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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito simulativo sobre o desempenho produtivo 

e sobre as características do sistema de manejo adotado, assim realizou-se a avaliação econômica de 

bovinos criados a pasto, com suplementação estratégica, utilizando suplementação proteica na seca e 
suplementação mineral no período das águas e terminados em pastagens de Brachiaria brizantha cv. MG-

5. O desenvolvimento do sistema comparativo simulativo com dois ciclos de abate em cada sistema de 

produção, e seis períodos por sistema, iniciando do ano zero ao ano seis. Através do cálculo da taxa de 

lotação/equivalência de lotação, conseguiu determinar quantos animais a propriedade suporta durante o 

ano. A análise econômica dos sistemas de produção apontou o sistema de produção semi-intensivo como 

o de melhor resultado econômico, enquanto o sistema extensivo apresentou o pior resultado, com margem 

líquida e lucro/há de R$ 209 e 107,03 por ciclo. A renda bruta foi adquirida através do descarte e abate dos 

animais, gerando um total de R$ 874.206,00 no extensivo e R$1.057.877,00 no semi-intensivo por ciclo. 

No termino dos dois ciclos, o sistema semi-intensivo apresentou lucro de R$ 22371,58 a mais que o sistema 
extensivo. Os resultados sugerem que o pecuarista desenvolva o sistema de produção semi-intensivo. Pois 

estaria adotando um portfólio de negócio que traria estabilidade à propriedade em termos de risco e 

possibilitaria ganho mediano entre os dois sistemas analisados. 

 

Palavras-Chave:  Analise Econômica, Bovino de Corte, Lucratividade, Suplementação, Viabilidade 

Econômica. 
 

 COMPARATIVE ECONOMIC EVALUATION OF CUTTING CATTLE PRODUTION 

SYSTTEMS IN TWO PASTURE FILLING SYSTEMS 

 

Abstract:  The objective of this study was to evaluate the simulative effect on the productive performance 

and on the characteristics of the management system adopted, thus the economic evaluation of cattle raised 

on pasture with strategic supplementation, using protein supplementation in the dry season and mineral 

supplementation in the period of the waters and finished in pastures of Brachiaria brizantha cv. MG-5. 

The development of the simulative comparative system with two slaughter cycles in each production 

system, and six periods per system, starting from year zero to year six. By calculating the stocking rate / 

stocking rate, he was able to determine how many animals the property supports throughout the year. The 

economic analysis of the production systems pointed to the semi-intensive production system as the best 

economic result, while the extensive system presented the worst result, with net margin and profit / ha of 

R $ 209 and 107.03 per cycle. Gross income was acquired through the disposal and slaughter of the 
animals, generating a total of R $ 874,206.00 in the extensive and R $ 1,057,877.00 in the semi-intensive 

per cycle. At the end of the two cycles, the semi-intensive system presented a profit of R $ 22,371.58 

more than the extensive system. The results suggest that the cattle rancher develops the semi-intensive 

production system. For it would be adopting a business portfolio that would bring stability to the property 

in terms of risk and would allow a median gain between the two analyzed systems. 
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Introdução 

Propriedades de pecuária de corte necessitam ser conduzidas como empresas rurais. Se essas 

empresas apresentarem baixa eficiência, tende a falir com o passar dos anos. O mercado está cada vez 

mais concorrido e se aperfeiçoando a todo instante. A ausência do gerenciamento acarreta em um negócio 

com baixa rentabilidade e perdas devido ao não planejamento (MATEUS et al., 2014). 

A eficiência produtiva na pecuária é necessária para que consiga ser competitiva no mercado. O aumento 

na produção, não ocorrendo aumento do rebanho, tem estimulado uma reestruturação dos sistemas 
produtivos na bovinocultura de corte. Essa reestruturação está relacionada com a eficiência econômica do 

sistema de produção (SIMÕES et al., 2006) 

Para Barbosa et al., (2014) a administração pecuária incluindo controle, direção e planejamento das 

atividades, assim como os recursos produtivos, são indispensáveis para eficiência técnica e econômica do 

sistema de produção. 

Lopes & Carvalho (2002), afirmam sobre a importância da análise econômica para a atividade 

pecuária, pois, através dela, os fatores de produção (trabalho, capital e terra), são observados de maneira 

inteligente e econômica pelo produtor. 

  Os desafios na pecuária nacional são crescentes, muito a isso se deve ao aumento dos custos de 

produção no setor. Há uma consciência maior da população quanto há segurança dos alimentos, bem estar 

animal e impactos ambientais. Com as margens de lucro restritas, é fundamental que o sistema de 
produção trabalhe com eficiência (MENDES; CAMPOS, 2016). 

De um modo geral a pecuária de corte destaca-se pela produção em sistemas de pastagens. 

Podemos dividir esses sistemas em dois períodos: outono/inverno, com produção baixa de forragens, 

retardando o crescimento dos animais, e o período de primavera/verão, onde a produção de pastagens são 

altas e o desempenho dos animais são elevados (PRADO et al., 2003). 

O objetivo deste trabalho foi analisar através do método quantitativo, qual sistema de produção é 

mais eficiente e rentável com dois ciclos de abate. O produtor busca uma solução economicamente viável 

para tornar a propriedade produtiva. 

 

Material e Métodos 

O arquivo de dados utilizado neste trabalho foi gerado a partir de informações O trabalho foi 

realizado por meio de simulações em planilhas do programa Microsoft Excel 2013. As informações 

utilizadas foram descritas com base em dados reais e atuais do mercado (ANAULPEC, 2017). 

A área de reserva legal é obrigatória para qualquer propriedade rural no Brasil, sendo que na 

região de Rochedo o mínimo é de 20% do total da área. 

A taxa de mortalidade foi obtida através de um estudo realizado por Nascimento et al. (2017). A 

mortalidade foi 2% para bezerros (8 a 10 meses) e 1% para demais categorias no extensivo. No semi-

intensivo a mortalidade foi de 1% para todas as categorias animais. 

A mão de obra é composta por dois funcionários no semi-intensivo e um no extensivo. A 

remuneração foi descrita de acordo com o salário mínimo rural. 

Capacidade suporte, taxa de lotação, área efetiva de pastagens e a quantidade de mão de obra, foram 
adquiridos através de dados descritos pelo anuário da pecuária do Brasil e adaptados para a propriedade 

onde realizou-se a simulação (ANUALPEC, 2017). 

Os custos de produção (técnicos e econômicos) foram calculados com base na capacidade de 

suporte por unidade animal (UA). Foram levantados de acordo com os dados descritos pelo Anuário da 

pecuária brasileira (ANUALPEC, 2017). 

 

Resultados e Discussão 

Os custos do sistema semi-intensivo foram maiores, porém, o mesmo apresentou uma melhor 

margem líquida e bruta. Segundo Nascimento et al. (2017) esse resultado ocorreu em função da melhor 

produção do semi-intensivo. 
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Tabela  01 – Renda bruta, Margem bruta, Margem líquida, Lucro total obtido em cada ciclo de 

produção. 

Indicador Econômico (R$/Ciclo) Extensivo Semi-intensivo 

   

Renda bruta 874206,00 1057877,00 

Margem bruta 350456,36  390146,99 

Margem líquida 275616,93 303961,24 

Lucro total 209107,03 220192,82 

 
A margem bruta representa se os custos operacionais efetivos foram pagos com a renda bruta da 

produção, verificando se a atividade foi lucrativa pelo menos a curto prazo. Já a margem liquida 

representa se os custos operacionais totais foram pagos com a renda bruta da produção e se a atividade 

apresenta possibilidade se expansão (NASCIMENTO et al., 2017). 

O maior número de animais existentes no semi-intensivo possibilitou uma maior produção e 

maior número de animais abatidos por ciclo, que refletiu diretamente na renda bruta de cada sistema. Na 

mesma área útil o sistema extensivo apresentou uma renda de R$ 874206,00, enquanto que no semi-

intensivo a renda foi de R$ 1057877,00. Nascimento et al., (2017) relatou que no sistema semi-intensivo 

obteve uma renda bruta de R$ 2295150,00 contra R$ 868940,00 no extensivo.  

O lucro do sistema extensivo foi de R$ 209 107,03 e do semi-intensivo foi R$ 220, 292,82, por 

ciclo. A diferença foi pouca em relação a renda bruta, devido ao fato de que os custos do semi-intensivo 
foram maiores em relação ao extensivo.  

 

Conclusões 

Os dois sistemas apresentaram-se rentáveis ao produtor nesta simulação, porém os custos por 

unidade animal descritos pelo anuário da pecuária brasileira foram superiores para o sistema intensivo. 

Devido a isso o lucro final obtido, foi pouco relativo em comparação de um sistema com outro.   
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