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Resumo  
 
O artigo teve por objetivo analisar o gerenciamento de custos incorridos na pecuária de corte 
por meio de um comparativo entre a engorda de bovinos em pastagens e em confinamento. 
Para tanto, fez-se um estudo descritivo, a partir de um estudo de caso, com abordagem 
predominantemente qualitativa. Os dados foram coletados através de observações, entrevistas 
e documentos primários. As técnicas utilizadas para análise dos dados foram as análises 
descritiva e documental. Concluiu-se que a engorda em pastagens apresenta maior retorno, 
enquanto que o confinamento apresenta a possibilidade de prejuízo. Pode-se inferir que o 
risco do confinamento é maior, pois apresenta maior variação de resultado, uma vez que, em 
função dos seus elevados custos, seu retorno está atrelado ao preço de venda. Contudo, a 
engorda de bovinos em confinamento apresenta algumas vantagens. Destacam-se, entre elas, a 
questão espacial, uma vez que o confinamento demanda uma área consideravelmente menor 
para sua viabilização, a questão temporal, pois o ciclo do confinamento é duas vezes menor 
que a engorda em pastagens, e a questão da vulnerabilidade climática, já que o clima afeta 
consideravelmente menos esta modalidade de engorda. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de custos. Pecuária de corte. Pastagem. Confinamento. 
 
 
1. Introdução 

 

A pecuária é a atividade econômica de criação de gado. Nos tempos modernos, sua 

principal representante é a bovinocultura, tanto em termos de rebanho como de demanda para 

consumo e de valores movimentados. A criação de bovinos apresenta duas principais 

modalidades: a destinada ao corte – visando à produção de carne e couro – e a destinada à 

produção de leite. São também dois os métodos de criação do gado: o extensivo – com a 

utilização de pastagens – e o intensivo – através do confinamento (KEPLER, CORRÊA, 
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EUCLIDES, 2002). 

A criação de bovinos destinada ao corte compreende as etapas de cria, recria e engorda 

(CREPALDI, 2005). Enquanto a cria e a recria são fases tradicionalmente realizadas de forma 

extensiva, a engorda pode ser realizada de três maneiras: extensiva, intensiva ou a partir de 

uma combinação de ambas. No Brasil predomina a prática da engorda em pastagens – 

segundo dados da ABIEC –Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes 

(2013) em 2011 apenas 8,6% dos animais abatidos foram terminados em confinamento –, seja 

pelo baixo preço das terras, pelos custos fixos elevados dos confinamentos, pelo custo 

também elevado da alimentação de coxo, entre outros. Este percentual, entretanto, é resultado 

de um crescimento ao longo dos últimos anos, o que instiga dúvidas acerca das vantagens que 

seriam proporcionadas pelo confinamento. 

Mesmo estando presente no Brasil desde o período colonial, foi na segunda metade do 

último século, com o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de carnes no país, que a 

criação de gado passou a ganhar espaço entre as principais atividades econômicas do país. A 

expansão da fronteira agrícola e a colonização das regiões interioranas do Brasil são fatores 

que, juntamente com o crescimento da demanda mundial por carnes, explicam este 

movimento. O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012) apresenta dados 

referentes ao rebanho bovino brasileiro a partir de 1974, desde então – até 2011 – o número 

de animais no país passou de pouco mais de 92 milhões para quase 213 milhões. O 

crescimento foi superior a 130% neste período, com uma taxa média anualizada de 2,3%, 

adicionando cerca de 3,25 milhões de cabeça ao rebanho nacional anualmente. 

Atualmente, o Brasil apresenta o segundo maior rebanho de bovinos do mundo, atrás 

apenas da Índia – que não o explora comercialmente de forma significativa –, o que faz o 

rebanho brasileiro ser considerado o maior rebanho comercial de gado bovino em nível 

mundial. O país é, ainda, o segundo maior produtor e o maior exportador de carne bovina do 

mundo (USDA, 2013). Outro fator de destaque neste cenário de crescimento da produção 

pecuária brasileira é a profissionalização desta atividade, principalmente em termos de 

desenvolvimento tecnológico e gerencial. Porém, enquanto a tecnologia difunde-se 

rapidamente entre os pecuaristas brasileiros, a prática gerencial esbarra em preconceitos e 

outros obstáculos. Assim, o que se observa na maioria dos casos é o desenvolvimento desta 

atividade econômica sem controle e real percepção de seus gastos e retornos, o que dificulta a 

avaliação de sua viabilidade econômico-financeira. 

Nesse contexto, destaca-se o papel da Contabilidade de Custos enquanto instrumento 

de avaliação de estoques, controle e tomada de decisões. Conforme apresenta Martins (2008), 
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o surgimento da Contabilidade de Custos esteve atrelado ao processo de avaliação de 

estoques. Com o passar dos anos, duas novas funções ganharam destaque: o auxílio ao 

controle e a ajuda à tomada de decisões. Pressupõe-se que tais funções podem ser aplicadas à 

pecuária visando ao melhor gerenciamento de suas atividades. 

Afirma ainda o autor que “o conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o 

preço, o produto é rentável; ou, se não rentável, se é possível reduzi-los (os custos).” 

(MARTINS, 2008, p.22). Quadro este claramente aplicável à pecuária, que tem seu preço 

principal – o de venda do animal – cotado em bolsa, o que torna ainda mais importante o 

conhecimento e o controle dos custos. Diante deste contexto, tem-se como objetivo do estudo 

analisar o gerenciamento de custos incorridos na pecuária de corte por meio de um 

comparativo entre a engorda de bovinos em pastagens e em confinamento. 

Conforme já brevemente destacado, a pecuária é uma atividade de grande importância 

econômica para o Brasil. O país ocupa papel de destaque internacional em termos de rebanho 

e de produção e exportação de carnes. O crescimento desta atividade observado nos anos 

recentes, entretanto, não foi acompanhado pela devida profissionalização de sua 

administração, principalmente entre pequenos e médios pecuaristas brasileiros. Santos, 

Marion e Segatti (2009) constatam o desconhecimento dos custos reais da atividade pecuária 

por parte dos pecuaristas, o que dificulta o controle e a análise do desempenho econômico e 

financeiro das suas atividades. 

Ao longo das últimas décadas pôde-se observar o desenvolvimento de estudos que 

abordaram temas similares ao da presente pesquisa, com destaque ao enfoque gerencial nos 

diversos ramos do agronegócio (LOPES e CARVALHO, 2002; PEDROSO et al., 2007; 

MOREIRA et al., 2009; COSTA et al., 2009; ZILIOTTO et al., 2010; MARION, 2010; 

OLIVEIRA et al., 2012). Tais trabalhos normalmente buscam o desenvolvimento de 

instrumentos que forneçam ganhos no planejamento e no controle das atividades agrícolas, 

entre elas a pecuária. 

 

2. Fundamentos Teóricos 

2.1. Métodos de custeio 

 

Para Martins (2008), “custeio significa apropriação de custos”. Os métodos de custeio 

representam as formas aceitas de se alocar os custos aos bens produzidos e serviços prestados. 

Leone e Leone (2010) complementam afirmando que são três os critérios ou métodos de 

custeio – por absorção, variável e o baseado em atividades – e cada um deles, apresenta suas 
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especificidades, no entanto, todos se preocupam com a alocação dos custos aos produtos, 

principalmente dos custos indiretos, que têm relação menos clara com os produtos. 

 

2.1.1. Custeio por absorção 

 

O custeio por absorção é o método de custeio que apropria todos os custos de 

produção aos produtos elaborados. Assim, “todos os gastos relativos ao esforço de produção 

são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos”, sejam eles fixos ou vaiáveis, 

diretos ou indiretos (MARITNS, 2008, p.37). 

Martins (2008) acrescenta que este método deriva da aplicação dos princípios da 

contabilidade, não sendo um princípio propriamente dito, mas uma metodologia decorrente 

deles. Com isso, apesar de não ser totalmente lógico – pois aplica critérios arbitrários, o que o 

leva a não ser um bom instrumento gerencial –, é obrigatório para fins de avaliação de 

estoques, apuração do resultado e elaboração do balanço.  

Quanto ao seu funcionamento, Martins e Rocha (2010, p.88) destacam que “no custeio 

por absorção, a atribuição de custos aos produtos geralmente é realizada por meio da sua 

segregação em grupos, denominados centros de custos; trata-se de entidades contábeis nas 

quais os custos são acumulados, elemento a elemento”. Crepaldi (2005) apresenta quatro 

etapas deste critério de custeio: separação dos gastos do período em custos e despesas, 

classificação dos custos em diretos e indiretos, apropriação dos custos diretos aos produtos e 

apropriação dos custos indiretos através de rateio. 

O rateio dos custos indiretos, uma das principais características do custeio por 

absorção, pode se dar de duas formas: com e sem departamentalização. Martins (2008, p.65) 

define departamento como “a unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos, 

representada por pessoa e máquinas (na maioria dos casos), em que se desenvolvem 

atividades homogêneas”. São dois os tipos de departamento: de produção – aqueles que atuam 

sobre o produto – e de serviços – aqueles que desempenham serviços auxiliares. 

Quando se opta pela não utilização dos departamentos, o rateio dos custos indiretos é 

feito diretamente em relação aos produtos. Enquanto que, quando se opta pela 

departamentalização, acumulam-se os custos indiretos nos departamentos para posterior 

alocação aos produtos ou a outros departamentos (MARTINS, 2008). 

Outra característica importante do custeio por absorção é a sua subdivisão. De acordo 

com Martins e Rocha (2010, p.85), “mesmo sob o manto do absorção, nem todos os custos 

fixos devem ser, sempre, atribuídos aos produtos, pois este gênero possui três espécies: 
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custeio por absorção parcial, custeio por absorção parcial modificado e custeio por absorção 

integral ou pleno”. 

O custeio por absorção parcial considera como custo do produto apenas os custos de 

produzir, sejam fixos ou variáveis, deixando de fora os gastos relacionados com a 

administração e as vendas. Não aloca, portanto, aos produtos, as despesas, que são debitadas 

diretamente ao resultado do período em que são incorridas (MARTINS, ROCHA, 2010). 

Já o custeio por absorção parcial modificado atribui aos produtos, além dos custos 

variáveis, os fixos operacionais. Debitando diretamente ao resultado do período as despesas e 

os custos fixos operacionais. Segundo Martins e Rocha (2010, p.118), é “um método de 

custeio capaz de, por um lado, captar custos que, embora fixos, claramente pertencem aos 

produtos; por outro, não praticar rateios arbitrários”, o que faz com que fique entre o custeio 

variável e o custeio por absorção parcial. 

O custeio por absorção integral (pleno) é aquele que considera todos os custos de 

produção e também os gastos fixos de administração e vendas como integrantes do custo do 

produto. Possui, ainda, uma versão extremada, o RKW, que considera também, no custo dos 

produtos, encargos financeiros e juros sobre capital próprio (MARTINS, ROCHA, 2010). 

 

2.1.2. Custeio variável 

 

Neste método de custeio, são alocados aos produtos somente seus custos variáveis. Os 

custos fixos, inclusive os identificáveis com os produtos (custos fixos diretos), vão 

diretamente para o resultado do período, sendo considerados como despesas (MARTINS, 

ROCHA, 2010). 

Martins (2008) afirma que um dos principais pontos positivos deste método de custeio 

é o ganho em termos gerenciais, uma vez que não há grande utilidade para fins gerenciais no 

uso de um valor em que existam custos fixos apropriados. Indica, ainda, três fatores que 

levam a esta conclusão: os custos fixos existem independentemente da produção; eles não 

dizem respeito a nenhum produto especificamente, sendo distribuídos com certa 

arbitrariedade; e o valor do custo fixo por unidade de produto depende do volume de 

produção. 

A finalidade principal da utilização deste método de custeio é a determinação precisa 

da contribuição marginal total ou unitária de cada objeto de custeio. Os ganhos em termos 

gerenciais propiciados por esta informação decorrem, segundo Leone e Leone (2010), do fato 

de que ela “não é poluída pelo trabalho de rateio, perigoso, porque às vezes é inútil e até 
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enganador”. 

Existe, porém, um trade-off na utilização do Custeio Variável, pois, apropriando aos 

produtos apenas e tão somente seus custos variáveis, o resultado é um mínimo dos bens e 

serviços. Se, por um lado, o nível de precisão da mensuração do custo por produto e por 

unidade produzida é alto, quase exato, por outro contempla uma parcela normalmente 

relativamente pequena dos custos totais da empresa (MARTINS, ROCHA, 2010, p.79). 

Assim, não sendo o custeio variável aceito pela legislação brasileira para apuração de 

resultados e do imposto de renda, e também por suas limitações apresentadas, recomenda-se o 

uso desta modalidade de custeio em conjunto com o custeio por absorção. 

 

2.1.3. Custeio baseado em atividades 

 

A ideia por trás do ABC (custeio baseado em atividades) é a de que as operações da 

empresa podem ser dividas em atividades e são estas atividades que consomem os recursos 

durante processo produtivo (custos e despesas). Os produtos, por sua vez, consomem os 

recursos por meio das atividades a eles relacionadas e, desse modo, os custos indiretos seriam 

alocados de maneira mais exata (LEONE, LEONE, 2010). 

Este método de custeio, segundo Martins (2008), procurar reduzir as distorções 

geradas pela arbitrariedade no rateio dos custos indiretos.  Sendo o tratamento dado a estes 

custos o diferencial desta metodologia (pode-se aplicar o ABC também aos custos diretos, 

mas as diferenças não serão significativas). 

As etapas componentes deste método são, segundo Crepaldi (2005): a identificação 

das atividades relevantes, a atribuição de custos às atividades, a identificação e seleção dos 

direcionadores de custos, a atribuição dos custos indiretos às atividades e a atribuição dos 

custos das atividades aos produtos. 

Desta forma, dois conceitos merecem destaque dentro do contexto do ABC, o de 

atividade e o de direcionador de custo. Martins (2008, p.93) define atividade como “uma ação 

que utiliza recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzirem bens 

ou serviços”. Assim, o seu custo é dado pela soma dos recursos necessários para o seu 

desempenho. Em complemento, Martins e Rocha (2010) justificam que a atividade é uma boa 

unidade de análise de custos por não ser tão ampla quanto as funções departamentais e nem 

tão restritas quanto as tarefas. 

Direcionador de custo é, por sua vez, o fator que determina o custo das atividades e 

dos produtos. Sendo dois, portanto, os seus tipos: direcionadores de custos de recursos e 
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direcionadores de custos de atividades. O primeiro utilizado na identificação do consumo de 

recursos pelas atividades, custeando-as, e o segundo utilizado na identificação do consumo 

das atividades pelos produtos, resultando no custo dos produtos (MARTINS, 2008). 

Cabe, ainda, destacar o fato do ABC não ser apenas um método de custeio, mas 

também uma ferramenta de gestão de custos. Devendo ser utilizado de forma suplementar ao 

sistema de custeio da empresa, não em sua substituição (MARTINS, ROCHA, 2010). 

 

2.2. Custos na pecuária  

 

Barbalho, Pereira e Oliveira (2006) destacam entre as principais aplicações e 

contribuições da contabilidade de custos na pecuária de corte: saber o custo real de cada 

cabeça de gado; compor o valor de estoque de animais vivos; apurar a rentabilidade após a 

venda; determinar o lucro do período; determinar o momento ótimo para venda; saber qual 

especialização é mais rentável, se a cria, a recria, a engorda ou a integração delas; determinar 

se é mais rentável confinar o gado ou cria-lo a pasto; saber se é mais rentável arrendar, fazer 

uma parceria ou contratar um empréstimo para compra de terras; racionalizar os custos e as 

despesas; auxiliar no controle operacional; e fazer orçamentos e planejamentos buscando a 

redução de desembolsos. 

Na implantação de um sistema de gestão de custos, a primeira etapa é a identificação 

dos gastos envolvidos no processo produtivo gerenciado. Na pecuária, alguns itens são 

tradicionalmente elencados na literatura como componentes do custo de produção do gado de 

corte. Nesta seção são apresentados estes itens conforme relacionados por Lopes e Carvalho 

(2002), assim como também são relacionados outros gastos considerados relevantes na 

avaliação econômico-financeira da pecuária. 

Para se chegar ao valor do custo operacional efetivo da pecuária devem-se somar ao 

valor da aquisição dos animais os gastos com alimentação, mão-de-obra, sanidade, 

reprodução, impostos e despesas diversas. O custo operacional total se dá com a adição dos 

gastos que não geram desembolso, neste caso, a depreciação. No quadro 1 são apresentados 

estes grupos de custos. 
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Quadro 1: Gastos componentes do custo operacional total da pecuária 
Gasto Descrição 

Alimentação 
Um dos principais custos na atividade de engorda, a alimentação inclui os gastos com todos 
os tipos de alimentos consumidos pelo gado, sejam eles básicos – pastagem, ração, silagem, 
etc. – ou complementares – minerais, aditivos, suplementos, etc.. 

Mão-de-obra 
Representa os gastos com a força de trabalho. Abrange não somente a mão-de-obra fixa 
contratada e seus encargos sociais, mas também a assistência técnica, a mão-de-obra 
eventual, entre outras. 

Sanidade 
Diz respeito aos gastos envolvidos na manutenção da saúde dos animais. Seu principal 
representante são as vacinas, mas envolve desde agulhas para aplicação de medicamentos 
até remédios complexos. 

Reprodução 

Inclui os gastos envolvidos nos casos de reprodução assistida – através de inseminação. O 
principal representante é o sêmen, que pode apresentar valores extremamente baixos ou 
extremamente altos. Abrange, ainda, o material utilizado no processo de inseminação e o 
nitrogênio líquido utilizado no armazenamento do sêmen. 

Impostos 
Os autores destacam a importância de se computar os impostos que independem do volume 
de produção. Os dois principais citados são o imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA) e o imposto territorial rural (ITR). 

Despesas 
Diversas 

Diz respeito aos itens que não se enquadram nos grupos anteriores, mas que ainda devem 
ser considerados no custeio da atividade pecuária. Alguns exemplos são combustível, 
encargos financeiros, frete e materiais de limpeza, reparo e manutenção, entre outros. 

Depreciação 
Representa o custo para substituir os bens de produção ao término de sua vida útil. Como a 
depreciação está relacionada ao limite da vida útil, a terra não pode ser depreciada. São, 
assim, exemplos de bens a serem depreciados, tratores, benfeitorias, implementos, etc. 

Fonte: Elaborado com base em Lopes e Carvalho(2002). 
 

Para se chegar ao custo de produção total, os autores definem que é necessário, ainda, 

se adicionar as remunerações da terra, do capital investido, do capital de giro e do empresário 

ao custo operacional total, obtido a partir da soma dos custos descritos anteriormente ao valor 

de compra do rebanho. A seguir, são descritas estas remunerações conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2: Remunerações inclusas no custo total de produção da pecuária 
Remunerações Descrição 

Remuneração da 
terra 

Incluído no cálculo pela necessidade de se compensar a utilização da terra para a pecuária, 
no sentido de custo de oportunidade. Uma medida usualmente utilizada é a do valor do 
arrendamento de terras similares na mesma região da propriedade em questão. 

Remuneração 
do capital 
investido 

Diz respeito ao custo de oportunidade do capital investido no negócio. Pode-se adotar 
inúmeros critérios na definição deste item, desde que se leve em consideração o trade-off 
entre risco e retorno. 

Remuneração 
do capital de 

giro 

No mesmo sentido do capital investido, remunera-se o valor referente ao capital de giro 
em decorrência do custo de oportunidade. Os autores afirmam que a prática comum é 
adotar a remuneração apenas de 50% do valor do capital de giro, por se tratar de um 
recurso utilizado ao longo de todo o ciclo de produção. 

Remuneração 
do empresário 

Remuneração relativa à atividade de gerenciamento do sistema de produção de gado de 
corte desenvolvida pelo produtor/empresário. Segue a lógica das demais remunerações 
apresentadas, sendo referente, desta vez, ao custo de oportunidade do trabalho do próprio 
pecuarista. 

Fonte: Elaborado com base em Lopes e Carvalho (2002). 
 

Lopes e Carvalho (2002) realizam, além da segregação entre custos operacionais e não 

operacionais, a segregação entre custos fixos e variáveis. Segundo este critério, os custos 

fixos seriam a depreciação, a remuneração do empresário, a remuneração da terra, a 
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remuneração do capital investido e os impostos. Já os custos variáveis seriam a aquisição dos 

animais, a alimentação, a mão-de-obra, a sanidade, a reprodução, as despesas diversas e a 

remuneração do capital de giro. Com sua proposta, os autores buscam computar todos os 

custos presentes na pecuária, seja ela extensiva, semi-intensiva ou intensiva, envolvendo 

qualquer combinação de suas subdivisões – cria, recria e engorda. 

Outra abordagem à contabilidade da pecuária relevante encontrada na literatura é a de 

Marion (2010). O autor apresenta duas possibilidades de se realizar o custeio da pecuária, 

através do custo histórico – limitado em termos gerenciais devido à defasagem dos valores – e 

através do valor de mercado – que atualiza os valores corrigindo a defasagem inerente ao 

outro método. 

Pelo método do custo histórico, incorporam-se os valores dos ativos pelo seu valor de 

aquisição ou pelo custo de fabricação. A técnica consiste na apropriação dos custos incorridos 

no período ao rebanho, distribuindo proporcionalmente o custo do rebanho pelas cabeças de 

gado que o compõe (MARION, 2010). 

Destacando o problema da defasagem dos custos presente no método histórico, 

considerando que o ciclo operacional da pecuária pode chegar, em alguns casos, a três anos, 

Marion (2010) propõe a utilização de fórmula de cálculo de custos mista, que inclui o custo 

histórico corrigido, a equivalência patrimonial e o valor de mercado. Assim, este método 

permite a avaliação dos estoques a preços correntes, gerando ganhos informacionais ao gestor. 

A proposta consiste na implementação de um modelo de apuração de custo extracontábil e 

que ocorra mensalmente. O custo mensal de manutenção do rebanho deve ser distribuído de 

forma equitativa entre o gado em estoque e o gado destinado à reprodução e, em seguida, 

adiciona-se o custo do rebanho aos custos acumulados corrigidos monetariamente, chegando-

se, desta forma, ao custo total do rebanho. 

Outro ponto abordado por Marion (2010) envolve a listagem dos custos do rebanho. O 

autor elenca 32 gastos componentes do custo de produção e outros 21 considerados gastos 

indiretos ao rebanho – gastos gerais da fazenda. O quadro 3 traz esta relação de gastos 

elaborada pelo autor. 
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Quadro 3: Custos de produção e gastos indiretos ao rebanho 
Custos de Produção Gastos Indiretos ao Rebanho 

Salários; 13º salário; férias; gratificações; 
indenizações trabalhistas; aviso-prévio; INSS; FGTS; 
outros encargos sociais; assistência médica e social; 
manutenção, conservação e limpeza; combustível e 
lubrificante; consumo de luz, força e gás; seguros; 
depreciação de instalações; depreciação e exaustão de 
pastos e outros ativos da produção; serviços 
profissionais; viagens e estradas; fretes e carretos; 
peças de reposição; sal, rações, farelos e outros 
alimentos; medicamentos, vacinas e inseticidas; 
cercas – manutenção; pastos – conservação; gastos 
não reembolsáveis com alimentação de assalariados; 
mão-de-obra avulsa; aluguéis de pastos; depreciação 
de matrizes; depreciação de reprodutores; provisões 
para férias, 13º salário e outros; gastos com 
rastreabilidade; e materiais de inseminação. 

Salários, ordenados e encargos sociais; gastos com 
pessoal; materiais de uso geral – administração da 
fazenda; material de cozinha e alojamentos; 
ambulatório e farmácia; despesas das oficinas 
mecânicas e elétrica; despesas com gado e outros 
animais de trabalho; despesas com veículos; despesas 
com tratores, máquinas pesadas e equipamentos; 
manutenção e reparos em geral da fazenda; despesas 
da casa-de-força; despesas de comunicações 
(internet, telefone); seguros diversos; impostos e 
taxas; despesas financeiras – fazenda; despesas de 
viagem; outras despesas administrativas – fazenda; 
depreciação de componentes da fazenda; 
amortizações; exaustões; e utilidade e serviços de 
terceiros. 

Fonte: Adaptado de Marion (2010, p.87-88). 
 

A partir da apresentação do tratamento de custos recomendado por Lopes e Carvalho 

(2002) e Marion (2010), se observa a diferenciação do enfoque dados pelos autores. Enquanto 

os primeiros focam a classificação dos custos em grandes grupos, separando-os entre fixos e 

variáveis e incluindo as remunerações na análise dos custos totais, o segundo elenca os custos 

mais detalhadamente, segregando-os entre diretos e indiretos e preocupando-se, 

principalmente, com a defasagem decorrente da utilização do método do custo histórico. 

 

2.3. Estudos anteriores 

 

Por se tratar de uma importante atividade econômica para o país e por sua necessidade 

de gerenciamento não atendida, a gestão de custos da pecuária é frequentemente tema de 

artigos e trabalhos acadêmicos e apresentados em congressos, além de comunicados técnicos 

de órgãos como a Embrapa, etc. Nesta seção são apresentados alguns destes estudos, alguns 

mais similares, outros significativamente distintos. 

Pedroso et al. (2007) desenvolveram um trabalho cujo objetivo foi avaliar os custos da 

produção de uma fazenda de gado de corte que tenha condições de gerar as informações 

necessárias à tomada de decisões, com ênfase no processo de terminação (PEDROSO et al., 

2007, p.76). O trabalho consistiu em um estudo de caso no qual se analisa a estrutura de 

custos já implementada em uma fazenda de pecuária. Os autores passam pela receita e 

despesas da fazenda, a fim de analisar sua rentabilidade. Nesse processo retratam as principais 

rubricas do custeio colocado em prática na propriedade, são elas: mão-de-obra, arrendamento, 
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suplementação alimentar, produtos veterinários, outros gastos, despesas de comercial, 

pastagens, despesas financeiras, serviços de terceiros, propaganda, aquisição de animais, juros 

e variações, combustíveis e lubrificantes para máquinas e implementos, manutenção 

construção e reforma de máquinas e implementos, fertilizantes, defensivos, sementes, 

secagem e armazenagem, irrigação e outras rubricas. No trabalho, não se contempla o custo 

por cabeça, apenas sendo retratado o custo anual total. Com a análise, os autores concluem 

que a fazenda possui um sistema de custos considerado ótimo, com relatórios precisos e 

consistentes, permitindo o acompanhamento do negócio. 

Moreira et al. (2009) são os autores do segundo trabalho apresentado. O objetivo do 

artigo foi analisar os resultados obtidos na terminação de bovinos de corte, caracterizando e 

calculando os custos de produção desta atividade (MOREIRA et al., 2009, p.134), buscando, 

através dele, identificar os componentes onerosos da pecuária intensiva, para analisar a 

viabilidade econômica de sua prática no norte do estado de Goiás. O trabalho apresenta 

detalhadamente o processo produtivo do confinamento estudado. Em seguida, passa-se para a 

apresentação de alguns indicadores importantes como a receita total, o preço médio de venda 

e o ganho de peso diário dos animais etc. A avaliação e descrição dos custos segue a 

metodologia proposta por Lopes e Carvalho (2002), em relação à estrutura das contas, aos 

seus componentes e à diferenciação entre custos fixos e variáveis. Deve ser destacada a 

verificação dos itens de maior contribuição no custo operacional efetivo da atividade da 

fazenda observada, tem-se, em ordem decrescente: aquisição de animais, alimentação, 

despesas diversas, mão-de-obra, sanidade e impostos. As conclusões dos autores são de que o 

confinamento, nas condições observadas, mostrou-se viável, com rentabilidade de 3,9% – 

explicada, ressaltam eles, pelos bons preços de compra do rebanho e pelo baixo custo da 

alimentação, elaborada na própria fazenda a partir do processamento e pré-limpeza de grãos 

colhidos. 

Costa et al. (2009), em seu comunicado técnico da Embrapa Gado de Corte, buscaram 

estimar o custo de produção da arroba do boi gordo no Estado de Mato Grosso do Sul, com 

preços de setembro de 2007, usando como base o sistema de produção mais frequentemente 

adotado pelos pecuaristas da região de Campo Grande, MS (sistema modal) (COSTA et al., 

2009, p.1). Novamente a proposta de Lopes e Carvalho (2002) foi utilizada em um estudo 

prático, seguindo a estrutura dos custos efetivos e com algumas modificações nas contas de 

remuneração. A remuneração do empresário aparece sob a forma de pró-labore, as dos 

capitais de giro e investido sob a forma de juros e a remuneração da terra aparece de duas 

formas, calculada pelo valor do aluguel da pastagem no primeiro critério e calculada pela 
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soma da depreciação e dos juros correspondentes às pastagens existentes na fazenda modal no 

segundo critério. Os autores destacam que a remuneração da pastagem é o componente mais 

significativo entre os custos fixos, enquanto a mão-de-obra ocupa este posto entre os 

variáveis. Em comparação aos custos considerados em 2005, os autores determinam que, 

apesar da alta de custos, a margem operacional aumentou em2007, refletindo a recuperação de 

preços da pecuária de corte observada no período. 

O trabalho de Ziliotto et al. (2010), apesar de também poder ser classificado como um 

estudo de caso, difere em sua temática em relação aos demais apresentados, seu objetivo foi 

comparar o custo de produção de bovinocultura de corte: pasto versus confinamento 

(ZILIOTTO et al., 2010, p.2). Para tanto, os autores também se utilizaram da metodologia 

proposta por Lopes e Carvalho (2002), com base na organização dos custos por eles 

apresentada, mas, com enfoque no custo operacional efetivo apenas. Após analisar os custos 

envolvidos em cada uma das modalidades – pastagem e confinamento – na engorda de 100 

cabeças de gado bovino, os autores concluem que o confinamento, apesar de proporcionar 

ganhos em termos climáticos, espacial e temporal, é menos atrativo, uma vez que apresenta 

menor receita líquida do que a engorda no pasto. 

O trabalho abordado por Oliveira et al. (2012), teve por objetivo demonstrar um 

método para obtenção de custo de produção em pecuária de corte, baseado em conceito 

objetivo e simplificado (OLIVEIRA et al., 2012, p.136) elaborado pelos autores. O modelo 

proposto, chamado custo dinâmico, tem como característica expressar o custo da arroba 

produzida no momento de comercialização da produção, com base nas despesas computadas 

nos doze meses anteriores a esta. A organização dos gastos de produção difere dos modelos 

tradicionais apresentados. No método proposto, são seis as classes de elementos das despesas: 

custo com mão-de-obra fixa, custo com alimentação, custo com despesas diretas, custo com 

assistência técnica, custo patrimonial e custos complementares. Para formar o custo de 

produção, levaram-se em consideração as despesas incorridas nos últimos doze meses e a 

acumulação do capital imobilizado neste mesmo período. As conclusões apresentadas são as 

de que o modelo proposto possibilitou o cálculo do custo de produção mensal da arroba de 

bovinos em engorda e de que a simplificação proposta na entrada dos dados não prejudicou a 

qualidade das informações disponibilizadas nos relatórios gerenciais. 

De modo geral, o que se observa é que, apesar de algumas alterações em sua 

organização, as propostas relacionadas não diferem substancialmente em termos de conteúdo. 

Gatos com alimentação, mão-de-obra e sanidade se destacam sempre como os principais em 

termos de significância financeira. A metodologia segue, em todos os casos, o Custeio por 
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Absorção, normalmente em sua versão plena, buscando alocar todos os custos possíveis às 

unidades de custeio a fim de se verificar o valor total gasto até o momento da venda do 

animal. Com a variedade de modelos e propostas disponíveis pode-se afirmar que o principal 

empecilho, portanto, para se por em prática a gestão de custo nas fazendas de pecuária está na 

resistência por parte dos produtores e na dificuldade na apuração dos custos. 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

 

Em relação aos objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa descritiva, 

pois busca-se descrever as características, em termos da contabilidade de custos, da atividade 

pecuária. Marconi e Lakatos (2003, p.187) definem a pesquisa descritiva como 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”.  

Assim, a pesquisa descritiva não é tão preliminar quanto uma pesquisa exploratória e 

nem tão aprofundado como uma pesquisa explicativa. Sendo as atividades envolvidas em seu 

desenvolvimento, segundo Andrade (2004), a observação, o registro, a análise, a classificação 

e a interpretação dos fatos, sem que o pesquisador interfira neles. 

Quanto aos procedimentos, este trabalho pode ser definido como um estudo de caso. 

Esta classificação se dá pelo estudo concentrado de um único caso, sobre o qual se procura 

aprofundar os conhecimentos (RAUPP E BEUREN, 2003). Gil (2008) destaca, ainda, como 

característica do estudo de caso, o esforço em se obter maior consistência nas informações 

utilizadas, a fim de buscar resolver problemas diversos relacionados ao assunto abordado. No 

caso do presente trabalho, busca-se verificar a aplicação dos instrumentos de gestão de custo à 

pecuária, através da análise de um caso real. 

Ao se enfatizar a abordagem do problema, este trabalho encontra-se entre as categorias 

qualitativa e quantitativa, se tratando, assim, de um estudo que apresenta um misto das duas 

abordagens, com certo predomínio da primeira. Raupp e Beuren (2003) definem que enquanto 

a abordagem quantitativa é caracterizada pela utilização de instrumentos estatísticos, a 

qualitativa busca um estudo mais profundo do fenômeno através de outras formas de análise.  

Em relação aos diversos instrumentos disponíveis para a coleta de dados, foram 

utilizados neste estudo a observação, a entrevista e a pesquisa documental. Estas ocorrerão na 

fazenda selecionada como locus do presente estudo de caso, sendo as principais fontes de 

informação os proprietários, a auxiliar administrativa da empresa, o contador responsável e as 
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notas fiscais e demais documentos disponíveis. 

A observação foi utilizada principalmente em função da vantagem que proporciona em 

termos da redução da subjetividade do processo de investigação. Esta vantagem decorre de 

que, ao se utilizar de seus próprios sentidos, o pesquisador relaciona-se diretamente com os 

fatos (COLAUTO E BEUREN, 2003). 

Para ser considerado um instrumento de coleta de dados, Prodanov e Freitas (2013) 

elencam características que a observação deve apresentar: servir a um objetivo 

preestabelecido de pesquisa, ser planejada, ser registrada de forma sistemática e ser passível 

de verificação quanto ao seu grau de precisão. 

Em relação à entrevista, Colauto e Beuren (2003) destacam que esta é a técnica de 

coleta de dados considerada a mais utilizada nas ciências sociais, sendo sua principal 

característica o contato direto do pesquisador com os entrevistados, a fim de obter os dados 

necessários para responder à questão estudada. Já a pesquisa documental ou de fonte primária 

torna-se relevante, entre outros fatores, pelo volume de informações que disponibiliza.  

No tocante à análise dos dados, Marconi e Lakatos (2003) definem três níveis: 

interpretação, explicação e especificação dos dados. Na interpretação verificam-se as relações 

entre as variáveis a fim de se expandir o conhecimento acerca do fenômeno estudado. Na 

explicação se realiza o esclarecimento da origem das variáveis analisadas. E na especificação 

busca-se estipular até que ponto a relação entre as variáveis ocorre e é valida. 

Neste sentido, Gil (2008) afirma que o objetivo da análise de dados é organizar os 

dados de forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema de investigação, 

além disso, as próprias conclusões do trabalho devem derivar da interpretação dos dados 

levantados.  

Desta forma, classifica-se a análise de dados deste trabalho como descritiva e 

documental. Descritiva, pois investigam-se as características do fenômeno estudado, 

relatando-as e realizando inferências a partir dos dados levantados. Já documental, pois tem 

como um de seus principais suportes a coleta de informações em documentos, buscando a 

partir deles, consolidar a pesquisa e seus resultados (COLAUTO E BEUREN, 2003). 

 
4. Resultados 

4.1. Apresentação das fazendas objeto de estudo 
 

As fazendas A e B, cujos nomes não são declinados por razões diversas, de 590 ha e 

420 ha, respectivamente, estão situadas no município de Primavera do Leste, no Estado do 



Gerenciamento de custos na pecuária de corte: um comparativo entre a engorda de bovinos 
 em pastagens e em confinamento 

Raupp, F.M.; Fuganti, E.N. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul/Set - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

296

Mato Grosso. Ambas as fazendas se encontram próximas à cidade, separadas por 

aproximadamente 20 km, estando à beira da rodovia BR-070. 

Os proprietários cultivam soja e milho, além de trabalharem com engorda de bovinos 

nas fazendas estudadas. Enquanto na Fazenda A se trabalha com o consórcio entre lavoura e 

pastagem e também com confinamento, na Fazenda B se trabalha apenas com gado. A 

experiência dos proprietários é notável, são mais de 40 anos trabalhando com agricultura e 

pecuária, tanto no Estado do Mato Grosso quanto em Santa Catarina. Nestas propriedades, o 

foco, em termos de pecuária, está na engorda de bovinos, mas em outras fazendas, os 

agropecuaristas trabalham também com a cria e a recria de gado bovino. 

O total de animais neste período entressafras chegou a 500 cabeças, divididos quase 

que igualitariamente entre as duas áreas. Na Fazenda A são 160 animais (25 a 36 meses) no 

pasto – resteva de milho (subproduto da colheita da lavoura de milho) e milheto – e 100 

animais (25 a 36 meses) no confinamento – tratados a base de quirela de milho e feno. Na 

Fazenda B são 240 animais (19 a 24 meses), todos em engorda em uma pastagem mista de 

brachiáriae milheto. 

O tamanho dos lotes nas pastagens é manejado de acordo com as subdivisões destas, 

variando entre 50 e 100 animais. Já no confinamento, que foi instalado em meados do 

corrente e ano, os lotes são de 100 animais, sendo a capacidade total da estrutura de 

confinamento de 200 animais. Os animais são engordados em um sistema semi-intensivo, ou 

seja, através da terminação em confinamento: o gado engorda no pasto até os últimos dias do 

processo (45 a 60 dias antes do abate), quando é confinado. 

O gado é totalmente da raça Nelore, de origem indiana, que se mostra adaptado às 

condições climáticas – em especial ao calor – do Mato Grosso. A procedência decorre de 

compra de criadores da região ou de outras fazendas dos agropecuaristas proprietários das 

fazendas objeto de estudo. 

As fazendas contam com seis funcionários, sendo um gerente, uma auxiliar 

administrativa, um responsável pela lavoura, um responsável pelo gado e dois auxiliares. 

Sendo assim, são dois os colaboradores envolvidos diretamente com a atividade pecuária, o 

responsável pelo gado – em tempo integral – e um dos auxiliares – em tempo parcial, uma vez 

que também desempenha outras atividades. O gerente das fazendas e a auxiliar administrativa 

envolvem-se de forma indireta na pecuária desenvolvida. 
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4.2. Diagnóstico da atual gestão de custos 
 

A pecuária, anteriormente tratada pelos agropecuaristas como atividade complementar, 

através da qual se busca a diversificação de investimentos e o aproveitamento das terras no 

período de entressafras, vem ganhando importância nas propriedades, principalmente com os 

investimentos na estrutura de confinamento realizados neste ano. Assim, seu planejamento e 

controle ainda são baixos, inclusive em comparação às outras atividades desempenhadas nas 

propriedades – plantio de soja e de milho. 

A estrutura relacionada à pecuária encontrada nas fazendas estudadas é simples, mas 

suficiente para o bom desempenho da atividade. Observa-se, portanto, que o principal 

problema é informacional e gerencial. Não há um levantamento e acompanhamento detalhado 

de custos que permita calcular o custo unitário de cada animal vendido para o abate e, desta 

forma, não se tem também um cálculo preciso do retorno da atividade. Os agropecuaristas 

tomam suas decisões com base na experiência e em informações aproximadas, muitas vezes 

deixando de considerar diversos gastos envolvidos na atividade. 

As propriedades não apresentam informatização em nenhum grau no seu 

gerenciamento. Os registros acerca do rebanho, aquisições, pesagens, movimentações, 

vacinações, etc., são realizados apenas de forma manual, em uma agenda do responsável pelo 

gado, que depois transmite as informações ao gerente e ao proprietário. 

Não há, ainda, acompanhamento nem controle dos gastos cotidianos das diversas 

atividades desempenhadas pelos funcionários. Verifica-se, assim, apenas o lançamento de 

notas no caixa da fazenda para fins contábeis, sem identificação dos valores aos animais. 

Um dos proprietários acompanha as atividades desempenhadas pelos seus funcionários 

buscando também se manter sempre informado sobre o mercado – através do 

acompanhamento dos preços de compra e venda do boi magro e gordo nas praças em que 

comercializa. No entanto, verifica-se que a tomada de decisões épouco fundamentada, sendo 

clara a necessidade de implementação de um sistema de gerenciamento mais eficaz e 

completo em termos informacionais. 

 

4.3. Custos incorridos na engorda de bovinos em pastagens 
 

A engorda de bovinos em pastagens ocorre, em média, em 120 dias nas propriedades 

objetos de estudo, resultando na venda de animais para o frigorífico com, na média, 18 
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arrobas, ou 540 quilogramas. Conforme apontado anteriormente são utilizados na alimentação 

dos animais o milheto, a brachiária e a resteva de milho. Enquanto na Fazenda B as atividades 

ocorrem ao longo de todo o ano, na Fazenda A a engorda de bovinos ocorre no período 

entressafras, plantando-se o pasto após a colheita da soja em uma parte da área e utilizando-se 

da resteva de milho na outra parte, em que este foi plantado e colhido. 

O número de animais em engorda oscila, nas duas áreas, entre 200 e 400. No 

levantamento dos custos realizado, entretanto, é considerado um lote de 100 animais, com a 

finalidade de facilitar a comparação entre a engorda em pastagens e a engorda em 

confinamento, que também opera com este volume. 

O custo principal da atividade de engorda é a compra do animal, o chamado boi magro 

– boi pronto para a engorda, com mais de 24 meses e com peso entre 10 e 12 arrobas. Este 

pode chegar a representar um terço do custo da atividade devido às oscilações do mercado. O 

preço do boi gordo é operado em bolsa e, assim, os demais preços de sua cadeia produtiva 

acompanham sua oscilação. O preço do boi magro praticado na região de estudo varia 

tradicionalmente entre R$1.050,00 e R$1.100,00. 

Por se tratar a compra dos animais de um custo comum e indiferente à opção por este 

ou aquele método de engorda, o foco será direcionado aos demais custos incorridos na 

atividade de engorda de bovinos. Na exposição a seguir será utilizada a metodologia proposta 

por Lopes e Carvalho (2002), apresentada anteriormente, com adaptações aos objetivos deste 

trabalho e às características das propriedades objeto de estudo. 

A observação e levantamento de dados que subsidiam esta e a próxima seção 

ocorreram entre fevereiro e julho do ano corrente. Nos primeiros quatro meses praticou-se 

apenas a engorda em pastagens e nos dois últimos tanto a engorda em pastagens quanto a 

engorda em confinamento. 

O primeiro grupo de custos, e um dos principais entre os incorridos na pecuária, é o da 

mão-de-obra. A tabela a seguir apresenta os custos com mão-de-obra contratada e encargos 

sociais relativos ao lote de 100 animais considerado no estudo. 

 

Tabela 1: Custo com mão-de-obra em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 

Mão-de-obra contratada R$1.433,00 R$1.433,00 R$1.433,00 R$1.433,00 
Encargos sociais e trabalhistas R$964,41 R$964,41 R$964,41 R$964,41 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Para se chegar ao valor apresentado mensalmente foi necessário levantar o custo da 

mão-de-obra relacionado com a pecuária desenvolvida nas propriedades. Este custo se deu 
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pela soma dos valores dos salários dos funcionários que desempenham atividades 

relacionadas aesta: o responsável pela pecuária em tempo integral, uma vez que somente 

realiza atividades a ela relacionadas,e um dos auxiliares em 50% de seu tempo, já que também 

desempenha outras funções ligadas aos demais negócios da empresa, além da proporção 

condizente com a participação da pecuária entre as atividades do gerente e da auxiliar 

administrativa, dado esta pela participação da pecuária no faturamento da empresa, que nos 

últimos anos se demonstrou estável no patamar de um terço do faturamento geral – sendo os 

outros dois terços relativos ao cultivo de soja e de milho. 

O valor total mensal resultante para a mão-de-obra da pecuária, de R$5.732,00 foi 

então dividido por quatro, uma vez que o total de animais antes da implementação do 

confinamento era de 400 animais e, aqui, se pretende considerar apenas um lote, de 100 

animais. O valor resultante é, assim, R$1.433,00 constante na tabela 1. 

Para se chegar ao valor dos encargos sociais e trabalhistas – férias, décimo terceiro 

salário, descanso semanal remunerado, INSS, FGTS, entre outros – foi levantado as 

informações constantes nos holerites dos trabalhadores. No caso de trabalhadores que também 

desempenham atividades não relacionadas à pecuária, utilizou-se do mesmo raciocínio da 

alocação do valor da mão-de-obra contratada. 

Em seguida, apresenta-se o outro grupo de gastos que, juntamente à mão-de-obra, é 

considerado central na análise de custos da pecuária de engorda, principalmente na 

comparação entre pastagem e confinamento: a alimentação. 

A tabela 2 apresenta o custo relativo à formação das pastagens das propriedades 

observadas, além de apresentar o gasto com sal mineral – complemento de utilização 

difundida na alimentação de bovinos. 

 

Tabela 2: Custos com alimentação em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 

Resteva de milho R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 
Brachiária R$1.422,50 R$1.422,50 R$1.422,50 R$1.422,50 
Milheto R$577,50 R$577,50 R$577,50 R$577,50 
Sal mineral R$128,80 R$138,00 R$138,00 R$147,20 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

O primeiro componente apresentado, a resteva de milho, não apresenta custos, pois 

resulta do cultivo de milho – uma das demais atividades econômicas desempenhadas na 

propriedade. Com a colheita do milho, matéria orgânica, grãos e palha são gerados como 

resíduos das máquinas colheitadeiras, podendo ser utilizados na alimentação do gado, que os 
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consome diretamente do solo. 

Já a área de pastagem formada das propriedades apresentam como custo a semente e o 

óleo diesel utilizado no plantio. Para o manejo adequado do gado bovino utiliza-se nas 

pastagens estudadas a proporção de um hectare e meio de pasto para cada animal, o que 

resulta, para nosso estudo de 100 animais, em 150 hectares de pastagens. 

O gasto com sementes foi calculado a partir do valor por quilograma e da quantidade 

plantada por hectare. No caso do milheto, tem-se o preço de R$2,32 o quilograma e a 

utilização de 15kg por hectare. Assim chegou-se ao valor total de R$2.610,00 para os 150 

hectares que, dividido igualmente entre os seis meses em que se utiliza o pasto (entressafras) 

na engorda de diversos lotes através do rodízio na propriedade, resulta em R$435,00. E no 

caso da brachiária, tem-se o preço de R$5,12 o quilograma e a utilização de 10kg por hectare, 

resultando no valor total de R$7.680,00 que, também dividido entre seis meses, resulta em 

R$1.280,00. 

Quanto ao óleo diesel utilizado no plantio dessa área, obteve-se, considerando-se o 

preço por litro de R$2,28 e o consumo médio de 5 litros por hectare, um total de R$1.710,00, 

que foi dividido igualmente entre o custo da brachiária e do milheto uma vez que o plantio de 

ambos ocorre de forma conjunta. Ou seja, acrescentou-se ao custo mensal da semente, 

R$142,50 correspondente ao valor total do óleo diesel utilizado divido pelos dois tipos de 

pastagens e pelos seis meses de utilização destas. 

E o sal mineral foi relacionado conforme o registro de utilização mensal, 

multiplicando-se a quantidade consumida pelo preço de compra do quilograma, de R$0,92. 

Destacando-se que nos meses mais quentes secos – de maio a outubro – o consumo é superior 

aos meses de chuva – de outubro a março, e por isso se observa o aumento do valor entre 

fevereiro e maio. 

O terceiro grupo de custos abrange os gastos com sanidade, ou seja, com vacinas e 

outros matérias utilizados na manutenção da saúde dos animais. 

 

Tabela 3: Custos com sanidade em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 

Agulhas e seringas R$48,90 R$0,00 R$0,00 R$12,00 
Vacina febre aftosa R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$135,00 
Outras vacinas R$520,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 
Mata-bicheiras R$69,80 R$0,00 R$0,00 R$36,00 
Materiais diversos R$32,47 R$0,00 R$0,00 R$23,90 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Os itens aqui relacionados são a vacina contra febre aftosa, outras vacinas e os mata 
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bicheiras, assim como as agulhas e seringas utilizadas nas aplicações das vacinas e outros 

materiais secundários como remédios, luvas, flanelas, álcool, etc. 

As agulhas e seringas, os mata-bicheiras e os materiais diversos são comprados 

conforme a necessidade, sendo utilizados para todos os animais e por isso tiveram seus 

valores calculados a partir do rateio considerando-se o número de animais no lote, ou seja, 

dividiu-se o total por 400 animais e multiplicou-se o resultado pelos 100 animais do lote 

observado. Como são comprados e utilizados de acordo com a necessidade, em muitos meses 

não há inocorrência de custos relacionados a algumas das categorias em questão. 

Já as vacinas podem ser diretamente atreladas aos animais em que foram aplicadas. 

Em fevereiro foi realizada a vacinação no recebimento do lote considerado para análise, entre 

as vacinas utilizadas estão a de raiva e a de carbúnculo, além de vermífugo e vitaminas. A 

vacina contra febre aftosa é destacada das demais por ter aplicação controlada pelos órgãos 

públicos, os animais do Mato Grosso devem ser vacinados duas vezes ao ano, nos meses de 

maio e de novembro. 

O grupo seguinte na proposta de Lopes e Carvalho (2002) seria reprodução, mas, por 

se tratar apenas da engorda de gado bovino, não há custos neste grupo. Passemos, portanto, 

aos impostos. 

 

Tabela 4: Custos com impostos em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 

ITR R$3,39 R$3,39 R$3,39 R$3,39 
IPVA R$3,76 R$3,76 R$3,76 R$3,76 
CNA R$4,33 R$4,33 R$4,33 R$4,33 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Os dois principais impostos destacados pelos autores como presentes na pecuária são o 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e o Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), ambos de apuração anual. Destacamos, ainda, o pagamento da 

contribuição à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que também 

apresenta caráter obrigatório e anual. 

O ITR e o CNA são pagos sobre as propriedades como um todo, portanto, seu valor 

total foi dividido pela representação da pecuária no faturamento da empresa – de um terço – 

em seguida dividido entre os doze meses do ano e, por fim, dividido pelo número de animais 

total, 400, e multiplicado pelo número de animais no lote considerado, 100. O IPVA, relativo 

a uma camionete Ford F-4000, foi calculado seguindo a mesma lógica, uma vez que o uso 

desta não é exclusivo da pecuária e sim de todas as atividades das fazendas. Os valores totais 
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dos impostos antes das repartições foram: ITR de R$487,23, IPVA de R$541,44 e CNA de 

R$623,52. 

Em seguida têm-se as despesas diversas. Algumas relacionadas e, portanto, 

apropriadas diretamente à pecuária e outras de caráter comunitário entre as atividades da 

empresa. 

 

Tabela 5: Despesas diversas em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 

Combustível R$83,70 R$87,04 R$75,63 R$106,00 
Lubrificantes R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$48,00 
Energia R$183,00 R$214,00 R$197,00 R$236,00 
Frete R$280,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 
Materiais diversos R$109,70 R$180,00 R$163,25 R$214,80 
Reparo de benfeitorias R$0,00 R$370,00 R$0,00 R$0,00 
Reparo de máquinas, equipamentos e veículos R$120,00 R$200,00 R$50,00 R$23,00 
Despesas com animais de trabalho R$160,00 R$28,80 R$0,00 R$47,00 
Outras despesas R$320,00 R$459,73 R$241,12 R$388,07 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Para se chegar ao valor do combustível recorreu-se à planilha de controle dos 

abastecimentos da empresa. Há um tanque em cada fazenda e os abastecimentos são 

controlados, assim se pôde chegar ao valor do combustível utilizado nas atividades ligadas à 

pecuária a cada mês e então alocar o valor correspondente ao lote em questão. 

Os gastos com lubrificantese materiais diversos – relacionados diretamente com a 

engorda de bovinos em pastagens – foram registrados nos meses de sua ocorrência alocados 

de acordo com o número de animais do lote considerado no estudo.  

O frete, que ocorreu apenas no primeiro mês, quando da aquisição dos animais, foi 

registrado conforme o valor cobrado por animal pelo prestador de serviço contratado. 

A energia, por sua vez, teve também seu valor obtido pelo rateio de acordo com os 

animais do lote. Existem unidades consumidoras separadas nas estruturas de armazenagem e 

demais atividades ligadas à agricultura, assim o valor da conta pôde ser considerado como 

integral da pecuária e alocado mensalmente aos animais considerados. 

O reparo de máquinas, equipamentos e veículos também é dado diretamente, sendo 

rateado apenas de acordo com o número de animais. Quanto ao reparo de benfeitorias, a 

principal aqui observada é a manutenção das cercas das pastagens, portanto também rateada 

apenas entre os animais da pecuária. As demais benfeitorias da propriedade são novas, 

necessitando pouco ou quase nenhum reparo. 

Já em relação aos animais de trabalho, os custos abrangem vacinas, veterinário, ração, 

etc. E as outras despesas dizem respeito a outros gastos menores que mantêm relação indireta 



Gerenciamento de custos na pecuária de corte: um comparativo entre a engorda de bovinos 
 em pastagens e em confinamento 

Raupp, F.M.; Fuganti, E.N. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul/Set - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

303

com a pecuária, sendo primeiramente rateadas conforme o faturamento e posteriormente pelo 

número de animais. 

Sem gerar desembolso temos a depreciação de benfeitorias, máquinas, equipamentos e 

animais de trabalho, apresentada na tabela 6. 

 

Tabela 6: Custos com depreciação em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 

Benfeitorias R$55,55 R$55,55 R$55,55 R$55,55 
Máquinas, equipamentos e animais de trabalho R$16,66 R$16,66 R$16,66 R$16,66 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Foram considerados dois grandes grupos de depreciação, conforme observado. Entre 

as benfeitorias, estão as construções pré-fabricadas e as edificações em geral, ambas com vida 

útil estimada em vinte e cinco anos pela receita federal e utilizados não apenas pela pecuária 

das fazendas, sendo rateados de acordo com a participação da pecuária no faturamento da 

empresa. Já no outro grupo tem-se um trator e uma camionete totalmente depreciados, 

ferramentas com vida útil de cinco anos e animais de trabalho com vida útil de oito anos, 

alguns de uso exclusivo da pecuária e outros não, e, portanto, rateados também conforme o 

faturamento. 

E, por fim, apresentam-se as remunerações propostas por Lopes e Carvalho (2002). 

São elas: remuneração do empresário, remuneração da terra, remuneração do capital investido 

e remuneração do capital de giro. 

 

Tabela 7: Remunerações em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 

Remuneração do empresário R$678,00 R$678,00 R$678,00 R$678,00 
Remuneração da terra R$1.800,00 R$1.800,00 R$1.800,00 R$1.800,00 
Remuneração do capital investido R$770,00 R$770,00 R$770,00 R$770,00 
Remuneração do capital de giro R$280,00 R$280,00 R$280,00 R$280,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Foi arbitrado como remuneração do empresário um salário mínimo mensal para cada 

lote de 100 animais. Já para se chegar à remuneração da terra, utilizou-se o valor médio do 

arrendamento de pastagens praticado na região, que é de R$12,00 por animal por mês. 

Quanto ao capital investido e ao capital de giro utilizou-se como valor base o 

somatório dos gastos anteriores. O capital investido, R$110.000,00, advém do valor de 

compra de cem bois magros e o capital de giro, do somatório dos valores mensais dos demais 

custos anteriores, R$40.000,00. A remuneração foi calculada a partir da utilização da Taxa 
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Selic, que em 01 de Outubro do corrente ano era de 0,07% ao mês, multiplicando-a pelos 

valores destacados. 

Assim chega-se ao fim do levantamento dos custos, podendo-se calcular a parcela fixa 

e a parcela fixa dos custos e também o custo unitário da engorda de bovinos em pastagens. 

 

Tabela 8: Resultados em pastagens 
Discriminação 02/2013 03/2013 04/ 2013 05/2013 Total 

Custos fixos R$3.331,69 R$3.331,69 R$3.331,69 R$3.331,69 R$13.326,76 
Custos variáveis R$6.733,78 R$6.354,98 R$5.542,41 R$6.094,38 R$24.725,55 
Custo total R$10.065,47 R$9.686,67 R$8.874,10 R$9.426,07 R$38.052,31 
Custo unitário R$100,65 R$96,87 R$88,74 R$94,26 R$380,52 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Os custos fixos, segundo a metodologia adotada, são dados pela soma da depreciação, 

dos impostos e das remunerações do empresário, do capital investido e da terra. Sendo os 

demais grupos de custos considerados variáveis. 

O custo total da engorda de cem animais em pastagens foi, portanto, de R$38.052,31, 

além do custo de aquisição do gado magro. Assim o custo unitário é de R$380,52 mais o 

valor de compra que está entre R$1.050,00 e R$1.100,00, totalizando algo entre 

R$R$1.430,52 e R$1.480,52. 

 

4.4. Custo incorrido na engorda de bovinos em confinamento 
 

Passemos agora ao custo incorrido na engorda de bovinos em confinamento. 

Conforme apontado anteriormente, os dados advêm da observação do lote de 100 animais 

confinados na Fazenda A entre os meses de junho e julho do corrente ano.Cabe relembrar 

que, enquanto a engorda em pastagens ocorre em 120 dias, a engorda em confinamento ocorre 

na metade deste tempo, em 60 dias, com os animais atingindo o mesmo peso para abate, de 18 

arrobas, ou 540 quilogramas. 

Também conforme abordado na seção anterior, o custo de aquisição do boi magro é 

comum a ambos os métodos de engorda analisados. Portanto, passemos diretamente à análise 

do primeiro grupo de custos da proposta de Lopes e Carvalho (2002), a mão-de-obra. 

 

Tabela 9: Custos com mão-de-obra em confinamento 
Discriminação 06/2013 07/2013 

Mão-de-obra contratada R$1.433,00 R$1.433,00 
Encargos sociais e trabalhistas R$964,41 R$964,41 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Entre os custos observados nesta seção, a mão-de-obra é um dos únicos grupos – o 

outro é odos impostos – a se manter igual dentro de cada mês quando se compara a engorda 

de bovinos em pastagens e em confinamento, uma vez que o rateio foi realizado com base no 

número de animais, e este, por sua vez, foi igualado em ambos os casos em 100 cabeças. 

Portanto, para se chegar ao valor apresentado utilizou-se do mesmo raciocínio apresentado na 

seção anterior. 

Em contra partida, o próximo de grupo é o que apresenta maior diferença. A 

alimentação no confinamento é significativamente mais cara do que na pastagem. 

 

Tabela 10: Custos com alimentação em confinamento 
Discriminação 06/2013 07/2013 

Farelo de milho R$15.000,00 R$15.000,00 
Feno R$450,00 R$450,00 
Sal mineral R$230,00 R$230,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Substituindo a alimentação de material plantado temos, no confinamento, uma mistura 

de material proteico (concentrado) e volumoso dado no coxo aos animais. 

O material proteico utilizado na empresa objeto de estudo é o farelo de milho. O lote 

de 100 animais é alimentado com 2.000 quilogramas de farelo de milho por dia, divididos em 

dois momentos, um no início da manhã o e o outro no final da tarde. O preço do quilograma 

de farelo de milho oscila de acordo com o preço do próprio grão, no entanto, no corrente ano 

a média esteve próxima a R$0,25 o quilograma. Assim ao se multiplicar os 2.000 quilogramas 

por trinta dias e, em seguida, pelo preço por quilograma, chega-se ao valor mensal de 

R$15.000,00 apresentado na tabela 10. 

Em relação ao material volumoso, utiliza-se feno em rolo, comprado em uma fazenda 

próxima. O valor do rolo de feno é de R$30,00 a unidade, sendo o consumo dos animais 

observados de um rolo a cada dois dias, ou seja, quinze rolos por mês, resultando em 

R$450,00 gastos mensalmente com a aquisição de feno. 

O sal mineral foi registrado da mesma forma que na seção anterior, conforme o 

consumo no mês. Destaca-se, porém, a diferença no consumo por animal, no confinamento os 

pecuaristas optam por aumentar o volume de sal mineral dado aos animais. Nos meses 

observados foram dados 250 quilogramas ao lote de 100 animais, ao custo de R$0,92 o 

quilograma chega-se ao valor total de R$230,00. 

Em seguida, tem-se os custos classificados como custos de sanidade do rebanho 

confinado. 
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Tabela 11: Custos com sanidade em confinamento 
Discriminação 06/2013 07/2013 

Agulhas e seringas R$76,00 R$0,00 
Vacina febre aftosa R$0,00 R$0,00 
Outras vacinas R$560,00 R$0,00 
Mata-bicheiras R$70,00 R$0,00 
Materiais diversos R$0,00 R$38,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Novamente observa-se a vacinação dos animais em seu recebimento e o consumo 

variável de agulhas e seringas, mata-bicheiras e materiais diversos. Desta forma, os valores 

variam entre os meses, inclusive sendo nulos em alguns deles. 

A vacina contra a Febre Aftosa, entretanto, não é computada aqui, pois nesses meses 

não se realiza esta vacinação, pressupondo-se que os animais comprados tenham sido 

vacinados na campanha de vacinação anterior, no mês de maio. 

Como no caso anterior, não são registrados custos com reprodução, passando-se 

diretamente ao grupo de custos relativos aos impostos. 

 

Tabela 12: Custos com impostos em confinamento 
Discriminação 06/2013 07/2013 

ITR R$3,39 R$3,39 
IPVA R$3,76 R$3,76 
CNA R$4,33 R$4,33 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

O ITR, o IPVA e a CNA são, assim como a mão-de-obra, calculados sobre o número 

de animais, a partir da participação da pecuária como um todo na empresa, permanecendo o 

método de cálculo e valor resultante o mesmo tanto na engorda em pastagens quando no 

confinamento. Para maiores esclarecimentos, recomenda-se rever a explicação deste grupo de 

custos para a engorda em pastagens, na seção anterior. 

A tabela 13 apresenta os custos incorridos na categoria das despesas diversas. 
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Tabela 13: Despesas diversas em confinamento 
Discriminação 06/2013 07/2013 

Combustível R$470,00 R$496,00 
Lubrificantes R$112,60 R$48,00 
Energia R$203,45 R$234,71 
Frete R$280,00 R$0,00 
Materiais diversos R$431,50 R$387,97 
Reparo de benfeitorias R$225,00 R$600,00 
Reparo de máquinas, equipamentos e veículos R$360,00 R$285,00 
Despesas com animais de trabalho R$0,00 R$0,00 
Outras despesas R$563,37 R$489,92 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

A apuração das despesas diversas no confinamento também seguiu o padrão adotado 

na pastagem, portanto, para se chegar ao valor apresentado utilizou-se do mesmo raciocínio. 

Assim, alguns dos gastos são relacionados diretamente aos animais do confinamento e outros 

compartilhados entre todos os animais das fazendas e até por todas as atividades destas. 

O que se destaca é o crescimento de gastos com combustível, lubrificantes e reparo de 

máquinas, equipamentos e veículos, devido ao maior uso destes no confinamento, inclusive 

sendo utilizada uma pá carregadeira, não utilizada na engorda em pastagens. Por outro lado, 

as despesas com animais de trabalho deixam de ser contabilizadas, pois estes não são 

utilizados no confinamento. 

Reparo de benfeitorias também gera mais gastos no confinamento, além das contas 

materiais diversos e outras despesas. Energia e frete se mantem mais estabilizados, sendo o 

primeiro valor oriundo do rateio do gasto da propriedade pelo número de animais e o segundo 

um valor de pouca oscilação pago na compra dos animais. 

No grupo de gastos com depreciação são duas as principais mudanças que causam um 

aumento do valor observado no confinamento: a já referida utilização de uma pá carregadeira 

na operação da alimentação dos animais e o acréscimo da estrutura de confinamento às 

benfeitorias depreciadas. 

 

Tabela 14: Custos com depreciação em confinamento 
Discriminação 02/2013 03/2013 

Benfeitorias R$88,88 R$88,88 
Máquinas, equipamentos e animais de trabalho R$425,00 R$425,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Destaca-se, assim, entre as máquinas, equipamentos e animais de trabalho, a utilização 

da um trator e uma camionete já depreciados, as ferramentas compartilhadas com as demais 
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atividades de pecuária com vida útil de cinco anos e a substituição dos animais de trabalho 

por uma pá carregadeira, que possui vida útil de quatro anos, sendo seu uso compartilhado 

com outras atividades da fazenda. Assim, este novo componente tem seu valor total de 

depreciação calculado para quatro anos dividido por três – em razão da participação da 

pecuária no faturamento. 

Quanto às benfeitorias, além das construções pré-fabricadas e das edificações em geral 

já apresentadas, deve-se considerar, agora, a depreciação da estrutura de confinamento, que 

também possui vida útil de vinte e cinco anos. 

E, por fim, apresentam-se as remunerações, que, diferente dos demais custos, 

apresentam uma redução em seu valor total quando colocados em comparação com a engorda 

em pastagens. Fato este explicado pela da redução do valor da remuneração da terra para o 

confinamento, que ocupa uma área significativamente menor que a engorda de bovinos em 

pastagens. 

 

Tabela 15: Remunerações em confinamento 
Discriminação 06/2013 07/2013 

Remuneração do empresário R$678,00 R$678,00 
Remuneração da terra R$416,67 R$416,67 
Remuneração do capital investido R$770,00 R$770,00 
Remuneração do capital de giro R$280,00 R$280,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

A remuneração do empresário foi novamente dada pelo valor de um salário mínimo, 

assim como a remuneração do capital investido e do capital de giro foram dadas pela 

utilização da Taxa Selic sobre o montante correspondente à compra dos bois magros e do 

somatório dos demais gastos do período correspondente, respectivamente. 

A remuneração da terra deixou de ser calculada sobre o número de animais para ser 

calculada sobre a área. Considerou-se, assim, o valor cobrado por hectare para o 

arrendamento de terras para lavoura na região das propriedades estudadas. Custo este de, 

aproximadamente, R$500,00 por ano por hectare, que foi dividido em valores mensais e 

multiplicado por 10, por ser este o tamanho da área do confinamento necessário para a 

engorda do lote de 100 animais. 

 

Tabela 16: Resultados em confinamento 
Discriminação 06/2013 07/2013 Total 

Custos fixos R$2.390,03 R$2.390,03 R$4.780,06 
Custos variáveis R$21.709,33 R$20.937,01 R$42.646,34 
Custo total R$24.099,36 R$23.327,04 R$47.426,40 
Custo unitário R$240,99 R$233,27 R$474,26 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Utilizando-se da mesma metodologia utilizada na apuração dos resultados da engorda 

de bovinos em pastagens, percebe-se um aumento significativo dos custos mensais e, 

portanto, do custo total da engorda de bovinos no confinamento em comparação com a outra 

metodologia avaliada. Apesar do custo fixo mensal reduzir, o custo variável aumentou mais 

de três vezes, fazendo com que o custo unitário de engordar um boi no confinamento em dois 

meses (60 dias) seja, segundo o caso observado, de R$474,26. 

Ao se acrescentar o valor de compra dos animais, portanto, chega-se a um valor que 

pode oscilar entre R$1.524,26 e R$1.574,26. Assim, observa-se que, mesmo no melhor 

cenário possível, os custos do confinamento sempre estarão acima dos custos da engorda em 

pastagens. 

 

4.5. Viabilidade na engorda de bovinos em pastagens e em confinamento 
 

A análise da viabilidade da engorda de bovinos em pastagens e em confinamento tem 

por base três valores: o preço de compra do boi magro, o custo da engorda do animal e o 

preço de venda do boi gordo. Já foi destacado que o preço de compra do boi magro na região 

da empresa estudada oscila entre R$1.050,00 e R$1.100,00, assim como já foi apresentado o 

levantamento dos custos incorridos no processo de engorda, restando, portanto, apenas a 

análise do preço de venda para que se possa verificar a viabilidade deste negócio e comparar 

as duas alternativas apresentadas. 

Segundo os dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (2013), 

pode-se constatar que o preço médio da arroba do boi gordo em Primavera do Leste para os 

últimos três anos – de janeiro de 2011 a setembro de 2013 – é de R$88,25, já para os últimos 

doze meses – de outubro de 2012 a setembro de 2013 – é de R$89,70 e para este ano – de 

janeiro a setembro – é de R$90,32.  

São utilizados, assim, os preços por arroba de R$85,00, R$90,00 e R$95,00, definidos 

a partir do cálculo da média realizado e da observação das variações retratadas no gráfico 1, 

para averiguar a atratividade da pecuária de engorda desempenhada pela empresa estudada e 

comparar a rentabilidade da engorda em pastagens com a engorda em confinamento. 

No entanto, o frigorífico para o qual a empresa objeto de estudo vende seus animais 

pratica preços de compra diferenciados para animais engordados em pastagens e em 

confinamento, além de outros critérios não relevantes para o presente estudo. O preço do boi 

gordo oriundo de confinamento apresenta, assim, um desconto, normalmente em torno de 
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R$2,00 por arroba. Determinaram-se, então, os valores de R$83,00, R$88,00 e R$93,00 para a 

análise do confinamento frente aos valores anteriormente elencados para a pastagem. 

As tabelas a seguir apresentam os dados resultantes da junção das informações de 

custos e de faturamento levantados. 

 

Tabela 17: Resultado por animal em pastagens 

Receita (3 cenários) 
Custos (2 cenários) 

R$1.050,00 + R$380,52 R$1.100,00 + R$380,52 
R$85,00 x 18@ = R$1.530,00 R$99,48 (7,0%) R$49,48 (3,3%) 
R$90,00 x 18@ = R$1.620,00 R$189,48 (13,2%) R$139,48 (9,4%) 
R$95,00 x 18@ = R$1.710,00 R$279,48 (19,5%) R$229,48 (15,5%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Primeiramente, os dados da engorda de bovinos em pastagens. Verifica-se que a 

atividade é rentável seja qual for o cenário e, na média, a rentabilidade se encontra entre 9,4% 

e 13,2%, o que pode ser considerado muito bom para os padrões da pecuária de engorda. O 

pior resultado é de 3,3%, superior, entretanto, a metade dos resultados obtidos com o 

confinamento – expressos abaixo. Já o melhor resultado é de 19,5%, extremamente atrativo. 

 

Tabela 18: Resultado por animal em confinamento 

Receita (3 cenários) 
Custos (2 cenários) 

R$1.050,00 + R$474,26 R$1.100,00 + R$474,26 
R$83,00 x 18@ = R$1.494,00 R$-30,26 (-2,0%) R$-80,26 (-5,1%) 
R$88,00 x 18@ = R$1.584,00 R$59,74 (3,9%) R$9,74 (0,6%) 
R$93,00 x 18@ = R$1.674,00 R$149,74 (9,8%) R$99,74 (6,3%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Em relação à engorda de bovinos em confinamento, destaca-se a possibilidade de 

prejuízo nos dois piores cenários possíveis – ambos com venda do boi gordo com preço baixo. 

É evidente, ainda, a menor rentabilidade ao se comparar com a engorda em pastagens: o 

melhor resultado possível aqui é de 9,8%, enquanto lá é de 19,5%. Na média, entretanto, o 

resultado é positivo, apesar de ser pouco atrativo, se encontrando entre 0,6% e 3,9%. 

É importante destacar, porém, que o ciclo de engorda em confinamento é duas vezes 

mais rápido que o de engorda em pastagens: enquanto o primeiro tem a duração de 60 dias, o 

segundo tem a duração de 120 dias. Desta forma, no decorrer de um ano pode-se realizar seis 

ciclos de engorda em confinamento, o que possibilita a venda de 600 bois gordos, enquanto 

que em pastagens podem-se realizar três ciclos, resultando na venda da metade de animais 

prontos para o abate, 300. As tabelas a seguir apresentam o lucro anual de ambas as 

alternativas para cada cenário estipulado. 



Gerenciamento de custos na pecuária de corte: um comparativo entre a engorda de bovinos 
 em pastagens e em confinamento 

Raupp, F.M.; Fuganti, E.N. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul/Set - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

311

 

Tabela 19: Resultado anual com lotes de 100 animais em pastagens (3 ciclos) 

Receita (3 cenários) 
Custos (2 cenários) 

R$1.050,00 + R$474,26 R$1.100,00 + R$474,26 
R$85,00 x 18@ = R$1.530,00 R$29.844,00 R$14.844,00 
R$90,00 x 18@ = R$1.620,00 R$56.844,00 R$41.844,00 
R$95,00 x 18@ = R$1.710,00 R$83.844,00 R$68.844,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Somando-se os lucros gerados por três ciclos de engorda em pastagens chega-se aos 

valores apresentados na tabela 19. Assim, o resultado médio da engorda de lotes de cem 

animais em pastagens durante doze meses situa-se entre R$41.844,00 e R$56.844,00. O 

menor resultado é de R$14.844,00 e o maior, de R$83.844,00, de acordo com o preço de 

compra do boi magro e o preço de venda do boi gordo. 

 

Tabela 20: Resultado anual com lotes de 100 animais em confinamento (6 ciclos) 

Receita (3 cenários) 
Custos (2 cenários) 

R$1.050,00 + R$474,26 R$1.100,00 + R$474,26 
R$83,00 x 18@ = R$1.494,00 R$-18.156,00 R$-48.156,00 
R$88,00 x 18@ = R$1.584,00 R$35.844,00 R$5.844,00 
R$93,00 x 18@ = R$1.674,00 R$89.844,00 R$59.844,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Para o confinamento, são somados seis vezes os valores resultantes de cada ciclo de 

engorda. Desta forma, o resultado médio encontra-se entre R$5.844,00 e R$35.844,00, 

abaixo, portanto, na média da engorda em pastagens. Os demais resultados possíveis são, 

entretanto, mais elásticos no confinamento: o pior cenário resultaria em um prejuízo de 

R$48.156,00, enquanto o melhor cenário resultaria em um lucro de R$89.844,00, ambos mais 

afastados da média do que os extremos observados na engorda em pastagens, do que se infere 

que o confinamento oferece maior risco produtor. 

O resultado da engorda em confinamento é, portanto, maior do que o da engorda em 

pastagens em apenas um caso: no melhor cenário possível, de compra do boi magro a preço 

baixo e venda do boi gordo a preço alto. Assim, infere-se que para o confinamento ser mais 

rentável é necessário haver melhores condições de mercado, ou seja, menor preço de compra 

e maior preço de venda do rebanho. 

No entanto, o confinamento apresenta algumas vantagens quando comparado às 

pastagens, além da questão temporal. Uma delas é a proporcionada em termos espaciais: para 

se engordar 100 animais em pastagens verificou-se a necessidade de 150 hectares, já para 

engordar 100 animais em confinamento a área necessária é de 10 hectares, quinze vezes 
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menor, portanto.Há, ainda, vantagens relacionadas ao controle, que é maior no confinamento 

devido ao melhor acompanhamento dos animais, e à menor suscetibilidade da atividade à 

interferências decorrentes de alterações climáticas. 

Desta forma, os dados levantados e a análise realizada confirmam a existência de um 

trade-off na opção do método de engorda de bovinos: o confinamento exige maior 

investimento e apresenta custo mais elevados, porém nele os animais atingem o peso de abate 

mais rapidamente e a área necessária para a realização da engorda é significativamente menor, 

entre outras vantagens. Apenas em termos financeiros, entretanto, a engorda em pastagens se 

mostra mais atrativa, proporcionando maior rentabilidade ao pecuarista. 

 

5. Conclusões 

A pecuária é uma das atividades econômicas de maior relevância no Brasil. Além da 

relevância de sua cadeia produtiva para o país, este ocupa posto de destaque no cenário 

internacional seja como produtor ou como exportador de carne bovina. A pecuária é bastante 

difundida e contribui para a economia das mais variadas regiões do país. 

No entanto, o crescimento da atividade não foi plenamente acompanhado pelo 

desenvolvimento e implementação de técnicas de gestão, esbarrando em certa resistência dos 

pecuaristas e na dificuldade na apuração dos custos. Desta forma, neste contexto de 

gerenciamento deficitário, enfatiza-se o papel da contabilidade de custos como fonte 

informações para fins gerencias. Entre as metodologias de custeio, o custeio por absorção o 

que aparece como mais comumente utilizado na pecuária.  

No estudo de caso realizado foi utilizada a metodologia de levantamento de custos 

proposta por Lopes e Carvalho (2002) como referência. Segundo os autores, os custos 

incorridos na pecuária são, além do custo de aquisição do animal, alimentação, mão-de-obra, 

sanidade, reprodução, impostos, despesas diversas, depreciação, remuneração da terra, 

remuneração do capital investido, remuneração do capital de giro e remuneração do 

empresário. 

Para o levantamento de dados focou-se em duas propriedades da empresa objeto de 

estudo localizadas em Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Juntas elas possuem 

mais de mil hectares de área, utilizada tanto na pecuária de engorda como no cultivo de soja e 

milho. Observou-se que a empresa encaixa-se no quadro apresentado, sendo rentável no 

desenvolvimento de suas atividades, porém sem apresentar um sistema informacional e 

gerencial adequado. 

Em relação aos dados levantados destacam-se alguns pontos centrais. Na atividade de 
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engorda de bovinos a compra do boi magro é o maior custo, podendo ultrapassar um terço do 

custo total. A opção pela engorda em pastagens apresenta custos menores, tomados grupo a 

grupo, principalmente em razão da abundancia de recursos naturais disponíveis no Brasil, 

porém estes se estendem pelo dobro do período do que na engorda em confinamento, uma vez 

que aquela ocorre em 120 dias e esta em 60 dias, na média. A principal diferença em termo de 

custos entre as duas alternativas está no grupo da alimentação: o desembolso necessário para 

engordar o gado no confinamento é bastante superior ao necessário para engordar o gado em 

pastagens, enquanto que os demais grupos de custos não apresentam grande diferenciação, 

exceto pelo fato relacionado à duração dos ciclos. 

Considerando-se um lote de cem animais, dentro das demais condições apresentadas 

anteriormente, o custo para a engorda de um boi em pastagens, sem se considerar o custo de 

aquisição, é de R$380,52, enquanto que no confinamento este valor passa a ser de R$474,26, 

24,63% maior, portanto. Sendo interessante destacar que o custo médio mensal por animal é 

duas vezes e meia maior no confinamento, fato este compensado parcialmente pela menor 

duração de cada um de seus ciclos. Além desta vantagem temporal, o único grupo de custos 

em que o confinamento apresenta resultado melhor que a engorda em pastagens é nas 

remunerações, o que ocorre em razão da menor remuneração da terra referente a esta 

modalidade, que ocorre de forma intensiva. 

Além do levantamento de custos foi realizada a comparação da rentabilidade de ambas 

as modalidades. Para tanto foram estabelecidos cenários tanto para o valor de compra do boi 

magro quanto para o valor de venda do boi gordo na cidade em que se encontram as 

propriedades e considerando-se a média observada nos últimos anos e o desconto praticado na 

venda do boi confinado pelo frigorífico com o qual a empresa trabalha, que se encontra em 

torno de 5% do valor da arroba do boi gordo comercializado. 

Assim, o lucro médio por animal se apresentou da seguinte forma: situando-se, na 

média, entre 9,4% e 13,2% na engorda em pastagens e entre 0,6% e 3,9% na engorda em 

confinamento. Sendo que o confinamento pode levar ao prejuízo no terço pessimista dos 

cenários traçados, o que não ocorre com a opção por pastagens que sempre resulta em lucro 

para o pecuarista.  

Mas, em função da diferença temporal entre os ciclos das duas alternativas de engorda 

apresentadas, foram levantados os resultados anuais para cada uma delas em vista de uma 

melhor comparação econômica. Desta maneira, no período de doze meses é possível a 

realização de seis ciclos de engorda em confinamento, engordando 600 animais, em 

comparação aos três ciclos possíveis de engorda em pastagens, resultando em 300 animais 
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prontos para o abate. 

O resultado obtido é o de que a engorda em pastagens apresenta maior retorno, 

situando-se este, na média, entre R$41.844,00 e R$56.844,00, enquanto que o retorno do 

confinamento estaria entre R$5.844,00 e R$35.844,00. Além disso, o confinamento continua 

apresentando a possibilidade de prejuízo, não verificada na engorda em pastagens. 

Existe, entretanto, um cenário no qual a engorda em confinamento supera o resultado 

da engorda em pastagens, o mais otimista deles: quando o preço de aquisição do boi magro é 

baixo e o preço de venda do boi gordo é elevado. Disso se pode inferir que o risco do 

confinamento é maior, pois apresenta maior variação de resultado, uma vez que, em função 

dos seus elevados custos, seu retorno está bastante atrelado ao preço de venda. 

Apesar do risco mais elevado e do retorno, na média, inferior, a engorda de bovinos 

em confinamento apresenta algumas vantagens. Destacam-se entre elas a questão espacial, 

uma vez que o confinamento demanda uma área consideravelmente menor para sua 

viabilização, a questão temporal, pois o ciclo do confinamento é duas vezes menor que da 

engorda em pastagens, a questão da vulnerabilidade climática, já que o clima afeta 

consideravelmente menos esta modalidade de engorda, a questão gerencial, uma vez que o 

confinamento proporciona maior controle ao pecuarista sobre a sua atividade, e mais algumas 

outras. 

Verifica-se, portanto, a existência de um trade-off na escolha da modalidade de 

engorda: o confinamento apresenta maiores investimento e custos, o que resulta em menor 

retorno, porém apresenta inúmeras outras vantagens: controle, menor área, ciclo mais curto, 

entre outras. A escolha da alternativa depende assim das características priorizadas pelo 

pecuarista, mas, seja qual for a modalidade escolhida, ficou clara a imprescindibilidade de um 

gerenciamento de custos para fundamentar a tomada de decisões. 
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