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EM TERRA DE BOVINOCULTURA, QUEM TEM MAIS PASTO É REI: 
TEORIA DAS RESTRIÇÕES E OS CUSTOS NA PRODUÇÃO BOVINA 

 
RESUMO 
O objetivo geral desse estudo foi analisar limitações que envolvem os custos operacionais de 
duas propriedades rurais que desempenham atividades vinculadas a pecuária de corte, 
identificando se o tamanho da área de pastagem é uma restrição para não atingir o lucro 
operacional. Além disso, outras adversidades presentes na exploração da agropecuária como as 
variações climáticas e de mercado têm influência direta na geração do resultado da atividade. 
À luz da Teoria das Restrições buscou-se afirmar que em um sistema com ressalvas, essas 
limitações podem ser anuladas ou amenizadas, reduzindo os efeitos negativos sobre o resultado. 
A metodologia aplicada consistiu no uso de questionários semiestruturados, conduzidos de 
forma empírica em duas propriedades rurais selecionas para esta pesquisa. Os resultados 
evidenciam que a área da propriedade influencia diretamente no lucro operacional obtido, 
comparando o resultado por hectares de pastagem, a propriedade X teve um resultado 
equivalente a 24,77% em comparação ao resultado na propriedade Y. Ademais, argumenta-se 
a importância dessa pesquisa, que está direcionada a evidenciações que visam os pequenos 
produtores, identificando restrições que podem influenciar no seu processo  produtivo e 
consequentemente no resultado da propriedade rural.  
 
Palavras-chave: Teoria das Restrições, Bovinocultura de Corte, Custos de Produção. 
 
Área temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial 
 
1 INTRODUÇÃO 
 Dentre as diversas atividades desenvolvidas em propriedades rurais, a pecuária de corte 
no Brasil é considerada a mais relevante em termos de números de cabeças abatidas e 
comercializadas por ano, tanto no mercado interno, como no externo. Entretanto, segundo dados 
do IBGE (2017) no primeiro trimestre de 2014 foi registrado 8,37 milhões de cabeças de 
animais abatidos, enquanto no primeiro trimestre de 2017, apenas 7,37 milhões de cabeças de 
bovinos abatidos, o que reflete diretamente nos custos da cadeia produtiva da bovinocultura. 
Ademais, considerando que as organizações buscam gerar resultado positivo para manter sua 
continuidade, a gestão dos custos de produção se torna cada vez mais relevante, principalmente 
quando se trata de permanecer no mercado com competitividade, crescimento econômico e 
financeiro (MARION, 2012; CREPALDI, 2012, MARTINS, 2010). 
 Além disso, houve um aumento no número de propriedades rurais voltadas à criação de 
animais para a comercialização em pequena ou grande escala, menor tempo, melhor qualidade 
e exigência redobrada no aspecto da sanidade animal. Neste sentido, o conhecimento da 
estrutura dos custos de produção da propriedade é um item obrigatório. Marion (2012) 
menciona que conhecer o custo de manutenção do rebanho por cabeça ou por arroba até o abate 
e a rentabilidade das pastagens por hectare é, sem sombra de dúvida, informação 
imprescindíveis para apurar a rentabilidade financeira e auxiliar os gestores na elaboração de 
estratégias mercadológicas.  
 Diante das características apresentadas, tendem a imprimir no segmento da pecuária, 
seja na venda de novilhos para engorda ou novilho gordo já terminado para o abate no 
frigorifico, restrições de custos e valor de venda entre propriedades com maior e menor área de 
pastagem. À luz da Teoria das Restrições, foi analisado dados empíricos de duas propriedades 
X e Y, ambas com atividade pecuária de corte, em que uma cria bezerros e comercializa 
novilhos gordos para o frigorífico e outra vende novilhos magros para serem engordados, sendo 
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possível confirmar se a área de pastagem é uma limitação no ganho financeiro e, 
consequentemente, no crescimento do patrimônio dos produtores.  
 Á vista disso, argumenta-se que a informação contábil pode auxiliar o pequeno, médio 
ou grande produtor, contribuindo para o controle e tomada de decisão, tornando as propriedades 
mais aptas à competitividade exigida pelo mercado. Desta forma argumenta-se a relevância do 
presente estudo, que se pauta em confirmar a importância dos controles operacionais, 
principalmente de custos, pressupondo que, se comparado uma propriedade de pequena área de 
pastagem com outra de maior área, haverá restrições na aquisição dos insumos agropecuários. 
Essa realidade reflete no sistema de produção – intensivo e extensivo, no número de lotação de 
cabeças de animais por hectare, no uso de tecnologia na procriação, dentre outras (MARION, 
2012; CREPALDI, 2005; OLIVEIRA, 2008). 
 Desta forma, busca-se responder a seguinte questão de pesquisa: A quantidade de área 
de pastagem é uma restrição para a bovinocultura? Encontrando respostas para a questão 
levantada, será atendido o objetivo geral que consiste em: apurar o custo por hectare de 
pastagem com áreas diferentes e comparar o resultado obtido com suporte na Teoria das 
Restrições. Isso foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas de forma 
empírica aos proprietários rurais.  
 O presente estudo contribui com informações relevantes aos pequenos produtores rurais, 
fornecendo apontamentos referente as restrições enfrentadas e os métodos alternativos para 
melhorar sua atividade produtiva e diminuir o custo de sua produção. Além disso fornece 
insights para estudos futuros, que visem explorar diferentes métodos gerenciais em atividades 
rurais, usando como lente a Teoria das Restrições no processo produtivo de grandes e pequenas 
propriedades.  

 
2 TEORIA DAS RESTRIÇÕES  
 Eliyahu M. Goldratt, físico israelense, criou a Teoria das Restrições (Theory Of 

Constraints), também conhecida como TOC, e a explicou em seu livro “A Meta”, de 1984. Esta 
teoria é vista por Pacheco (2013, p.2) como uma “efetiva filosofia gerencial” que obtém 
“resultados positivos como aumento do ganho, redução dos níveis de inventário e de despesa 
operacional, melhorando assim a performance organizacional”. Ainda sobre a essência da 
teoria, Gontijo et al. (2009, p. 2) diz que a mesma está baseada em “conceitos de causa e efeito 
e na relação de interdependência dos elementos de um sistema, onde cada elemento do sistema 
depende um do outro”, assim, a teoria tem a visão de que desempenho geral dos sistemas está 
relacionado ao desempenho do conjunto como um todo e não o contrário. 
 Segundo Dettmer (1997), a interdependência dos sistemas pode ser relacionada com 
uma corrente, pois cada elo transmite força para os seguintes, a fim de cumprir uma meta final. 
Se existir um elo fraco e sobre ele continuar a mesma pressão que os demais, o mesmo poderá 
se romper, impossibilitando o alcance do objetivo proposto.  
 Partindo do princípio de que todos os sistemas possuem um elo mais fraco, o qual é 
comumente chamado de restrição, entende-se o porquê de as empresas não serem capazes de 
gerar lucro infinito (ŞIMŞIT; GÜNAYB; VAYVAY, 2014; CARVALHO, 2017). As restrições 
são obstáculos que impedem a empresa de chegar a seu objetivo principal, “em outras palavras, 
tudo o que está no caminho para um maior ganho é considerado como uma restrição” (ŞIMŞIT; 
GÜNAYB; VAYVAY, 2014, p. 2). Com isso, a TOC busca tais restrições com o objetivo de 
gerenciá-las e encontrar uma maneira de maximizar os lucros frente a tal situação, fazendo 
assim, que a empresa tenha uma otimização contínua e, consequentemente, aumentando seu 
lucro (BORNIA, 1994).  
 Este processo de melhoramento se dá por meio de cinco etapas, a primeira etapa, 
mencionada por Carvalho (2017), consiste em identificar casos de restrições em que “a 
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capacidade da fábrica é igual à capacidade do(s) gargalo(s)”, na segunda etapa, ocorre o 
processo de analisar a opção que maximiza os ganhos, observando as restrições apresentadas. 
Izmailov (2014) explica a etapa três sendo aquela onde a organização é colocada em foco, 
treinando todo o pessoal e definindo o papel de cada um, assegurando assim, que o “elo mais 
fraco” do sistema não se rompa e que se atinja o objetivo da organização.  
 A quarta etapa é definida como “elevar (suspender/remover/quebrar) as restrições”, a 
qual consiste em “adicionar capacidade ou alterar o status do recurso original como restrição 
primária dominante” (MCMULLEN, 1998, p. 44). Na visão de Carvalho (2017, p. 9) a quarta 
etapa consiste em “aumentar a capacidade de produção dos gargalos” e pode ser levada adiante 
com o uso de uma série de ações físicas sobre o sistema. Para prosseguir com a otimização 
contínua e quebrar as restrições, a etapa cinco é reaplicar as etapas anteriores. A Teoria das 
Restrições foi criada a partir da experiência de Goldratt em uma indústria, porém segundo 
Şimşit, Günayb e Vayvay (2014) o que era, anteriormente, um modelo de produção, passou a 
ser, atualmente, uma teoria de gestão em termos de metodologia e campos de aplicação. Com 
a possibilidade de aplicação em diversas áreas, a teoria se mostra útil na gestão de empresas, 
inclusive em propriedades agropecuárias.  
 
2.1 Gestão de Custos e Processo Decisório na Pecuária 
 Marion (2014, p. 2) define propriedades rurais como “empresas rurais”. Tal definição 
se deve em função da utilização da terra na obtenção de produtos com a finalidade de vender e 
ter lucro. O autor ainda classifica as atividades executadas em agrícola, zootécnica e 
agroindustrial. A pecuária, tanto a de corte como a leiteira, é classificada na atividade 
zootécnica, considerada “uma atividade econômica de grande importância para a economia 
nacional e, como qualquer empresa, sua administração necessita de informações confiáveis e 
úteis para uma gestão eficiente” (BARBALHO et al., 2005, p. 2).  
 Entre os fatores para uma administração adequada, está a utilização dos sistemas de 
produção, que são os possíveis processo adotados pelos produtores na criação de animais, sendo 
extensivo ou intensivo. No sistema extensivo, os produtores necessitam de área maior com 
pastagens. A respeito disso, Marion e Segatti (2010) explicam que o rebanho permanece solto 
até atingir o ponto ótimo de venda, nesse sistema de produção. No sistema intensivo, geralmente 
a área com pastagem é menor, porém pode ser utilizado feno, silagem e ração como 
complementação alimentar, afim de atingir o ponto ótimo de venda e assim reduzir o tempo do 
rebanho nas pastagens.   
 Para o controle do rebanho no sistema extensivo e intensivo, a contabilidade classifica 
os animais para comercialização no ativo circulante (estoques) e os animais reprodutores e de 
trabalho no não circulante (imobilizado). Os animais do circulante, com o passar dos meses 
ganham peso e, em razão disso, mudam de categoria quando completam doze meses, saindo da 
categoria bezerro para novilho, até tornar-se novilho gordo e ir para o abate (OLIVEIRA, 2010). 
Entretanto, a autora menciona que a fase onde irá ocorrer a comercialização é definida pelo 
produtor/pecuarista, que pode escolher entre vender para terceiros, que irá fazer a terminação 
do animal (cria, recria, engorda), ou diretamente para o frigorifico (abate). 
 Diante do exposto, um fato que deve ser considerado relevante é o custo de manutenção 
dos animais até a comercialização, independente do sistema de produção ser extensivo ou 
intensivo. Tais custos devem ser analisados com rigor, visto que o preço de venda é definido 
pelo mercado e para gerenciar os mesmos, as organizações, independentemente do ramo de 
atividade, devem considerar, segundo Marques (2015), seus recursos financeiros e humanos, 
utilizando-os em ações e estratégias no negócio, cuja finalidade é maximizar os resultados. A 
gestão de custos “identifica, coleta, mensura, classifica e relata informações úteis para os 
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gestores elaborarem o planejamento, o controle e as decisões” (HANSEN; MOWEN, 2003, p. 
28). 
 Martins (2010) relata que a contabilidade de custos possui funções de auxílio ao controle 
dos custos e a tomada de decisões. No papel de auxílio ao controle, fornece dados para 
orçamentos, previsão e padrões dentro da organização, enquanto no auxílio a tomada de 
decisões, fornece informações sobre valores relevantes a curto e longo prazo, sobre preços de 
venda, corte ou inclusão de novos produtos, entre outros. Entre as informações consideradas 
relevantes, a gestão dos custos de produção é relevante, afinal, conhecer o custo real por cabeça 
ou lote do rebanho a qualquer momento, é uma informação indispensável para analisar o custo 
de manutenção para manter o rebanho por mais tempo nas pastagens.  
 Acrescenta-se ainda terminologias para classificar custos quanto à natureza daquilo que 
foi consumido na produção, as quais seriam: custos com materiais ou insumos, mão de obra 
direta e indireta, manutenção de máquinas, equipamentos, combustíveis, lubrificantes, a 
depreciação de máquinas, equipamentos e animais do imobilizado. Além disso, classifica-se 
em custos diretos e indiretos, sendo os custos diretos aqueles que são integrados aos produtos 
por meio de mensuração precisa, sem fazer uso de rateio, enquanto os custos indiretos são 
aqueles necessários à produção, geralmente de mais de um produto, alocados por meio de rateio, 
ou seja, proporções de acordo com a aplicação (OLIVEIRA, 2014). 
 Além disso, os custos ainda podem permanecer inalterados ou variarem em relação às 
quantidades produzidas, sendo classificados em custos variáveis e fixos. São variáveis os custos 
que variam em proporção direta com o volume de produção ou área de plantio, enquanto os 
fixos são aqueles que permanecem inalterados em termos físicos e de valores, 
independentemente do volume de produção (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009; 
OLIVEIRA, 2014). 
 De fato, o conhecimento dos itens que geram custos na produção, nos dizeres de Santos, 
Marion e Segatti (2009), é relevante para auxiliar o gestor na organização e no controle da 
produção, revelando atividades e operações com menor ou maior custo, além de informações 
para cálculo da margem de contribuição, fornecendo bases consistentes e confiáveis para 
projeção dos resultados e auxiliar o processo de planejamento rural.  
 
2.2 Métodos de Custeios: Absorção e Variável 
 É imperativo explanar, inicialmente, sobre o método de custeio antes de abordar, 
especificamente, sobre o custeio por absorção e o custeio variável. No método de custeio por 
absorção, a mensuração do estoque é feita monetariamente, incluindo todos os dispêndios de 
produção no custo dos produtos, contudo, o método de custeio variável “considera somente os 
custos variáveis para determinação dos custos de produção” (SANTOS; MARION; SEGATTI, 
2009). Para fins de apuração de lucro, o custeio variável utiliza-se da margem de contribuição, 
por meio da qual é possível “conhecer a real alocação dos custos variáveis na atividade” 
(SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009, p. 116), pois este foca na gestão dos custos que sofrem 
alterações de modo proporcional a produção bovina, ou seja, analisa prioritariamente os custos 
que aumentam de acordo com o número de animais nas pastagens. Nele, a partir do preço de 
venda são deduzidos os custos variáveis dos animais vendidos, obtendo a margem de 
contribuição dos animais para a geração de lucro, após isto, os custos fixos são considerados 
como uma despesa total, deduzindo-os da margem de contribuição e apurando o lucro. 
 Com a apuração do resultado da organização, é possível que o empresário ou produtor 
rural verifique seu modo de administrar tem sido capaz de driblar os altos e baixos do mercado. 
Dentre as possíveis formas de avaliação para esta questão, tem-se o cálculo da rentabilidade 
financeira do ativo, o qual é comumente explicado pela comparação de “quanto a empresa 
obtém de lucro para cada R$1,00 de investimento total” (MATARAZZO apud MARTINS; 
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DINIZ; MIRANDA, 2012, p. 232). O cálculo do retorno sobre o investimento, segundo Famá 
(1980) é representado pelo quociente do lucro pelo investimento total, sendo este o índice mais 
adequado a ser utilizado pela administração da empresa, pois permite tomar medidas 
interligadas ao preço de venda, custos operacionais além de permitir avaliar o desempenho do 
negócio em comparação as taxas ofertadas no mercado.  
 O cálculo do retorno sobre o investimento, alinhado ao conhecimento de técnicas 
pecuárias e da empresa, possibilitam ao gestor da empresa rural com atividade pecuária de corte, 
identificar restrições no processo da empresa que impedem o melhor funcionamento do sistema. 
A partir disso, o mesmo pode utilizar da Teoria das Restrições para um melhor funcionamento 
de seu sistema, aplicando as fases propostas na teoria, melhorando, de forma contínua, o 
funcionamento do sistema produtivo da propriedade rural. 
  
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 O presente estudo possui uma abordagem qualitativa sobre as restrições existentes na 
relação entre custo por hectare e áreas de pastagens, fazendo luz a Teoria das Restrições que 
envolvem os produtores rurais. Tal abordagem tem como preocupação central a compreensão 
como forma de conhecimento não quantificável, buscando descrições, clarezas, e interpretações 
dos fatos (MARTINS & THEÓPHILO, 2009). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como exploratória, à medida que busca 
informações sobre o tema, permitindo maior familiaridade do pesquisador. Nesse caso, a 
pesquisa não requer elaboração de hipóteses, porém o objetivo deve ser claro, coerente e deve 
contribuir para o tema tratado (ANDRADE, 2007; OLIVEIRA, 2011; BEUREN, 2014). 
Portanto, o objetivo proposto pelo estudo é apurar os custos das operações na produção de 
bovinos de duas propriedades e comparar os resultados, utilizando como parâmetro as áreas de 
pastagem das propriedades. Desta forma, vinculando o objetivo com a natureza do problema, a 
pesquisa é aplicada, pois visa contribuir para fins práticos e pela busca de soluções para 
problemas concretos (BEUREN, 2014). 

Na intenção de apurar a relação existente entre custo e área de pastagens, foi escolhida 
como método de coleta de dados as entrevistas semiestruturadas, as quais segundo Manzini 
(2004), são elaboradas a partir de um roteiro com perguntas principais, podendo ser 
complementadas por outras, de acordo com o encadeamento no momento da entrevista. Tais 
entrevistas foram feitas diretamente com os produtores rurais em visita às propriedades, 
utilizando-se também de contatos telefônicos para posteriores dúvidas. Esta coleta de dados 
teve como suporte as pesquisas em artigos, teses e sites relacionadas ao tema, resultando, 
portanto no enquadramento do estudo de caso e pesquisa de campo. 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 Para desenvolver o estudo, foi definido como objeto empírico duas propriedades com 
atividade pecuária, denominadas de propriedade X e Y. A propriedade X está localizada no 
Município de Tapejara, Estado do Paraná e possui área total de 73,00 hectares (ha), desse total, 
14,60 ha é Reserva Legal e 0,50 hectares são destinados à cultura permanente de canavial para 
uso exclusivo na produção de silagem destinada para alimentar o rebanho bovino (imobilizado 
+ estoque), caso haja escassez de pastagem.  
 Segundo informações do produtor, a pastagem é natural, composta por uma área de 
pastagem de 57,90 hectares, onde são alojadas 50 matrizes, 2 touros (não circulante – 
imobilizado – rebanho reprodutor) e 26 fêmeas de 0/12 meses, 22 machos de 0/12 meses e 2 
fêmeas de 25/36 meses (ativo circulante - estoque). O sistema de produção é o sistema 
extensivo, onde a alimentação é à base de pastagens, com pouquíssima suplementação alimentar 



 

6 

 

(silagem), enquanto o sistema de pastejo é o rodizio, com pastos menores e onde ocorre o 
manejo do rebanho de um pasto para outro, evitando a degradação da pastagem.  

Item Quantidade 
Vida Útil 
(em anos) 

       Valor Total (R$) 
Utilização na 
bovinocultura 

(%) 
Casa de Madeira 01 15 3.130,00 0,00 
Cada de Alvenaria 01 25 5.200,00 0,00 
Rede de Água 01 10 4.750,00 50,00 
Curral com Tronco 01 10 6.200,00 100,00 
Galpão para Armazenagem e Proteção 01 15 9.800,00 100,00 
Máquina trituradora de Cana 01 15 1.970,00 100,00 
Cercas de Madeira - 10 3.650,00 100,00 
Valor Total das Instalações   34.700,00   
Tabela 1 – Instalações da propriedade X 
Fonte: Dados da propriedade 
 

Para atender as finalidades da atividade, foram construídas instalações, conforme Tabela 
1, compostas por duas casas de madeira, um curral, um galpão para armazenagem e um moedor 
de silagem. Esses itens foram valorados pelo produtor e, para calcular a depreciação anual, foi 
utilizado o método da linha reta, que consiste em se apurar um custo ou uma despesa constante 
durante a vida útil do ativo, em que o valor do bem dividido pela vida útil é o gasto com 
depreciação do período. Se o bem foi utilizado no processo produtivo, é um custo que deve 
ser alocado no custo total do produto, porém se o bem foi utilizado em outras atividades da 
propriedade, por exemplo: a casa sede, o valor é lançado como despesa do período. 

No sistema de reprodução, a propriedade adota a monta natural, que consiste em deixar 
as matrizes e os touros no mesmo pasto para ocorrer o acasalamento naturalmente, embora o 
sistema de produção seja extensivo, em razão da área de pastagem o produtor consegue fazer 
os controles de sanidade animal e registro de nascimento durante todo o ano.  

Para fazer o manejo dos animais nascidos no período, conforme apresentam Marion 
(2012) e Oliveira (2010), é necessário seguir algumas etapas: vacinação, desmane, descorna, 
pesagem, marcação e castração. Na propriedade, todos os animais machos e fêmeas são 
vacinados contra a febre aftosa semestralmente e as fêmeas são vacinadas contra a brucelose 
entre o quarto e o décimo mês de vida. O desmame ocorre no oitavo mês de vida do animal, no 
mesmo período em que ocorre a marcação com o uso de ferro quente com a marca da 
propriedade, já as etapas de descorna e castração não são realizada.  

Segundo Oliveira (2010) e Marion (2012), as propriedades com atividade pecuária 
podem se especializar em cria, recria e engorda. A cria consiste na produção de bezerros 
comercializados após o desmame; a recria faz a compra de bezerros e a venda do novilho magro; 
a engorda compra o novilho magro, faz a terminação da engorda e vende o animal gordo. A 
propriedade X se enquadra na especialização da cria, comercializando os animais com 
aproximadamente 12 meses e com peso médio de oito arrobas para outros produtores. 

Já a propriedade Y (segundo objeto empírico) é composta por duas áreas de terras com 
pastagem, uma localizada no Município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, com 350 hectares, 
sendo 70 ha de Reserva Legal e 280 hectares destinados à bovinocultura, com um rebanho 400 
matrizes, 16 touros, mais os bezerros ainda não desmamados. No Município de Xambrê estão 
localizados mais 515 hectares, sendo 103 hectares de Reserva Legal, isto é, destina-se a engorda 
dos animais a uma área de 412 hectares, que no período da coleta dos dados estavam alojados 
680 cabeças. Assim, considerando as duas unidades de terras, o produtor da propriedade Y tem 
um total de 692 hectares com pastagem natural. 
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 Nas áreas de pastagem da propriedade Y, existem duas casas para moradia dos 
funcionários (uma em cada município), um barracão para armazenagem de sal e proteção do 
maquinário, dois poços artesianos e dois currais com tronco (um em cada município), dois 
tratores de roda, uma plantadeira, uma grade de disco e uma grade niveladora. Todos os itens 
mencionados foram informados pelo produtor e, na sequência, foi elaborada a Tabela 2. 

 

Item Quantidade 
Vida Útil 
(em anos) 

Valor Total (R$) 
Utilização na 
bovinocultura 

(%) 
Casa Alvenaria do Funcionário - 
Propriedade A 

01 25 38.200,00 100,00 

Casa Alvenaria do Funcionário - 
Propriedade B 

01 25 29.750,00 100,00 

Curral com Tronco 02 15 95.450,00 100,00 
Barracão para 
Armazenagem/Proteção 

01 15 21.500,00 100,00 

Rede de Água 02 10 14.350,00 100,00 
Cercas de Madeira - 10 34.450,00 100,00 
Trator de Roda 02 10 110.000,00 0,00 
Plantadeira 01 12 6.000,00 0,00 
Grade de Discos 01 15 15.000,00 0,00 
Grade Niveladora 01 15 13.000,00 0,00 
Valor Total das Instalações     377.700,00   
Tabela 2 – Instalações da propriedade Y 
Fonte: Dados da propriedade 
 

Na propriedade Y, as matrizes e os touros ficam em pastos separados e são colocados 
para o acasalamento entre os meses de setembro e março. Ao nascerem, os animais recebem 
brincos identificando o mês de nascimento. No quinto dia de vida, recebem uma dose de ferro 
(vitamina) e vermífugos. Nos meses de maio e setembro, é aplicada vacina contra a febre aftosa 
e, no terceiro mês, as fêmeas recebem a vacina contra a brucelose. Com sete meses, os animais 
são pesados, recebem outra dose de vacina contra vermes, são marcados com a marca da 
fazenda e transferidos da área de pastagem do Município de Cruzeiro do Oeste para área de 
pastagem do Município de Xambrê, permanecendo até que atinjam por volta de 19 arrobas, os 
machos, e 14 arrobas, as fêmeas. A castração é realizada nos machos quando atingem 400 
quilos. Na propriedade Y, a descorna não é realizada. Por fim, com dois anos, os bovinos são 
vendidos a frigoríficos a valor de mercado. 

Segundo informações dos produtores, os custos de produção referente ao período do 
estudo, totalizaram R$55.600,00 para a propriedade X e R$327.809,10 para a propriedade Y. 
Desta forma, para apurar os custos utilizando o método de custo médio dos reprodutores, segue 
os seguintes passos: o custo total do período é dividido pelo número total de cabeças de animais 
alojados nas pastagens (circulante e imobilizado), multiplica esse valor pelo número de 
reprodutores (matriz e touro), obtendo o custo médio total com reprodutores. Esse total é o 
custo dos animais nascidos no período e, para saber o custo unitário, divide pela quantidade de 
animais nascidos. Na soma do custo total foi considerado também o valor da depreciação dos 
animais reprodutores (vida útil da matriz 10 e touro 8 anos), conforme mostra a Tabela 3. 
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Depreciação Anual dos Animais no Ativo Imobilizado 

          
Propriedade 

X 
Propriedade 

Y 

Animal Quantidade 
Vida Útil  
(em anos) 

Valor 
Unitário (R$) 

    

   Valor 
Total              
(R$) 

         Depreciação (R$) 

Matrizes 50 10 1.800,00 90.000,00 
        

9.000,00   

Touros 02 08 4.000,00     8.000,00 
        

1.000,00   
Matrizes 400 10     2.660,00 1.064.000,00     106.400,00 
Touros 16 08    7.500,00                       20.000,00      15.000,00  
Valor Total da Depreciação dos Animais                                10.000,00                121.400,00 
Tabela 3 – Cálculo da depreciação anual dos animais do imobilizado 
Fonte: Dados da propriedade 
 

Considera-se também o custo com depreciação de todos os bens utilizados na 
propriedade durante o período. Calculou-se a depreciação dos bens na Tabela 4. 

  
Cálculo da Depreciação Anual das Instalações no Ativo Imobilizado 
 Propriedade X Propriedade Y 

Instalação 
Vida 
Útil 

Valor 
Total (R$) 

Depreciação 
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

Depreciação 
(R$) 

Galpão para Armazenagem/Proteção 15 9.800,00 653,33 21.500,00         1.433,33 
Cada de Alvenaria 25 5.200,00 208,00 67.950,00         2.718,00 
Casa de Madeira 15 3.130,00 208,67 -                     -   
Cercas de Madeira 10 3.650,00 365,00 34.450,00         3.445,00 
Curral com Tronco 15 - - 95.450,00         6.363,33 
Curral com Tronco 10 6.200,00 620,00 -                     -   
Grade de Discos 15 - - 15.000,00         1.000,00 
Grade Niveladora 15 - - 13.000,00            866,67 
Máquina trituradora de Cana 15 1.970,00 131,33 -                     -   
Plantadeira 12 - - 6.000,00            500,00 
Rede de Água 10 4.750,00 475,00 14.350,00         1.435,00 
Trator de Roda 10 - - 110.000,00 11.000,00 
Depreciação Total 34.700,00 2.661,33 377.700,00      28.761,33 
Depreciação Custo 259.120,00 2.007,17 233.700,00       15.394,67 
Depreciação Despesa 245.830,00 654,17 144.000,00 13.366,67 
Tabela 4 – Cálculo da depreciação anual dos bens no ativo imobilizado 
Fonte: Dados da propriedade 
 

Primeiramente, fez-se o levantamento dos itens do imobilizado, vida útil e valor do bem. 
De posse dessas informações, procedeu ao cálculo da depreciação anual e, em seguida, foi 
identificado se o bem foi utilizado na atividade de bovinocultura, conforme informações nas 
Tabelas 1 e 2. O valor apurado da depreciação, foi alocada como custo de acordo com a 
utilização do mesmo na atividade, caso não tenha sido utilizado pela atividade foi considerada 
despesa do período. 

Desta forma, com os dados das propriedades rurais referente ao período de junho de 
2016 a junho de 2017, pelo método do custo médio do rebanho reprodutor, foi possível obter o 
custo médio unitário de R$461,22 dos animais nascidos na propriedade X e de R$300,35 na Y, 
apurado na Tabela 5.  
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Cálculo do Custo Unitário do Bezerro Nascido 
  Propriedade X  Propriedade Y 
Custo Total da Bovinocultura R$ 27.800,00 R$ 163.904,55 
Depreciação Animais R$ 10.000,00 R$ 121.400,00 
Depreciação Imobilizado R$ 2.007,17 R$ 15.394,67 
Custo Total R$ 39.807,17 R$ 300.699,22 
Quantidade de Animais no Rebanho         102 1.096 
Quantidade de Reprodutores          52 416 
Custo com os Reprodutores R$ 20.293,85 R$ 114.134,01 
Quantidade de Animais Nascidos         44 380 
Custo Unitário R$ 461,22 R$ 300,35 
Tabela 5 – Cálculo do custo unitário dos bezerros nascidos pelo método do custo médio do reprodutor 
Fonte: Dados da propriedade 
 

Para apurar o resultado operacional da propriedade X, considerou a venda de 24 novilhas 
de 0-12 meses com o valor de R$1.100,00, 20 novilhos de 0-12 meses por R$1.300,00 e duas 
novilhas de 36 meses por R$1.800,00 cada, totalizando R$56.000,00 de receita bruta com 
vendas. A propriedade Y vendeu para o abate 190 machos com 19 arrobas cada e 190 fêmeas 
com 14 arrobas cada, ao valor de R$140,00 a arroba, totalizando uma receita bruta com vendas 
de R$877.800,00. 

Dadas às informações de vendas, juntamente com as informações de custos e despesas 
mencionadas anteriormente, apurou-se o resultado operacional de ambas as propriedades. 
Verificando assim, que a propriedade X obteve um resultado de R$10.038,67, representando, 
em termos percentuais, 17,93% do seu faturamento total, enquanto a propriedade rural Y obteve 
em valores R$484.289,74 e em percentual 55,17%, conforme apurado na Tabela 6. 

 

Levantamento de Resultado das Propriedades 
 Propriedade X Propriedade Y 
Receita 56.000,00 100,00% 877.800,00 100,00% 
Custos e Despesas Variáveis 39.807,17 71,08% 300.699,22 34,26% 
Custos Variáveis 27.800,00 49,64% 163.904,55 18,67% 
Suplementos 2.000,00 3,57% 68.427,36 7,80% 
Produtos Veterinários 800,00 1,43% 19.569,00 2,23% 
Inseminação - 0,00% 1.250,00 0,14% 
Mão de Obra 25.000,00 44,64% 72.385,39 8,25% 
Transporte Animais - 0,00% 2.272,80 0,26% 
Despesas Variáveis 12.007,17 21,44% 136.794,67 15,58% 
Depreciação Animais Imobilizado 10.000,00 17,86% 121.400,00 13,83% 
Depreciação Imobilizado 2.007,17 3,58% 15.394,67 1,75% 
Margem de Contribuição 16.192,83 28,92% 577.100,78 65,74% 
Custos e Despesas Fixos 6.154,17 10,99% 92.811,05 10,57% 
Manutenção pastagem 3.000,00 5,36% 1.611,80 0,18% 
Manutenção Instalações 500,00 0,89% 13.791,58 1,57% 
Manutenção Máquinas e Equipamentos - 0,00% 28.031,96 3,19% 
Diárias - 0,00% 3.211,20 0,37% 
Outras Despesas - 0,00% 15.887,56 1,81% 
Impostos e Taxas 2.000,00 3,57% 16.910,28 1,93% 
Depreciação Indireta 654,17 1,17% 13.366,67 1,52% 
Resultado 10.038,67 17,93%     484.289,74        55,17% 
Tabela 6 – Demonstração do Resultado pelo custeio variável das propriedades X e Y 
Fonte: Dados da propriedade 
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A partir dos dados coletados, fez-se análises a fim de cumprir o objetivo do estudo. Para 
definir ou não a área de pastagem como uma restrição aos objetivos das propriedades, foi 
analisado os resultados obtidos por hectare, conforme cálculos da Tabela 7. 

 

Cálculo Por Hectare 

 Propriedade X  Propriedade Y  Relação X/Y 

Resultado Operacional 
10.038,67 

= 173,38 
 484.289,74 

= 699,84 
 

24,77% 
57,9  692  

 Custos e Despesas Variáveis  
39.807,17 

= 687,52 
 300.699,22 

= 434,54 
 

158,22% 
57,9  692  

          

 Mão de Obra  
25.000,00 

= 431,78 
 72.385,39 

= 104,60 
 

412,78% 
57,9  692  

          

 Custo e Despesas Fixas  
6.154,17 

= 106,29 
 92.811,05 

= 134,12 
 

79,25% 
57,9  692  

Tabela 7 – Demonstração dos resultados por hectare das propriedades X e Y 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A análise dos valores por hectare se faz necessária para avaliar se as receitas e despesas 

das propriedades rurais sofrem alterações de acordo com o tamanho das mesmas. Em tais 
analises, foi considerada a quantidade de hectares disponível para a bovinocultura, sendo na 
propriedade X 57,90 ha e na propriedade Y 692 ha. 

Primeiramente, apurou-se o resultado por hectare, dividindo o resultado operacional das 
propriedades pela área de pastagem. Na propriedade X, tem-se um resultado operacional de 
R$173,38 por hectare, enquanto na propriedade Y, R$699,84 por hectare. Portanto, comparando 
o resultado por hectares de pastagem, observa-se que a propriedade X teve apenas 24,77% do 
resultado da propriedade Y. 

Analisando os fatores que podem ter contribuído para tal diferença, foi comparado o 
comportamento dos custos e das despesas variáveis por hectare. Na propriedade X, esse 
dispêndio foi de R$687,52 por hectare, enquanto que na Y foi de R$434,54. Embora a 
propriedade Y tenha um valor total superior à propriedade X, quando se compara por hectare 
de pastagem, o custo de X é superior, representando 158,22% do custo por hectare de Y. 

Por outro ângulo, ao analisar as duas propriedades no quesito mão de obra, observa-se 
que a propriedade X tem um custo percentual de 44,64% do faturamento total, enquanto a Y 
possui apenas 3,66%. Comparando esses valores com as áreas de pastagem, a propriedade X 
teve um gasto total de 34,54% do gasto de Y, para uma área de pastagem que equivale a 8,37% 
de Y, ou seja, não houve proporção do gasto com a área produtiva de uma propriedade para 
outra. Dessa forma, a propriedade X teve um gasto de 412,78% do custo com mão de obra, se 
comparada com a da propriedade Y. Se ambas fossem concorrentes, a propriedade X teria sérios 
problemas para comercializar seu produto, já que o gasto com mão de obra iria compor o custo 
total do mesmo, inferindo em um maior preço de venda.  

Este fator de custo sofre influência direta em relação ao tamanho da pastagem, pois 
considerando que ambas as propriedades tivessem funcionários que recebessem o mesmo 
salário, esses teriam tempos de trabalho diferentes, visto que um teria de aplicar seu tempo em 
uma propriedade maior com maior número de animais e o outro precisaria de menos tempo para 
fazer o mesmo serviço na propriedade menor. Contudo, tendo em vista as leis trabalhistas do 
país, é pouco possível que a propriedade X consiga ter este desembolso de modo proporcional 
ao tamanho da propriedade, devendo assim, desembolsar um valor pelo serviço independente 
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das horas que realmente são necessárias para o trabalho. Além disso, é possível considerar que 
em propriedades menores, é comum a existência de funcionários relacionados pessoalmente 
com o produtor, os quais solicitam melhores salários aos mesmos, desta forma, tem-se um 
desembolso maior com esta despesa se comparado a um contrato profissional normal. 

Após esta verificação, foi analisado os custos e despesas fixas por hectare, resultando 
em um custo e despesa fixa de R$106,29 para a propriedade X e R$134,12 para a propriedade 
Y. Ou seja, por mais que a primeira propriedade seja menor e não tenha custos com maquinário, 
a mesma ainda tem 79,25% do custo fixo por hectare da segunda propriedade, porém ela incorre 
apenas com custos de manutenção de pastagem, baixos custos de manutenção das instalações, 
impostos e taxas. Já a segunda propriedade tem gastos consideráveis com manutenção de 
máquinas e instalações, além de diárias e outras despesas. Neste custo inclui-se também a 
despesa com depreciação, onde se tem uma despesa menor na propriedade X e maior na Y. 

A partir destas considerações, é perceptível como a propriedade X, em termos de custo, 
está em desvantagem em relação à propriedade Y. Nos termos de custo variável, inclui-se as 
despesas gastas com mão de obra, onde foi possível entender os motivos para que tal custo fosse 
superior ao da propriedade Y, além deste, é possível considerar que a propriedade X arca com 
custos maiores de suplementos, visto que necessita de uma quantidade menor, se comparada a 
outra propriedade, tendo assim, uma desvantagem comercial com seus fornecedores. Caso a 
primeira propriedade tente se igualar a segunda em volume de compra, é possível que a mesma 
não tenha recursos financeiros suficientes para fazer esta compra. Quanto aos custos e despesas 
fixas por hectare, a propriedade X quase se iguala a propriedade Y, onde foi possível checar 
como pequenos gastos influenciam no resultado de uma propriedade menor. 

Ademais, fez-se a análise do retorno financeiro sobre o investimento da seguinte forma: 
foi subtraído do total dos custos e despesas fixas e variáveis, as depreciações dos animais do 
imobilizado e somado o mesmo valor ao resultado (não há desembolso financeiro desta 
despesa), dividido o valor pelo investimento. Como resultado, vê-se que a propriedade X 
apresenta retorno negativo de R$10.600,00, em termos percentuais, apenas 68,17% do seu 
investimento é retornado, enquanto a propriedade Y apresenta em termos de valores um retorno 
de R$391.102,14, que corresponde um percentual de 260,72%.   

Analisando o retorno por hectare, a propriedade X teve um retorno de 1,18%, enquanto 
a propriedade Y de 0,38%. A partir disto, é possível identificar mais uma vez o tamanho da 
pastagem como uma restrição para a geração de lucro da propriedade, visto que, por mais que 
a propriedade X tenha um retorno maior por hectare do que a propriedade Y, a mesma não 
obteve o retorno total de seu investimento, enquanto a segunda obteve um retorno menor por 
hectare, mas teve todo seu investimento retornado e obteve lucro sobre o mesmo, conforme 
demonstrado na Tabela 8. 

 
Retorno Sobre o Investimento 
 Propriedade X Propriedade Y 

Custos e Despesas Variáveis 39.807,17 300.699,22 

Custos e Despesas Fixos 6.154,17 92.811,05 

(-) Depreciação Animais Imobilizado 10.000,00 121.400,00 

(-) Depreciação Imobilizado 2.007,17 15.394,67 

(-) Depreciação Indireta 654,17 13.366,67 

(=) Investimento Total 33.300,00 243.348,93 
   

Resultado Operacional 10.038,67 484.289,74 

(+) Depreciação Animais Imobilizado 10.000,00 121.400,00 
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(+) Depreciação Imobilizado 2.007,17 15.394,67 

(+) Depreciação Indireta 654,17 13.366,67 

(=) Resultado Financeiro 22.700,00 634.451,07    
Retorno Sobre o Investimento (R$)               10.600,00     391.102,14    
Retorno Sobre o Investimento (%) 68,17% 260,72% 

       Tabela 8 – Cálculo do Retorno sobre investimento das propriedades X e Y 
Fonte: Dados da propriedade 

 

Em relação ao valor investido e o percentual de retorno, fez-se uma comparação caso os 
produtores tivessem aplicado este valor em um investimento disponível no mercado financeiro, 
como o Tesouro Direto pós fixado indexado à Taxa Selic, a qual, segundo a Receita Federal do 
Brasil (2018), teve valor acumulado de 7,94% no período da pesquisa (junho/2017 a 
junho/2018), considerando ainda taxa de administração zero.  

De acordo com o resultado da simulação de investimento disponível no site do Tesouro 
Nacional, a propriedade X teria um retorno líquido de 6,30% do seu valor investido durante 
este período, enquanto teve um retorno de 68% na aplicação é possível afirmar que para a 
propriedade X o retorno sobre o investimento no Tesouro Direto seria menor.  

Portanto, manter os animais na pastagem e comercializá-los no futuro, ainda é o melhor 
investimento. O mesmo caso se aplica a Y, visto que em analises anteriores ficou claro que a Y 
tem um lucro superior e dificilmente alcançado, caso resolvesse investir no mercado financeiro. 
Porém, vale destacar que o risco atrelado ao mercado de carnes, devido às variações climáticas 
e alterações na economia, é maior do que o que se tem na aplicação financeira em Tesouro 
Direto, conforme resultado replicado na Tabela 9.  

 
Resultado de Simulação no Tesouro Selic 

Dias corridos entre a data de compra e a de vencimento: 393 
Dias corridos entre a data de compra e a de venda: 393 
Dias úteis entre a data de compra e a de vencimento: 269 
Dias úteis entre a data de compra e a de venda: 269 
Valor investido líquido: R$ 39.807,17 
Rentabilidade bruta (a.a.): 7,94% 
Taxa de Negociação (0,0%): R$ 0,00 
Taxa de administração na entrada: R$ 0,00 
Valor investido bruto: R$ 39.807,17 
Valor bruto do resgate: R$ 43.189,90 
Valor da taxa de custódia do resgate: R$ 133,02 
Valor da taxa de administração do resgate: R$ 0,00 
Alíquota média de imposto de renda: 17,50% 
Imposto de renda: R$ 568,70 
Valor líquido do resgate: R$ 42.488,18 
Rentabilidade líquida após taxas e I.R. (a.a.): 6,30% 
Tabela 9 – Simulação de investimento pela propriedade X no Tesouro Direto Selic 
Fonte: Site do Tesouro Direto do Ministério da Fazenda 

 
Por fim, utilizou entre os índices de desempenho animal apresentado por Santos e 

Marion (1993) para avaliar o rebanho, o índice da densidade, que visa apurar o rendimento de 
cabeças de animais por hectare de pastagem, apresentado na Tabela 10. 
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Cálculo do Índices de Densidade de Animais por Hectare 

Densidade Propriedade X Propriedade Y 
   

Tabela 10 – Cálculo dos índices conforme Santos e Marion (1993) 
Fonte: Autoria própria 
 

No cálculo do índice de Densidade, a propriedade X tem o maior número de cabeças de 
animais por hectare de pastagem sendo 2,1, enquanto o da propriedade Y é de 1,50 cabeças por 
hectare. Dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná (2008) 
mostram que no Estado vem praticando-se uma lotação de mais de 1,50 cabeças por hectare. 
Desta forma, podemos considerar que a propriedade Y está alocando seus animais de acordo 
com a maioria dos produtores do Estado do Paraná, enquanto a propriedade X está deixando de 
lotar sua área, o que influencia diretamente na aferição da receita e do resultado. Tal fator nos 
permite avaliar que a forma de gestão entre as duas propriedades são bem distintas, sendo a 
propriedade Y voltada para atender o mercado, priorizando seus resultados, diferentemente da 
propriedade X. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É possível afirmar que a pesquisa foi capaz de atingir o objetivo proposto. Isto se deu 

quando foram apurados os custos das propriedades X e Y, pelo método do custeio variável, 
calculado a margem de contribuição e apurado o resultado operacional, por meio dos quais 
foram feitas análises, que permitiram concluir que a área de pastagem interfere na rentabilidade. 
Além disso, foi possível confirmar a aplicabilidade da Teoria das Restrições à atividade 
pecuária, configurando a área de pastagem como uma limitação para atingir o resultado 
desejado. 

Os achados evidenciam que, no caso descrito, uma propriedade com menor área de 
pastagem enfrenta maiores dificuldades competitivas, se comparado com propriedades com 
maior área. Dessa forma, concluiu-se que estas dificuldades se dão devido as diferenças de 
custos de produção em decorrência do tamanho da área de pastagem. Segundo os cálculos e 
análises apresentadas, é perceptível averiguar que a propriedade X esteve em constante 
desvantagem em relação a Y, ou seja, a propriedade Y é capaz de ter custos menores e, assim, 
resultados superiores. 

Supõem-se, a partir dos resultados analisados, algumas razões que influenciam no 
melhoramento dos custos da propriedade X, impactando diretamente na competitividade da 
propriedade Y, podendo estes ser aplicados a inúmeros produtores de pequenas áreas, quais 
sejam: a) o menor volume nas aquisições de produtos agropecuários, consequentemente, 
pagando-se um preço maior; b) questões trabalhistas, ou seja, há pouca diferença no dispêndio 
sobre esta despesa entre um produtor pequeno, médio e grande, porém, há grande diferença na 
força de trabalho necessária para manter a sanidade dos animais entre tais propriedades.  

É possível ainda, de acordo com os dados levantados e as informações recebidas durante 
a coleta dos mesmos, adicionar pontos que influenciam no custo de produção: a) tamanho dos 
lotes de animais para abate ou venda, restringindo a negociação com o comprador de acordo 
com a quantidade de animais; b) desconhecimento do planejamento e gestão dos custos que 
envolvem a atividade pecuária; c) por último, a área de pastagem, a qual é limitada em função 
da capacidade financeira de aquisição ou arrendamento de novas terras.  

 102 cabeças  
47,90 ha 

  
 

= 2,1 cabeças/ha  1.096 cabeças  
692,00 ha 

= 1,5 cabeças/ha 
Nº Cabeças no Pasto 

Hectare Pasto  
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A partir das suposições feitas e do fato de os preços de vendas definidos de acordo com 
as movimentações do mercado, vê-se que está se tornando cada vez mais difícil para o pequeno 
produtor manter-se competitivo na atividade pecuária e no mercado de carnes. Desta forma, 
recomenda-se que os mesmos busquem alternativas para aperfeiçoarem seus métodos 
produtivos e diminuírem custos de produção, tendo uma gestão focada no resultado. 

Recomenda-se ainda que pequenas propriedades com atividade de bovinocultura de 
corte, utilizem da Teoria das Restrições, ou seja, devem focar nas restrições – qualquer fato que 
impeça ou limite seu movimento em direção aos seus objetivos, o qual geralmente é o lucro e 
a continuidade da propriedade. Após focar suas forças produtivas na restrição, deve-se 
encontrar um método de tratá-las ou amenizá-las, melhorando continuamente o processo 
produtivo e o resultado da propriedade rural.   

Por fim, dada a relação da Teoria das Restrições com a gerência das empresas, sugere-
se aos pesquisadores da área de contabilidade agropecuária e gerencial, futuros trabalhos que 
utilizem desta teoria para analisar os diferentes modos gerenciais dos produtores rurais. Sugere-
se um estudo dos processos produtivos de grandes e pequenas propriedades, identificando, 
juntamente aos produtores e gerentes das propriedades, as restrições presentes e analisando a 
maneira como os proprietários, com diferentes áreas de pastagem, gerenciariam e tratariam tais 
gargalos.  

 
REFERÊNCIAS 

ALENCAR, V. B.; PIRES, S. P. P. Contabilidade rural e gerenciamento: o caso dos 
produtores da região de Santa Fé em de Boa Vista – RR. Caderno de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, nº 5, 2014.  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 8. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 

BARBALHO, V. F.; CASA NOVA, S. P. C.; PEREIRA, A. C.; OLIVEIRA, A. B. S. O 
Controle de estoque de animais na pecuária bovina de corte: uma questão de continuidade. 
In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CUSTOS, IX, 2005. Disponível em 
<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/1927>. Acesso em 16/06/2018.  

BEUREN, Ilse Maria. Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 

BORNIA, Antônio Cezar. A Teoria Das Restrições E Os Custos. In: Congresso Brasileiro de 
Gestão Estratégica de Custos, I, 1994. São Leopoldo, RS. Disponível em < 
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3511>. Acesso em 13/05/2018. 

BRASIL. LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993, Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8629.htm>. Acesso em 06/06/2018. 

CANONICE, B. C. F. Normas e padrões para elaboração de trabalhos acadêmicos. 2. ed. 
Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2007. 

CARVALHO, Flavio Henrique de. Teoria das Restrições como Ferramenta de Gestão na 
Indústria de Mineração. Revista Especialize On Line, XIII, 2017. Disponível em < 

https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/1927
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3511
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8629.htm


 

15 

 

https://www.ipog.edu.br/revista-especialize-online/edicao-n13-2017/teoria-das-restricoes-
como-ferramenta-de-gestao-na-industria-de-mineracao/>. Acesso em 13/05/2018. 

CARVALHO, Thiago Bernardino de. Pesquisador do Cepea – cepea@usp.br. Importância do 
Brasil na produção mundial de carne bovina. Publicado em: 26/02/2018. Disponível em: 
<https://www.comprerural.com/importancia-do-brasil-na-producao-mundial-de-carne-
bovina/>. Acesso: 02/05/2018. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: Uma abordagem decisorial. 7. ed. São 
Paulo: Atlas 2012. 

DETTMER, H. William. Goldratt's theory of constraints: a systems approach to 
continuous improvement. ASQ Quality Press, 1997. 

DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar em Revista, [S.l.], v. 20, 
n. 24, p. p. 213-225, dez. 2004. ISSN 1984-0411. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2216/1859>. Acesso em: 22/09/2018. 

FAMÁ, Rubens. Retorno sobre o investimento – sua utilização no Brasil, face à inflação e 
à evolução da legislação sobre a correção monetária nos demonstrativos financeiros. 1980. 
212 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia e Administração, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1980.  

FRANCO, C.; BRAGA, M. C.; MELZ, L. J.; TORRES, A. L. Análise dos custos de produção 
na pecuária de corte em Juína/MT. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, XVI, 
2009. Disponível em <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/947>. Acesso em 
26/03/2018. 

FRIEDRICH, L. R.; RUTSATZ, V. C. F. Gestão de custos na pecuária: uma análise 
comparativa em uma propriedade rural. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 
PRODUCAO, XXXV, 2015. Disponível em 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_208_234_27312.pdf>. Acesso em 17/05/2018. 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa. São Paulo: 
Avercamp, 2005. 

GONTIJO, F.; AZEVEDO, J. M.; ARDIGO, J. D.; VALLE, T. M. D.; DIAS, A. M. D. P. 
Aplicação da Teoria das Restrições em uma Indústria Metalúrgica. In: Simpósio de 
Excelência em Gestão e Tecnologia, 2009. Resende, RJ. Disponível em 
<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos09/187_toc_seget_sem.pdf>. Acesso em 
03/05/2018. 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de Custos. Tradução Robert Brian Taylor. 
1. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores IBGE: 
Estatística da Produção Pecuária, 2017.  

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

https://www.ipog.edu.br/revista-especialize-online/edicao-n13-2017/teoria-das-restricoes-como-ferramenta-de-gestao-na-industria-de-mineracao/
https://www.ipog.edu.br/revista-especialize-online/edicao-n13-2017/teoria-das-restricoes-como-ferramenta-de-gestao-na-industria-de-mineracao/
mailto:cepea@usp.br
https://www.comprerural.com/importancia-do-brasil-na-producao-mundial-de-carne-bovina/
https://www.comprerural.com/importancia-do-brasil-na-producao-mundial-de-carne-bovina/
https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2216/1859
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/947
http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_208_234_27312.pdf
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos09/187_toc_seget_sem.pdf


 

16 

 

IZMAILOV, AZAR. If Your Company Is Considering The Theory Of Constraints. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, n. 150, 2014. Disponível em 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814051520>. Acesso em 
14/05/2018. 

JOSAHKIAN, Luiz. Cinco dicas para afundar sua fazenda. Revista Globo Rural, ano 33, nº 
388, p. 32, Fevereiro, 2018.  

MANZINI, E.J. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros. In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PESQUISA E ESTUDOS QUALITATIVOS, 2, 
2004, Bauru. A pesquisa qualitativa em debate. Anais... Bauru: USC, 2004. Disponível em 
<https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/EduardoManzini/Manzini_2004_e
ntrevista_semi-estruturada.pdf>. Acesso em 22/09/2018. 

MARION, José Carlos. Contabilidade da Pecuária. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1983. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

MARQUES, José Roberto. O que é e como funciona a gestão empresarial?, 2015. Disponível 
em <http://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-que-e-e-como-funciona-a-gestao-empresarial/>. 
Acesso em 05/06/2018. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton Alves; MIRANDA, Gilberto José. Análise avançada 
das demonstrações contábeis: uma abordagem crítica. São Paulo: Atlas, 2012. 

MARTINS, G. A. & Theóphilo, C. R. Metodologia da investigação cientifica para ciências 
sociais aplicadas. 2ed. São Paulo: Atlas, (2009). 

MCMULLEN, THOMAS B. Introduction To The Theory Of Constraints (TOC) 
Management System. Boca Raton, Florida St. Lucie Press, 1998. Disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=NDEry6DuZpoC&pg>. Acesso em 14/05/2018. 

OLIVEIRA, NEUZA CORTE DE. “Contabilidade do Agronegócio - Teoria e Prática”. 2. ed. 
Curitiba: Juruá, 2014. 

PACHECO, Diego Augusto de Jesus. Teoria das Restrições, Lean Manufacturing e Seis 
Sigma: limites e possibilidades de integração. Production Journal, vol.24, n.4, 2014. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65132014000400017>. Acesso em 13/05/2018. 

REITORIA UTFPR. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos, 2008. Disponível 
em: <http://www.utfpr.edu.br/dibib/normas-para-elaboracao-de-trabalhos-
academicos/normas_trabalhos_utfpr.pdf>. Acesso em 12/04/2018. 

SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Administração de 
Custos na Agropecuária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814051520
https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/EduardoManzini/Manzini_2004_entrevista_semi-estruturada.pdf
https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/EduardoManzini/Manzini_2004_entrevista_semi-estruturada.pdf
http://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-que-e-e-como-funciona-a-gestao-empresarial/
https://books.google.com.br/books?id=NDEry6DuZpoC&pg
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132014000400017
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132014000400017
http://www.utfpr.edu.br/dibib/normas-para-elaboracao-de-trabalhos-academicos/normas_trabalhos_utfpr.pdf
http://www.utfpr.edu.br/dibib/normas-para-elaboracao-de-trabalhos-academicos/normas_trabalhos_utfpr.pdf


 

17 

 

SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos. Administração de Custos na 
Agropecuária. São Paulo: Atlas, 1993. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO. Perfil da Agropecuária 
Paranaense. Publicado em Novembro de 2013. Disponível em 
<http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/PDF/revista.pdf>. Acesso em 23/09/2018 

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO. Análise da conjuntura 
Agropecuária - Safra 2009/2010. Publicado em Outubro de 2008. Disponível em 
<http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/bovino_corte_2009_10.pd
f>. Acesso em 23/09/2018. 

ŞIMŞIT, Zeynep Tuğçe; GÜNAY, Noyan Sebla; VAYVAY, Özalp. Theory of constraints: a 
literature review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, v. 150, p. 930-936, 2014. 

SONSIN, D. C.; MELZ, L. J.; FRANCO, C. Levantamento sobre a utilização da 
contabilidade nas propriedades pecuárias de pequeno e médio porte do município de 
Tangará da Serra – MT. Revista UNEMAT de Contabilidade, ano 1, nº 1, 2012. Disponível 
em <https://periodicos.unemat.br/index.php/ruc/article/view/744>. Acesso em 16/06/2018. 

SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL 
BRASILEIRA. Taxa de Juros Selic. Publicado em: 02/02/2015. Disponível em 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-
juros-selic 

http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/PDF/revista.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/bovino_corte_2009_10.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/bovino_corte_2009_10.pdf
https://periodicos.unemat.br/index.php/ruc/article/view/744
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic

