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Resumo Tendo em vista a necessidade de competitividade no setor agropecupecuário 

brasileiro, este estudo tem como objetivo a análise dos custos de uma propriedade de 

pecuária de corte na cidade de Dom Pedrito /RS. A pecuária de corte é uma das 

principais atividades econômicas, gerando muitos empregos e arrecadação de impostos, 

sendo o município líder de produção de pecuária de corte da região da campanha. Com 

o objetivo de analisar os custos de produção da pecuária de corte em uma Fazenda 

localizada nesta região.  Como método uma análise quali quantitatva através de um 

estudo de caso foi possível verificar mesmo que a propriedade não possua sistema de 

custeio adequado, percebe-se através das análises dos custos x vendas, que a mesma 

possui uma lucratividade considerável. Salienta-se que a mão de obra é exclusamente 

familiar (sucessores), diminuindo assim a incidência de encargos sociais, reduzindo 

seus custos de produção, vale destacar a importância da sucessão no campo, afim de 

manter a continuidade da atividade. A fazenda em estudo, não detém sua receita 

somente da pecuária de corte, também é exercida a atividade da agricultura em forma de 

arrendamento, onde dispõe de uma área de soja e outra de arroz, sendo essas áreas 

utilizadas após a colheita, para as pastagens.Com a continuidade da evolução da 

tecnologia e com o a preocupação e a tentativa de melhorar a qualidade e a 

produtividade do bovino de corte, o produtor rural tem buscado cada vez mais 

desenvolver métodos tanto na área da produção quanto na administração dos custos da 

propriedade, favorecendo a tomada de decisão  e no processo de gestão, não sendo mais 

utilizada apenas para o cumprimento das finalidades tributárias e sim para oferecer 

dados concretos para o organizador planejar suas ações. 
  
 

.Introdução 

 

A contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio 

das entidades, mediante os registros, com propósito de oferecer informações sobre a 

composição do patrimônio, suas variações e resultado econômico. Nesse sentido, o 

profissional da contabilidade possui várias áreas de atuação, sendo uma delas a 

contabilidade de custos.  
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A contabilidade de custos é uma ferramenta, a qual possibilita aos gestores as 

tomadas de decisão no planejamento e controle das operações dentro da organização.  

Com a continuidade da evolução da tecnologia e com o a preocupação e a 

tentativa de melhorar a qualidade e a produtividade do bovino de corte, o produtor rural 

tem buscado cada vez mais desenvolver métodos tanto na área da produção quanto na 

administração dos custos da propriedade. Sendo de suma importância a utilização da 

contabilidade de custos tanto na pecuária de corte, quanto em qualquer atividade 

agropecuária, favorecendo a tomada de decisão  e no processo de gestão, não sendo 

mais utilizada apenas para o cumprimento das finalidades tributárias e sim para oferecer 

dados concretos para o organizador planejar suas ações.  

Na região da campanha do Rio Grande do Sul, mais precisamente a cidade de 

Dom Pedrito, onde está localizada a propriedade foco deste trabalho, uma região onde a 

pecuária de corte é uma das principais atividades econômicas, gerando muitos empregos 

e arrecadação de impostos, sendo o município líder de produção de pecuária de corte da 

região da campanha, com mais de 70.000 cabeças de gado destinado ao abate no ano de 

2017. Diante dessa produtividade da região surgiu a necessidade de realizar a análise e 

auxilio para reduzir os custos de produção de pecuária de corte em uma propriedade e 

também para fornecer um apoio no processo de tomada de decisão do gestor/dono desta 

propriedade, desenvolvendo técnicas mais efetivas para melhorar seu gerenciamento. 

Sabendo-se que a propriedade não possui um sistema de custo adequado. 

Esse estudo propõe o desenvolvimento de um sistema de custos, sendo uma 

ferramenta útil para gerenciamento da produção de gado de corte, possibilitando a 

análise dos resultados obtidos em um ano. 

Dessa forma, evidencia-se o objetivo do presente estudo de caso que é analisar 

os custos de produção da pecuária de corte. Este trabalho possui como objetivos 

específicos: revisar a literatura referente à contabilidade de custos,apurar o custo total 

de produção e analisar os resultados da propriedade no período dos últimos doze meses, 

desde outubro de 2017 a outubro de 2018. 

 

Metodologia  

 

O estudo de caso foi realizado  em uma propriedade rural do interior do 

município de Dom Pedrito, com produção de pecuária e agricultura como forma de 
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arrendamento.Para desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, qualitativa e um estudo de caso, auxiliando na busca dos dados para 

orientar o produtor nas tuas tomadas de decisão.  

Também foi realizada uma entrevista com os proprietários que atuam há muitos 

anos na propriedade, avaliando assim, os custos de produção da pecuária de corte. 

Gil (2006, p.59) contempla que, “É o estudo de caso um método de pesquisa 

exploratório e investigativo, sendo dados que descrevem uma totalidade do processo da 

entidade, em suas relações internas e culturais”. 

Devido à flexibilidade do estudo de caso, este pode ser utilizado nas fases de 

uma investigação, para a construção de hipóteses e reformulação de um problema. 

Assim o estudo de caso foi considerado o método ideal para abordagem deste estudo. 

Quanto à abordagem, o estudo será desenvolvido com base no meio qualitativo. 

Segundo Pereira (1999, p.21), “[...] ocupa-se da investigação de eventos qualitativos, 

aqueles representados por dados qualitativos com referenciais teóricos menos restritivos e com 

maior oportunidade de manifestação para a subjetividade do pesquisador”. 

Quanto à abordagem aos objetivos, este estudo de caso se trata de pesquisa 

explicativa. 

 
 

Resultados e discussão  

 

 Os dados utilizados neste trabalho foram coletados de uma propriedade rural 

localizada em Dom Pedrito, região da campanha, no estado do Rio Grande do Sul. A 

fazenda pertence à família há mais de 100 anos, sendo recebida como herança pelo 

proprietário há mais de 40 anos, contando com apenas familiares no seu quadro de mão 

de obra e alguns funcionários contratados de forma eventual. A área total da 

propriedade é de 607,70 ha, destes, 380 hectares são campos nativos utilizados na 

pecuária, e no período de 5 meses são 70 hectares para soja e 67  hectares de arroz são 

arrendados para o cultivo da agricultura  e 54  hectares de APP (área de preservação 

permanente),27 hectares de barragem e nascentes e 9 hectares de construções. São 

desenvolvidas na Fazenda Casuarina as atividades de agricultura e pecuária. A pecuária 

possui dois segmentos: a reprodução, criação e engorda de ovinos para venda; e 

reprodução, criação e a engorda de bovinos destinados ao corte. Sendo que, o objeto de 

estudo deste trabalho foi a área da pecuária, delimitada ao ramo da engorda de bovinos 
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destinados ao corte. A seguir, está representado as distribuição das áreas utilizadas na 

propriedade. 

 

 
Figura 1: Áreas da propriedade 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Recursos da propriedade 

 

É necessário possuir recursos suficientes para atender à demanda da propriedade, 

de acordo com as atividades escolhidas para serem desenvolvidas. Dessa forma, a 

fazenda analisada possui itens que compõem a pecuária e a agricultura. 

Como mencionado acima, a propriedade possui uma área total de 607,70 

hectares, mas com uma área líquida utilizada na produção de 517 hectares. Sabemos que 

com o passar dos anos as áreas de terra se valorizam e consequentemente o capital do 

proprietário. Na tabela 1 abaixo, evidenciamos o valor de R$ 10.340.000,00 da área 

líquido utilizada na produção. 

 

Tabela 1: Valor da hectare 

Fonte: Autoria própria 

 Além da disponibilidade de área territorial, necessita possuir investimentos em 

construções e instalações para o desenvolvimento das atividades. 

70 ha soja

67 ha arroz

54 ha APP

380 ha campo nativo

27 ha barragem e
nascentes

9 ha construções

Área Líquida Produtiva Valor por hectare R$ Valor Total R$ 

517 20.000,00 10.340.000 
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Tabela 2: Construções 

Descrição Quantidade Valor 

Unit. 

R$ 

Valor 

Total 

Vida 

útil 

(anos) 

Valor 

Residual 

(20%) R$ 

Depreciação 

mensalR$ 

Mangueira 1 90.000,00 90.000,00 20 18.000,00 375,00 
Fonte: Autoria própria 

 

A tabela 2 demonstra as instalações existentes na propriedade que são 

diretamente ligadas à pecuária de corte.  

A mangueira é um local utilizado para recolher novilhas, quando é necessário 

fazer as vacinas, castração, banhos contra parasitas ou até na venda dos lotes, ela possui 

um valor de R$ 90.000,00. 

Quando recebida a propriedade como herança, ela já possuía as cercas, porteiras 

sendo necessário apenas a manutenção das mesmas, portanto não mensurando os 

valores.  

 Informações da pecuária de corte 

 

 A caracterização da propriedade e os recursos por ela possuídos, disponibilizam 

uma base para que o leitor consiga identificar de onde os recursos foram coletados e 

para onde vão os resultados. Porém é importante definir qual o método de custeio 

utilizado, que, neste estudo, foi o método de custeio direto, que considera apenas os 

custos diretos na atividade pecuária de corte.  

 

 Custos Totais de Produção 

 

Abaixo na Tabela 3, demonstra os custos anuais para a produção da pecuária de 

corte, na produção de 100 cabeças de gado.  

 
Tabela 3: Custos totais na produção 

CUSTOS ANUAIS NA PRODUÇÃO DOS BOVINOS PARA ENGORDA 

Descrição de despesas Custo unit. Custo total 

Plantio Avião R$ 52,06 R$ 5.206,00 

Mão-de-obra + 

encargos 

Equipe R$ 190,32 R$ 19.032,08 

Pastagem Azevém R$ 263,04 R$ 26.304,00 

 

 

Aftosa R$1,35 R$ 135,00 

Carrapaticida R$14,00 R$ 1.400,00 
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Sanidade Desverminante R$ 1,50 R$ 150,00 

Carbunculo R$ 2,70 R$ 270,00 

 

CUSTO TOTAL R$ 524,97 R$ 52.497,00 
Fonte: Autoria própria 
 

Para encontrarmos o custo unitário do boi, foi dividido o custo total de R$ 

52.497,08 por 100 cabeças de gado, conforme tabela 3. O levantamento desses custos é 

feito de forma simplificada, basta o produtor ter os gastos para a produção. 

Segundo Zambon e Antonioli (2017), no seu estudo realizado na Fazenda 3A 

que possui as mesmas atividades que a fazenda analisada neste estudo de caso,o custo 

sanitário é de R$ 58,93, dentre eles, evidencia-se o carrapaticida, que visa combater e 

prevenir o carrapato.  

Em conjunto, é preciso aplicar duas vacinas, a da febre aftosa e do carbúnculo. A 

febre aftosa é uma doença infecciosa. O Carbúnculo também, se trata de uma infecção 

aguda que se caracteriza pela presença de tumores (MARION e SEGATTI, 2012). 

Para realizar uma análise mais detalhada, a propriedade deveria adotar um 

sistema de produção, com planilhas de rateio dos custos ou departamentos produtivos. 

Logo após, seria feita a distribuição dos custos diretos ao boi e depois o rateio 

dos custos indiretos, e respectivamente nos produtos. 

 Como neste estudo de caso, estamos analisando apenas uma das atividades 

realizadas na fazenda, os custos necessitam somente da divisão simples ao produto. 

 
Tabela 4: Vendas 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Realizando a comparação entre os custos e as vendas, percebe-se que o produtor 

possui uma boa rentabilidade, onde o retorno é de 77,44%.  

Preço Médio de 

Mercado 
ValorUnitário Valor total do 

Rebanho 

R$ 9,40 2.054,37 205.437,00 

Ganho Bruto 

Receita 

R$205.437,00 

Despesa 

R$ 52.497,00 

Ganho Bruto 

R$ 152.940,00 
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Não foi considerado para estes efeitos de custeio, a aquisição de touros ao 

término desta analise, pois eles são adquiridos para reprodução de todas matrizes na 

propriedade.  

Sugere-se que o produtor adote um sistema de custo, utilize suplementações para 

estes animais e reduza a carga de animais na pastagem, que a rentabilidade aumentaria 

em mais de 10%, já que essa é uma das atividades desenvolvidas na fazenda. 

 

Conclusão 

Para gerenciar os custos de produção, é necessário conhecê-los, diversas 

metodologias podem ser utilizadas, tudo depende do produtor compreender e tratar sua 

propriedade como uma empresa, que necessita controlar seus custos, para sim visualizar 

sua receita e tomar as decisões de forma mais adequada.  

Neste estudo de caso, de uma fazenda localizada na região da campanha do Rio 

Grande do Sul,percebe-se que o produtor não possui um sistema adequado de controle 

de custos, visualiza-se através dos dados obtidos que mesmo que a propriedade não 

possua um sistema de custos, ela tem uma lucratividade acima do esperado, pelo fato de 

que seus custos são relativamente baixos, porque sua mão de obra é exclusivamente 

familiar.  

Para auxiliar o gestor, sugere-se que ele adote um sistema de custos, utilizando 

planilhas para este controle, assim auxiliando-o a realizar suas tomadas de decisões de 

forma segura e poder realizar investimentos com segurança na sua produção.  
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