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A pecuária a pasto, de modo geral, é complexa devido às variáveis que a influenciam e, no 

Brasil, é bastante heterogênea devido à ampla diversidade climática. Essas variáveis 

proporcionam desafios, principalmente do ponto de vista econômico, à atividade produtiva. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo para o cálculo de custo de produção da 

atividade de recria de bovinos de corte a pasto. A fase de recria foi caracterizada pela compra do 

bezerro desmamado com aproximadamente 180 kg e venda do boi magro com cerca de 360 kg. 

Foi feito um estudo de caso em uma propriedade localizada no estado de Minas Gerais que cedeu 

os dados necessários para a análise econômica. Os dados da propriedade foram contabilizados de 

agosto de 2017 a julho de 2018 ˗ período que os animais ficaram na propriedade. O modelo foi 

desenvolvido em software Microsoft Excel®. A pesquisa aplicada foi descritiva, pois se 

preocupou em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los. Os 

componentes dos custos foram agrupados de acordo com a Teoria Econômica, nas categorias: 

custos variáveis (aquisição de animais, alimentação, controle sanitário e de identificação); custos 

fixos (energia elétrica, mão de obra fixa, depreciação do capital, manejo das pastagens e 

manutenção dos tratores); e custo com a renda dos fatores (oportunidade do capital imobilizado, 

oportunidade da terra, e oportunidade do capital imobilizado nos animais). Como resultado 

observou-se prejuízo econômico de R$ 30.066,19 para o período considerado. O produtor 

deveria vender os animais da atividade por R$ 2.247,67 ao invés de R$ 1.828,80 para se manter e 

prosperar na atividade. Para auxiliar o produtor rural a identificar o que poderia ser feito para 

diminuir o custo total (CT) da propriedade e consequentemente o CT de cada animal recriado, 

foi avaliada toda a propriedade e elaborado um relatório econômico juntamente com a 

porcentagem do custo de cada item em relação ao CT e realizada quatro simulações: i) com o 

auxílio do proprietário, foi selecionado os implementos que não são utilizados na propriedade e 

que poderiam ser vendidos; dessa forma, o custo com a depreciação de tais implementos não 

utilizados foi reduzido, diminuindo o custo do boi magro para R$ 2.192,50 (-2%, em relação ao 

cenário original); ii) a compra de bezerro representou 43% do CT; assim, para a segunda 

simulação, foi reduzido o preço pago pelo produtor por cada bezerro desmamado, de R$ 

1.070,00/animal, para R$ 1.000,00/animal; com isso, o prejuízo econômico foi reduzido para R$ 

24.549,49 e a compra dos animais passou a representar 42% do CT; iii) o número total de 

bezerros adquiridos no ano em questão foi alterado de 74 para 145 animais com valor de compra 

de R$1.070,00/animal; neste terceiro cenário o produtor passaria a obter lucro econômico de R$ 

605,93 e o CT de cada animal seria de R$1.824,49 (-19%); e, iv) para a última simulação, 

considerou-se a venda dos implementos na primeira simulação, a compra de 145 animais e 

alteração no preço de venda do boi magro, com aumento de R$ 0,50/kg. Considerando esta e as 

alterações citadas anteriormente o produtor passaria a obter R$ 30.422,49 de lucro econômico. 

Portanto, por meio do modelo de cálculo proposto foi possível estudar os princípios de custeios 

aplicados na pecuária de corte a pasto. O custo da atividade da fazenda foi calculado e as 

simulações ajudam o produtor rural a dispor de possíveis estratégias alternativas para a 

negociação e identificação dos pontos fracos da gestão.  
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