ovinos de corte em sistema extensivo (COSTA et al. 2006; VIANA e SILVEIRA, 

2009) . A análise dos dados temporais ainda permite identificar que a mão de obra e encargos, 

além de apresentar um elevado dispêndio, apresenta um baixo coeficiente de variação 

(16,82%), indicando uma baixa variação anual deste centro de custo.   

O centro de custos de Nutrição, Adubos e Sementes representam apenas 6,93% do 

custeio variável. A baixa participação deve-se ao caráter extensivo da produção pecuária do 

caso analisado, aproveitando-se da qualidade das pastagens naturais da região, tipo de 

exploração frequente na Campanha Gaúcha. No entanto, este centro foi o que apresentou o 
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maior coeficiente de variação do custo variável (58,69%), indicando uma elevada variação 

destes gastos no período de 2009 a 2014. O volume e a qualidade da pastagem natural são 

afetados por condições de clima e solo. Períodos de restrição do campo nativo determinam 

uma redução no desempenho animal, induzindo o produtor rural a um maior gasto com 

suplementação alimentar e pastagens cultivadas.  Portanto, a falta de um planejamento 

nutricional na pecuária extensiva acarreta uma maior variabilidade desse centro de custo.  

Por sua vez, custos com medicamentos veterinários representam 7,27% do custeio 

variável.  A pequena participação de despesas sanitárias na estrutura de custos da pecuária 

também foi salientada por Damasceno et al. (2012). Os autores destacam que estratégias de 

economia de custos nesse centro de insumos impacta pouco o custeio variável e ainda pode 

trazer prejuízos produtivos que reduziriam a receita bruta futura.  

Dentro dos custos fixos de produção, destaca-se o elevado percentual referente à 

conservação de máquinas, implementos e benfeitorias (78,39% do custo fixo total). Esse 

resultado revela o elevado gasto necessário para manutenção da estrutura física de 

propriedades pecuárias tradicionais do Rio Grande do Sul.  Devido ao caráter histórico da 

propriedade em análise, a conservação do patrimônio torna-se um recorrente dispêndio, 

independentemente do nível de produção adotado, sendo a realidade de diversas propriedades 

pecuárias gaúchas.  

Em uma análise temporal, a Figura 1 apresenta a evolução do custo variável da 

produção de bovinos de corte e ovinos em campo nativo de 2009 a 2014. Devido sua maior 

importância relativa no sistema de produção analisado, a bovinocultura de corte concentra o 

maior volume absoluto do custo. No entanto, destaca-se o caráter variável dessa categoria de 

custo ao longo do tempo em ambas as atividades, flutuando conforme as características 

estruturais de cada ano da produção. 
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Figura 1: Evolução do custo variável da produção de bovinos de corte e ovinos em 

campo nativo no período de 2009 a 2014. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A natureza variável da estrutura de custos da pecuária ao longo do tempo, como 

apresentado na Figura 1, reforça a necessidade de estudos econômicos de natureza temporal. 

Kay et al. (2014) apontam que analisar os custos ao longo do tempo faz parte do controle do 

empreendimento, abrangendo a gestão estratégica rural. Nota-se na bovinocultura de corte 

uma forte variação do custo variável de produção, especialmente entre os anos de 2012 e 

2013. Ou seja, estudos da análise de custos de apenas um ano, civil ou agrícola, podem não 

representar a real situação econômica da produção pecuária, podendo levar a um diagnóstico 

ou uma tomada de decisão equivocada.  

Além disso, a observação dos resultados históricos podem permitir a identificação de 

um padrão de longo prazo na estrutura de custos, como o identificado na atividade da  

ovinocultura. Ao contrário das variações intensas e irregulares do custo na bovinocultura, os 

custos variáveis em ovinos apresentaram um ritmo de crescimento regular até o ano de 2013, 

com comportamento de redução a partir de 2014. Assim, a abordagem de análise temporal 

pode permitir uma visualização de um padrão futuro da estrutura de custos ao produtor rural. 

A Tabela 2 apresenta a média anual das categorias de custo de produção e sua 

participação no custo total para o período de 2009 a 2014, segmentados em três sistemas de 
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análise econômica: Bovinocultura de Corte, Ovinocultura e Pecuária de Corte (Bovinos + 

Ovinos).  

 

Tabela 2: Estrutura de custos e participação no custo total dos sistemas Bovinocultura 

de Corte, Ovinocultura e Pecuária de Corte em campo nativo no período 2009 a 2014. 

Custeio 
Média Anual (R$)* 

2009 - 2014 
Participação no CT (%) 

Bovinocultura de Corte   

A - Custo Variável 140.332,73 39,67 
B - Custo Fixo 44.814,05 12,67 
C - Custo Operacional (A+B) 185.146,78 52,34 
D - Custo Oportunidade Capital 9.657,84 2,73 
E - Custo Oportunidade Terra 158.940,25 44,93 
F - Custo Total (C+D+E) 353.744,87 100 

Ovinocultura   

A - Custo Variável 57.612,22 40,66 
B - Custo Fixo 17.841,28 12,59 
C - Custo Operacional (A+B) 75.453,49 53,25 
D - Custo Oportunidade Capital 3.941,67 2,78 
E - Custo Oportunidade Terra 62.302,25 43,97 
F - Custo Total (C+D+E) 141.697,41 100 

Pecuária (Bovinos + Ovinos)   

A - Custo Variável 197.944,95 39,95 
B - Custo Fixo 62.655,33 12,65 
C - Custo Operacional (A+B) 260.600,27 52,60 
D - Custo Oportunidade Capital 13.599,50 2,74 
E - Custo Oportunidade Terra 221.242,50 44,66 
F - Custo Total (C+D+E) 495.442,28 100 
* Valores anuais corrigidos para Julho de 2015 a partir do IGP-DI. 

 

O custo operacional representa a maior parcela do custo total de produção nos três 

sistemas em análise. O custo operacional é composto pelo custo variável e custo fixo e, 

segundo Matsunaga et al. (1976, p.137)  é o  “indicador, mais preciso possível, das decisões 

da produção”. A tomada de decisão do pecuarista deve estar atrelada a análise do custo 

operacional, pois sua remuneração indica a possibilidade de manutenção na atividade sem 

onerar a sua capacidade produtiva.  

Com mesma importância relativa, destaca-se a elevada participação do custo de 

oportunidade da terra na formulação do custo total dos três sistemas. Na pecuária de corte, a 

remuneração do fator terra corresponde a 44,66% do custo total de produção no período de 

2009 a 2014. Esse resultado corrobora o estudo de Viana & Silveira (2009) que afirma que a 
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terra é o ativo fixo que mais onera o sistema produtivo, visto que é o bem de maior valor 

patrimonial na produção pecuária. 

A elevada participação do custo de oportunidade da terra na atividade pecuária gera, 

por vezes, um cenário de pressão econômica. Em algumas regiões, para Maya (2003), o 

elevado custo de oportunidade da terra induz o produtor à intensificação da atividade pecuária 

ou a substituição de áreas de pastagem por culturas agrícolas, sendo um importante fator de 

desistência da produção animal.  Assim, em cenários de valorização dos preços da agricultura 

de grãos, a remuneração do fator de produção terra torna-se mais atrativa com a substituição 

da atividade pecuária, afetando regiões tradicionais de exploração de bovinos e ovinos, como 

no caso da Campanha Gaúcha.  

A Tabela 3 apresenta as médias anuais dos valores da produção da bovinocultura de 

corte e ovinocultura e sua participação do valor total da pecuária de corte da propriedade rural 

no período de 2009 a 2014. 

 

Tabela 3: Valores da produção e participação dos sistemas no valor total da pecuária no 

período de 2009 a 2014.  

Valor da Produção 
Média Anual (R$)* 

2009 - 2014 
Participação (%) no Valor 

Total da Pecuária 

Bovinocultura de Corte   

G - Receita Bruta 304.037,38  
H - Variação Inventário de Rebanho - 40.631,18  
I  -Valor Total da Produção (G+H) 263.406,20 79,19 

Ovinocultura   

G - Receita Bruta 70.850,30  
H - Variação Inventário de Rebanho - 1.617,57  
I  -Valor Total da Produção (G+H) 69.232,73 20,81 

Pecuária (Bovinos + Ovinos)   

G - Receita Bruta 374.887,68  
H - Variação Inventário de Rebanho - 42.248,75  
I  -Valor Total da Produção (G+H) 332.638,93 100 
* Valores anuais corrigidos para Julho de 2015 a partir do IGP-DI. 

 

Em uma análise econômica temporal, a receita bruta da atividade pecuária deve ser 

conciliada com a flutuação de semoventes. Levando em conta essa variação do inventário de 

rebanho, o Valor Total da Produção, para Costa et al. (2004, p.31),  “corrige" eventuais super 

ou subestimações da receita total, originadas em vendas de gado anormais (excessivamente 

elevadas ou reduzidas).  Assim, o Valor Total da Produção exprime a renda da produção 
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pecuária mantendo sua capacidade de produção constante, evitando a formulação de margens 

econômicas viesadas.  

 Evidencia-se que, no caso analisado, a bovinocultura de corte representa 79,19% do 

valor total da produção pecuária, sendo a principal atividade econômica desenvolvida na 

propriedade. Mesmo assim, a ovinocultura participa com 20,81% do valor total da produção, 

auxiliando na composição do rendimento total do sistema produtivo.  

 Ao se analisar a receita bruta ovina total no período, evidencia-se que 67% dos 

rendimentos provêm da venda de ovelhas e cordeiros para abate, enquanto 33% provêm da 

comercialização de lã ovina. Ressalta-se que mesmo com a valorização da carne ovina no 

mercado da ovinocultura nas últimas décadas, a comercialização de lã ainda contribui com 

uma parcela importante da receita da produção de raças duplo propósito. 

O ciclo de produção é uma importante característica estrutural da produção 

agropecuária. Essa condição, ao longo do tempo, influencia o comportamento da receita bruta 

da pecuária de corte, restringindo a capacidade de generalização de estudos econômicos em 

um único ano de análise. A Figura 2  demonstra a evolução da receita bruta total da produção 

de bovinos de corte e ovinos em campo nativo no período de 2009 a 2014, a fim de verificar a 

presença de ciclos de receitas nas atividades produtivas. 

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bovinocultura Ovinocultura

 
Figura 2: Evolução da receita bruta total

*
 da produção de bovinos de corte e ovinos em 

campo nativo no período de 2009 a 2014. 

* Valores anuais corrigidos para Julho de 2015 a partir do IGP-DI. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ambas as atividades pecuárias apresentam variabilidade de receitas brutas anuais. 

Constata-se um padrão cíclico de receitas, especialmente na bovinocultura de corte. As 

categorias de terneiros(as) para recria, novilhos e vacas de invernar são os principais produtos 

comercializados. No entanto, em alguns anos evidencia-se a comercialização de matrizes, 

elevando a receita bruta anual. No ano subsequente, há uma retenção de matrizes e terneiras, a 

fim manter a capacidade de produção, gerando, portanto, um ciclo de receitas brutas na 

bovinocultura.  

Esse comportamento pode estar atrelado a fatores climáticos, sanitários, de 

disponibilidade de campo nativo e de estratégias de comercialização do produtor.  Dessa 

forma, a identificação dessa característica corrobora a necessidade de um planejamento e 

gestão financeira da produção pecuária na Campanha Gaúcha, reduzindo o risco de fluxo de 

caixa negativo e períodos de baixo investimento na produção.  

Os dados de receita bruta mensal da produção bovina e ovina também foram 

submetidos à análise de sazonalidade, a fim de determinar as características do 

comportamento das receitas no curto prazo. Esse indicador possibilita uma visualização 

comparativa da flutuação das receitas das duas atividades pecuárias dentro dos meses do ano, 

representadas pelo índice de sazonalidade expresso na Figura 3.  

-1,500

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Bovinocultura Ovinocultura

 
Figura 3: Índices de sazonalidade da receita bruta da produção de bovinos de corte e 

ovinos em campo nativo de 2009 a 2014. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na análise dos índices, o valor um (1) refere-se à média de receita bruta com a 

bovinocultura ou ovinocultura no período analisado. Flutuações ao longo dos meses indicam 

um comportamento superior ou inferior à média da série, determinando expansão ou retenção 

da receita bruta de cada atividade pecuária.  Tal análise pode ser feita de forma percentual ao 

observar a distância de cada índice mensal em relação ao valor 1 (média do período) e 

multiplicar por cem. 

Dessa forma, constata-se uma sazonalidade de receita bruta mais intensa para a 

ovinocultura, determinando períodos típicos de “safra” e “entressafra”. O período de 

comercialização, com valores de receita acima da média, pode ser definido como de 

novembro a março. Esses meses respondem pela comercialização da safra da lã, nos meses de 

novembro e dezembro, e a venda de cordeiros para recria e abate ao longo dos meses janeiro, 

fevereiro e março.  Por sua vez, os meses de abril a outubro pode-se denominar de período de 

produção, na qual a atividade se foca nos manejos reprodutivos, sanitários e nutricionais do 

rebanho, com pouca ou nenhuma obtenção de receitas.  

As receitas da bovinocultura de corte apresentam um menor grau de sazonalidade, 

indicando uma geração de renda mais constante ao longo do ano. No entanto, verificam-se 

oscilações mensais, com receitas acima da média em quatro meses do ano (abril, junho, 

outubro e novembro) e retração de receitas nos demais meses. A expansão de receita está 

associada à temporada de comercialização de terneiros para recria, representada nesse caso 

pelo mês de junho, com receitas com valores 104% superiores a média do período, e a 

comercialização de novilhos e vacas de invernar, nos meses de outubro e novembro, com 

receitas 79% e 71% superiores a média do período, respectivamente.   

Com base na análise dos índices de sazonalidade pode-se concluir que as vantagens da 

integração da produção entre bovinos e ovinos perpassam questões de manejos sanitário e 

nutricional já citados na literatura (FERNANDEZ et al., 2004; CARVALHO et al., 2005).      

Verifica-se, na Figura 3, uma complementaridade na produção de receita bruta a partir da 

integração das atividades. Nos períodos de retração de receitas da bovinocultura de corte, há 

uma expansão das receitas com a comercialização de produtos da criação ovina, e vice-versa. 

Essa complementaridade econômica contribui para a formação de um fluxo de caixa positivo 

da propriedade rural ao longo dos meses do ano, além da empresa ficar menos suscetível a 

variação de preços de um único produto no mercado.  
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 A Tabela 4 apresenta as médias anuais de margem bruta, margem operacional e 

margem líquida para bovinocultura de corte, ovinocultura e o sistema integrado (bovinos + 

ovinos) no período de 2009 a 2014.  Contata-se que os três sistemas em análise apresentam 

médias de margens brutas positivas, remunerando os custos variáveis do período. No entanto, 

quando se analisa o comportamento da margem operacional, verifica-se que a ovinocultura 

apresenta resultado negativo, não remunerando a totalidade dos custos fixos de produção.  

 

Tabela 4: Margens econômicas dos sistemas Bovinocultura de Corte, Ovinocultura e 

Pecuária de Corte em campo nativo de 2009 a 2014. 

Margens Econômicas 
Média Anual (R$)* 

2009 – 2014 
% Médio 

2009 - 2014 

Bovinocultura de Corte   

Margem Bruta (I - A) 123.073,47 46,72 
Margem Operacional (I - C) 78.259,42 29,71 
Margem Líquida (I - F) -90.338,66 -34,30 

Ovinocultura   

Margem Bruta (I - A) 11.620,51 16,78 
Margem Operacional (I - C) -6.220,76 -8,99 
Margem Líquida (I - F) -72.464,68 -104,67 

Pecuária (Bovinos + Ovinos)   

Margem Bruta (I - A) 134.693,98 40,49 
Margem Operacional (I - C) 72.038,66 21,66 
Margem Líquida (I - F) -162.803,35 -48,94 
* Valores anuais corrigidos para Julho de 2015 a partir do IGP-DI. 

Para Matsunaga et al. (1976), quando o preço do produto recebido pelo produtor for 

maior que o custo variável médio, o empresário pode permanecer na atividade durante um 

determinado período de tempo. Porém, se o preço for menor que o custo operacional, o 

prejuízo será igual ou parte dos custos fixos de produção. A margem operacional negativa da 

ovinocultura coloca a atividade produtiva nesse cenário, sendo que, no médio prazo, o seu 

prejuízo de parte do custo fixo acaba sendo remunerado no sistema Pecuária de Corte, pela 

renda oriunda da exploração da bovinocultura. Isso fica evidente ao observar a redução da 

margem operacional positiva da atividade “Pecuária (Bovinos + Ovinos)” em relação ao 

resultado positivo encontrado na atividade “Bovinocultura de Corte”.  

 Portanto, a sobrevivência da ovinocultura, no caso analisado, depende dos resultados 

econômicos da atividade concorrente, sendo a bovinocultura uma espécie de “financiadora” 

dos custos fixos de produção da atividade ovina. Pelas características tradicionais de 
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exploração da propriedade em análise, imagina-se que esse cenário possa ocorrer em outros 

sistemas similares de integração bovinos-ovinos da Campanha Gaúcha.  

 Ao se analisar a margem líquida anual média no período, identifica-se resultados 

negativos para os três sistemas em análise, determinando a não remuneração dos fatores de 

produção terra e capital. A literatura corrobora estes resultados; o estudo de Costa et al. 

(2005), em análise similar de produção pecuária em campo nativo, constatou que o sistema de 

produção pecuário não é capaz de remunerar na íntegra os fatores de produção utilizados, 

ocorrendo, no mínimo, um processo de descapitalização do produtor pelo não “pagamento” de 

juros ao capital empregado. Da mesma forma, Miguel et al. (2007) em análise de dezesseis 

sistemas de produção no Rio Grande do Sul, verificou que a eficiência econômica da pecuária 

é baixa, denotando, no período de 2003 a 2004, uma limitada capacidade de remuneração do 

capital imobilizado.  

Por sua vez, a Tabela 5 apresenta os indicadores médios de custos e desempenho 

econômico por área (hectare) e unidade animal (UA) da pecuária de corte em campo nativo na 

Campanha Gaúcha no período de 2009 a 2014.  

Tabela 5: Indicadores de custos e de desempenho econômico por área (hectare) e 

unidade animal (UA) da pecuária de corte em campo nativo na Campanha Gaúcha.  

Indicadores de Desempenho 
Média Anual (R$)* 2009 - 2014 

Bovinocultura de 
Corte 

Ovinocultura 
Pecuária  

(Bovinos + Ovinos) 

Por Área    

Receita Bruta/ha 347,99 204,67 304,62 
Valor Total da Produção/ha 301,88 193,61 268,71 

Custo Variável/ha 158,30 163,71 159,79 
Custo Fixo/ha 50,72 50,78 50,70 
Custo Operacional/ha 209,02 214,49 210,49 
Custo Total/ha 397,55 403,40 399,12 

Margem Bruta/ha 143,58 29,90 108,91 
Margem Operacional/ha 92,85 - 20,88 58,22 
Margem Líquida/ha - 95,68 -209,79 - 130,42 

Por Unidade Animal    

Receita Bruta/UA 435,16 258,89 382,03 
Valor Total da Produção/UA 375,72 247,58 336,42 

Custo Variável/UA 198,65 205,45 200,54 
Custo Fixo/UA 63,93 64,05 63,92 
Custo Operacional/UA 262,58 269,50 264,45 
Custo Total/UA 500,08 507,48 502,09 

Margem Bruta/UA 177,08 42,13 135,89 
Margem Operacional/UA 113,14 -21,93 71,97 
Margem Líquida/UA -124,36 -259,91 -165,67 
* Valores anuais corrigidos para Julho de 2015 a partir do IGP-DI. 
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Os resultados médios encontrados de custo variável e operacional por hectare 

ratificam o estudo de Costa et al. (2006) em análise de três sistemas de produção de bovinos 

de corte no Rio Grande do Sul. Para Costa et al.(2006), um sistema de pecuária intensiva, de 

ciclo completo com abate e entoure com no máximo três anos de idade, apresentou custo 

variável e operacional por hectare, atualizados, de R$ 196,32 e R$ 215,32, respectivamente. 

Isso indica que os sistemas pecuários extensivos analisados nessa pesquisa, independente do 

ano de produção, apresentam valores de custeio similares ao encontrado na literatura.  

 Evidencia-se que a atividade de bovinocultura de corte apresentou maior média por 

hectare do Valor Total da Produção no período de 2009 a 2014. Por sua vez, a atividade de 

ovinocultura apresentou maior média de custo variável, fixo, operacional e total por hectare 

no período de 2009 a 2014. Esses resultados levam a concluir que a bovinocultura de corte 

apresenta maior eficiência econômica nos sistemas pecuários integrados, com melhor 

resultado em indicadores de desempenho econômico. Isso fica evidente no comportamento 

positivo da margem bruta e operacional por hectare.  

 Os resultados médios de margem bruta por hectare na bovinocultura de corte do caso 

analisado no período de 2009 a 2014 se aproximam dos valores encontrados em pesquisa de 

Andreatta (2009). Segundo a autora, pecuaristas denominados de “Consolidados” 

apresentaram valores atualizados
1
 de margens brutas por hectare (ha) e por unidade animal 

(UA) de R$ 141,36 e R$ 170,71, respectivamente. A similaridade de retorno bruto classifica a 

propriedade pecuária em análise como “Consolidada”. Para Andreatta (2009), o “Pecuarista 

Consolidado” tem a bovinocultura de corte como principal atividade agrícola, desenvolvida 

majoritariamente sobre áreas de campo nativo. Seus indicadores agroeconômicos são baixos, 

mas permitem apurar uma renda agrícola suficiente para garantir a reprodução social dos 

pecuaristas. Assim, a partir da similaridade de retornos econômicos encontrados, corrobora-se 

a existência desse perfil de pecuarista na Campanha Gaúcha, sendo determinante essa 

classificação para o planejamento de políticas público-privadas de fortalecimento do setor 

produtivo.  

  Cabe ressaltar que resultados inferiores de margem operacional foram encontrados na 

literatura. Costa et al. (2005) indicaram margem operacional negativa em análise da produção 

de bovinos de corte em campo nativo na Campanha Gaúcha, resultado que compromete a 

estabilidade do negócio no médio prazo, não permitindo a reposição de máquinas, 

equipamentos e benfeitorias.   
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Ainda, com base na Tabela 5, podem-se destacar as margens operacionais médias por 

hectare e unidade animal negativas para a atividade da ovinocultura, não remunerando, 

portanto, a totalidade dos seus custos fixos de produção.  Esses resultados podem estar 

atrelados à posição secundária da ovinocultura dentro do sistema pecuário da propriedade em 

análise, tendo pouca prioridade em investimentos e tecnologia de produção. Essa posição 

determinou um sistema extensivo, com baixos índices de produtividade, o que acarretou 

resultados de desempenho econômico inferiores à bovinocultura de corte.  

Esse cenário pode ser estendido à produção pecuária integrada do Rio Grande do Sul.  

O estudo de Viana e Waquil (2014) inferiu que aproximadamente 83% dos ovinocultores 

pesquisados no Rio Grande do Sul não tinham a criação ovina como principal atividade 

econômica da propriedade. Portanto, nesses casos, a ovinocultura se posiciona como uma 

atividade complementar de renda no sistema de produção pecuário e, fundamentalmente, 

como fonte para o consumo de carne ovina da família e dos funcionários da propriedade rural.  

Apesar disso, os resultados médios de margem bruta e operacional por área e unidade animal 

no período de 2009 a 2014 são positivos para o sistema “Pecuária”, determinando viabilidade 

econômica dessa forma de produção conjunta na propriedade analisada.  

 Devido à importância da exploração da bovinocultura de corte no sistema de produção 

em análise, a Figura 4 apresenta os resultados da estrutura de custo por quilograma de peso 

vivo e preço médio recebido na atividade no período de 2009 a 2014. 
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Figura 4: Estrutura de custo por quilograma e preço médio recebido na bovinocultura 

de corte em campo nativo na Campanha Gaúcha de 2009 a 2014.  

* Valores anuais corrigidos para Julho de 2015 a partir do IGP-DI. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O preço médio por quilograma de peso vivo recebido pelas categorias de bovinos de 

corte comercializadas no caso analisado no período de 2009 a 2014 foi de R$ 3,56. Constata-

se, nos anos em análise, que o preço médio remunera o custo variável e o custo operacional 

por quilograma de peso vivo (com exceção do ano de 2014). Porém, na maioria dos anos, o 

preço médio recebido na comercialização de bovinos de corte não alcança o custo total por 

quilograma de peso vivo, indicando a não remuneração dos custos de oportunidade da terra e 

do capital da atividade, como já descritos nos resultados negativos de margem líquida.  Os 

resultados dessa estrutura de custos se assemelham ao custeio de matrizes realizado pela 

EMBRAPA em sistema de ciclo completo em campo nativo (COSTA et al., 2005). Ainda, 

cabe observar a variabilidade da estrutura de custos por quilograma da bovinocultura de corte 

ao longo dos anos, o que pode ser explicada pela variação de inventário animal, fatores 

climáticos e biológicos e ciclos de produção.   

5. Conclusões 

 

A análise econômica do estudo de caso possibilitou afirmar que a pecuária de corte 

apresenta viabilidade econômica em campo nativo, sendo uma exploração compatível com o 

Bioma Pampa e capaz de fornecer margens operacionais positivas ao longo dos ciclos de 

produção. Os indicadores econômicos da integração entre bovinocultura de corte e 

ovinocultura, mensurados ao longo do tempo, indicaram a perspectiva de manutenção da 

propriedade rural na atividade no médio prazo, sem onerar a sua capacidade produtiva.  

Contatou-se que a mão de obra permanente e ocasional foi o principal centro de custo 

variável na produção de bovinos e ovinos de corte em sistema extensivo. Na formulação do 

custo total da atividade pecuária, ressalta-se a elevada participação do custo de oportunidade 

da terra, sendo o fator de produção que mais onera o sistema produtivo. Ainda, destaca-se a 

natureza variável da estrutura de custos da pecuária ao longo do tempo, reforçando a 

importância de estudos econômicos das firmas agropecuárias em diferentes momentos do 

tempo.  

As receitas brutas anuais apresentaram um comportamento variável de 2009 a 2014. A 

bovinocultura de corte apresentou um padrão cíclico de receitas no longo prazo, devido, 

fundamentalmente, a fatores climáticos, sanitários, de disponibilidade de oferta de campo 

nativo e de estratégias de comercialização do produtor. No curto prazo, verificou-se a 
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existência de sazonalidade das receitas brutas da pecuária, com flutuações sazonais mais 

intensas para a ovinocultura, com períodos típicos de “safra” e “entressafra”. A análise dos 

índices de sazonalidade permitiu identificar uma complementaridade na produção de receita 

bruta ao longo do ano a partir da exploração integrada de bovinos e ovinos, contribuindo para 

um maior fluxo de capital e segurança na flutuação de preços de uma única atividade 

produtiva.  

Em relação ao desempenho econômico das atividades pecuárias do caso analisado, a 

bovinocultura de corte apresentou margem operacional média positiva no período de 2009 a 

2014, posicionando-se como a principal atividade desenvolvida na propriedade.  A 

ovinocultura apresentou resultado negativo de margem operacional média, não remunerando a 

totalidade dos custos fixos de produção. No médio prazo, o prejuízo de parte do custo fixo da 

atividade ovina acaba sendo remunerado pela renda oriunda da exploração da bovinocultura. 

Ao se analisar a margem líquida anual média no período, identificou-se resultados negativos 

para ambas atividades pecuárias, determinando a não remuneração do uso alternativo dos 

fatores de produção terra e capital. 

 O estudo de caso foi um esforço de uma análise temporal do desempenho econômico 

da pecuária de corte no Rio Grande do Sul. Acredita-se que, devido às características 

estruturais da agropecuária, os diagnósticos de custos de produção e análise de desempenho 

devam levar em conta a variabilidade temporal dos dados econômicos, a fim de melhor 

subsidiar o processo de tomada de decisão da firma e a formulação de políticas agrícolas. Para 

o futuro, sugere-se uma análise econômica comparativa da pecuária de corte integrada à 

agricultura de grãos. 
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