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RESUMO 

 

CRUZ, Eduardo Procópio Ornelas da . PRODUÇÃO – Cria e recria de gado de corte 
no Sitio São João no município de São José dos Quatro Marcos. 2015. Trabalho de 
Curso de Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, MT. 2015. 
 

Neste presente trabalho de conclusão de curso apresento a importância da cria e a 

recria de gado de corte para o proprietário do sitio São João, sempre analisando a 

rentabilidade, os custos variáveis e fixo que o produtor vai ter com seu rebanho, e 

todos os pontos fortes e fracos que o pecuarista ira ter com esta atividade, podendo 

ver assim qual o retorno que a atividade irá dar ao mesmo. A contabilidade rural 

permite ao produtor um maior controle sobre sua produção no caso do controle do 

estoque, das depreciações, com mão-de-obra, ou seja, nesse caso serão 

considerados os estoques as vacas e touros, pois as mesmas não serão vendidas, 

podendo vendê-las apenas quando surgir alguma situação que não será 

compensatório tê-las no pasto ou pela idade, podendo ajudar controlar seus custos 

diretos e indiretos da manutenção da propriedade e com o rebanho, a contabilidade 

rural é uma ferramenta que auxiliara nas tomadas de decisões. A finalidade da 

contabilidade rural é controlar os fenômenos ocorridos na propriedade através de 

registros, análises e interpretação dos fatos ocorridos objetivando fornecer 

informações e orientações necessárias sobre a composição e variação da economia 

e gestão e do patrimônio do produtor. Num aspecto geral, o pesquisador considera 

este trabalho satisfatório, cujos resultados cabem aos avaliadores decidirem sua 

aplicabilidade. Sugere-se aos novos pesquisadores, fazer um estudo mais detalhado 

de forma holística dos fatores que envolvem custo de produção. 

Palavras chave: Cria. Recria. Contabilidade Rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

CRUZ, Eduardo Ornelas of Procopio. PRODUCTION - Creates and rearing of beef 
cattle in Sitio San Juan in the municipality of São José dos Quatro Marcos. 2015. 
Work Administration Course, Queen of Peace Catholic School, Araputanga, MT. 
2015. 
 

In this present course conclusion work present the importance of creating and beef 

cattle rearing for the owner of the place St. John, always analyzing profitability, 

variable and fixed costs that the producer goes to his flock, and all points strengths 

and weaknesses that the farmer will have with this activity, thus being able to see 

what the activity will return to the same thing. The country accounts give the producer 

more control over its production in the case of inventory control, depreciation, with 

hand labor, in this case are stocks considered cows and bulls, as the same will not 

be sold, can sell them only when they arise a situation that will not be compensatory 

to have them in the pasture or age, can help manage their direct and indirect costs of 

maintaining the property and the herd, rural accounting is a tool that will assist in 

making decisions. The purpose of accounting is to control rural phenomena occurring 

on the property through records, analysis and interpretation of the events aiming to 

provide necessary information and guidance on the composition and change in 

economics and management and property of the producer. In one general aspect, 

the researcher considers this satisfactory work, the results fit to the evaluators decide 

its applicability. It is suggested to new researchers, do a more detailed study 

holistically on factors involving cost of production. 

 

Keywords: Creates. Recreates. Rural accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho teve como objetivo buscar, compreender e analisar quais 

as dificuldades que um produtor rural enfrenta com a criação de gado de corte, e 

verificar se essa é uma atividade viável ao pecuarista. 

A delimitação do presente trabalho se deu no sitio São João, localizado no 

município de São José dos Quatro Marcos em um sitio familiar. 

A escolha do tema se deu pelo fato de ser uma atividade familiar, onde o 

pesquisador acredita que a pesquisa ira ajudar o proprietário a ter um controle maior 

em relação aos seus custos e tomar as decisões corretas. 

Este trabalho tem como finalidade verificar quais as ameaças que o produtor 

rural enfrenta no seu dia a dia com a criação de gado, observando até em qual ponto 

esta atividade vai lhe trazer benefícios e lucros. 

O objetivo geral do presente trabalho foi, avaliar qual a rentabilidade que uma 

criação vai oferecer ao seu proprietário, sendo os seguintes objetivos específicos: 

Levantar os fundamentos acadêmicos, teóricos e artigos científicos a respeito; 

Descrever a rotina que o proprietário do sitio faz com seu rebanho; Analisar a rotina 

dos serviços prestados dentro da propriedade mediante levantamento de dados com 

a pesquisa de campo, comparando com os fundamentos teóricos; poder ajudar que 

o pecuarista tome as melhores medidas possíveis que possa ajudar a melhorar a 

atividade dentro da propriedade. 

A metodologia utilizada para o presente trabalho quanto à abordagem foi de 

caráter qualitativo e quantitativo, quanto aos fins de caráter explicativo, quanto aos 

meios de realização se deu a partir de pesquisas bibliográficas e por sites, e o 

instrumento de coleta de dados se deu a partir de entrevista. 

A estrutura do presente trabalho de curso é constituída de introdução, 

contextualização, referencial teórico, metodologia da pesquisa, análise dos dados da 

pesquisa de campo, considerações finais e referencias. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A história do sitio São João começou com o antigo proprietário,  o Senhor 

Zeza Zimermam que utilizava a propriedade para a plantação de banana e gado 

leiteiro, no ano de 1987, o sitio foi vendido para o atual proprietário Senhor João 

Ornelas Filho nascido no ano de 1945, o mesmo veio do interior do estado de São 

Paulo no ano de 1975 com sua esposa Elza Procópio Ornelas, com o intuído de 

começar uma nova historia no Estado de Mato Grosso, poder conquista um 

patrimônio em outro estado.  

Após alguns anos morando no estado de Mato Grosso teve um casal de 

filhos, durante um bom período eles moraram todos no sitio, o filho chamado 

Eliéverton Procópio Ornelas sempre esteve junto a seu pai nas atividades rurais e 

sua filha Rosely Procópio Ornelas ajudando sua mãe nas atividades, lembrando que 

a compra da propriedade se fez com cruzeiros. 

O pecuarista possui uma terra com 40 alqueires ou 96 hectares de terra, o 

mesmo esta localizado no município de São José dos Quatro Marcos na 

comunidade 5 de fevereiro a 10 h/m da cidade, após a aquisição da terra o atual já 

utilizou a mesma para fins de produção de leite e engorda, hoje o sitio esta voltado 

para a criação de gado de corte com a cria e a recria,  com cerca de 130 cabeças de 

vacas parideiras, há também na propriedade uma plantação de coco da bahia, hoje 

o sitio possui o mesmo nome, Sitio São João. 

Com o passar dos anos o pecuarista conseguiu se estabelecer obtendo uma 

condição financeira controlada logo após muito esforço, garra, perseverança, e 

trabalho. Hoje a propriedade é abitada pelo pecuarista sua esposa e seu filho. 

Atualmente a propriedade esta avaliada em cerca de 30.000 reais o alqueiro, 

totalizando um valor de R$ 1.200.000,00 reais, o pecuarista mora na propriedade 

com a esposa dona Elza Procópio Ornelas e seu filho Eliéverton Procópio Ornelas, 

que o ajuda a cuidar da propriedade. 
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Figura 1 –  

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 2 – Gado de recria 

 
Fonte: autor   
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Contabilidade  

 

De acordo com Marion (1998, p. 24) “a contabilidade é um instrumento que 

fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa’’.  

De acordo com Franco (1997, p. 22) a contabilidade tem por finalidade o 

controle dos fenômenos ocorridos no patrimônio de uma entidade, por meio de 

registro, da classificação, da demonstração expositiva, da análise e interpretação 

dos fatos nele ocorridos, com o objetivo de fornecer informações e orientação para a 

tomada de decisão. 

Segundo Marion, a contabilidade pode ser estudada de modo geral ou 

particular, quando estudada em forma genérica será denominada contabilidade geral 

ou contabilidade financeira. Quando aplicada a um ramo especifico, é denominada 

de acordo com a atividade daquele ramo. (MARION, 2010 p. 3) 

Para o presente trabalho de curso estará sendo utilizado a contabilidade rural, 

sendo a mesma aplicada às empresas rurais. 

 

 

3.1.1 Contabilidade Rural 

 

A Contabilidade Rural é uma ferramenta de informação que vem controlar as 

Empresas Rurais, não só de maneira tributária, mas sim como uma ferramenta para 

tomar decisões de forma correta.   

Crepaldi reforça a definição da contabilidade rural da seguinte forma.     

 

[...] Contabilidade Rural é um instrumento da função administrativa que tem 
como finalidade: controlar o patrimônio das entidades; apurar o resultado 
das entidades rurais; prestar informações sobre o patrimônio e sobre o 
resultado das entidades rurais aos diversos usuários das informações 
contábeis. (CREPALDI, 2012, p. 84) 
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Dessa maneira a mesma auxilia no planejamento econômico da empresa 

reduzindo custos e despesas, dando de certa forma suporte para verificar se 

determinado investimento é seguro ou não, se existe retorno mais rápido. 

Ainda o mesmo autor ressalta a contabilidade rural como sistema de 

informação. 

 

A Contabilidade Rural dentro do sistema de informações da Empresa Rural 
auxilia sobremaneira na geração de informações para o planejamento e 
controle das atividades, e, por conseguinte, sua estrutura, que seja 
apresentação das informações, quer seja no registro e avaliação, deverá 
atender a essa finalidade. (IBID., p. 85) 

 

Crepaldi (2012, p. 4) define a empresa rural como sendo uma unidade de 

produção onde é exercida atividades agrícolas, criação de gado ou culturas 

florestais, tendo como finalidade a obtenção de Renda. 

O autor ainda informa que a contabilidade rural no Brasil é pouco utilizada, 

devido o desconhecimento por parte desses empresários da importância da 

informação obtida através da contabilidade, bem como da clareza das informações 

para a tomada de decisões. Isso acontece em função da mentalidade dos 

agropecuaristas que mantes seus controles baseados em suas experiências 

adquiridas com o passar dos anos. (Crepaldi, 2012, p. 47) 

Segundo Marion (1996, p. 36), temos duas classificações importantes na 

contabilidade rural para entendimento na atividade pecuária. 

Imobilizado (ativo permanente) - Gado Reprodutor: São os animais 

destinados à reprodução, denominados de Touro (reprodutor) e Vaca (matriz). 

Animais de Trabalho: são os animais responsáveis por trabalhos como, sela, 

transportes etc. 

Estoque (ativo circulante) - São classificados no circulante todos os animais 

destinados a prática principal da atividade, podendo ser comercializado ou 

consumido pela empresa sob forma de bezerro, novilho magro ou novilho gordo. 

 

 

3.1.1.1 Estoque 

  

No estoque é encontrado partes do plantel incorporados ao Ativo Permanente 

e destinada à manutenção das atividades. São os reprodutores e matrizes que, no 
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presente, não se destinam à venda, não sendo avaliados, portanto, a valores de 

saída, mas de entrada (Marion, 1996, p. 49-50). 

Segundo (Marion, 1996, p. 48) “por uma questão de coerência, o bezerro, na 

ocasião do seu nascimento será avaliado a preço de mercado. Dessa forma, todo o 

estoque vivo será avaliado a preço de mercado.” 

Marion traz a seguinte classificação de estoque: 

Estoques vivos – Bezerros, Novilhos, Garrotes e Novilhas em 

experimentação etc. serão avaliados a preço corrente (valor de saída).  

Imobilizado – Reprodutores e matrizes serão incorporados a valores 

correntes quando transferidos dos estoques e valores de custos quando adquiridos 

de terceiros. (Marion, 1996, p. 58) negrito meu 

No caso da propriedade Sitio São João o estoque é representado pelas vacas 

ou matrizes, pois as mesmas são de estrema importância nesse processo já que 

elas não são vendidas, apenas em algumas ocasiões como: quando elas atingem 

uma faixa etária avançada e quando ocorre a ter perda dos seus bezerros (a). 

 

 

3.1.1.2 Mortes 

 

De acordo com (Marion, 1996, p. 68) “quando for possível identificar o lote a 

que pertence a unidade morta, dá-se baixa diretamente no grupo (Permanente ou 

Circulante), na linha do ano, ajustando-se, assim, a quantidade do rebanho”. 

Ainda conforme o autor, todas as mortes deve-se tratar como perdas do 

período, o ideal seria fazer esse mapeamento de mortes para que se chegue ao 

mais próximo da realidade possível. (Idid. p. 68-69) 

 

 

3.1.2 Contabilidade de custos 

 

Segundo Ludícibus, Marion, (2011. P.63) custos trazem informações 

relevantes para a tomada de decisão estratégica. 

 
A contabilidade de custos fornece os dados detalhados sobre custos que a 
gestão precisa para controlar as operações atuais e planejar para o futuro. 
[...] a contabilidade de custos fornece as informações que permitem à 
gerência alocar recursos para as áreas mais eficientes e rentáveis da 
operação. (VANDERBECK, NAGY. 2001. p. 13) 
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Conforme Santos (2011, p. 18), a análise dos custos, tem por finalidade 

apresentar os caminhos que serão percorridos na pratica da gestão de um negócio. 

Martins enfatiza quais são as funções da contabilidade de custos. 

 

[...] contabilidade de custo tem duas funções relevantes: auxilio ao controle 
e ajuda às tomadas de decisões. No que dizem respeito ao Controle, suas 
mais importantes missões é fornecer dados para o estabelecimento de 
padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio 
imediatamente seguinte, acompanhar o efetivo acontecimento para 
comparação com os valores anteriormente definidos. (MARTINS, 2008. P. 
21) 

 

Desta forma, a Contabilidade de Custos surgiu para o auxílio na organização 

empresarial e nas tomadas de decisões, obtendo um maior controle sobre as 

receitas e despesas, com um nível de informações e apropriação dos custos 

ocorridos de forma correta. 

No quadro 1 segue as nomenclaturas utilizadas na contabilidade de custos. 

 

Quadro 1 – NOMENCLATURAS UTILIZADAS NA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

NOMENCLATURA DEFINIÇÃO 

Gasto Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 
financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse 
representado por entrega ou promessa de entrega de ativos 
(normalmente dinheiro). 

Desembolso Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode 
ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade 
comprada, portanto defasada ou não do momento do gasto. 

Investimento Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 
atribuíveis a futuro(s) período(s).  

Custo Gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros 
bens ou serviços. 

Despesa   Bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para a 
obtenção de receitas. 

Perda Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária. 

FONTE: Adaptado de MARTINS (2008, p. 24-26) 

 

A Contabilidade de Custo constitui-se como instrumento para auxilio para 

tomada de decisão, dessa maneira será abordado algumas classificações de custos, 

para melhor compreensão.  

Crepaldi traz as seguintes definições: 
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Custos Diretos: São aqueles que podem ser diretamente (sem rateio) 

apropriados aos produtos agrícolas, bastando existir uma medida de consumo [...]. 

De maneira geral, associam-se a produtos e variam proporcionalmente à quantidade 

produzida.  Ex.: a utilização de insumos e herbicidas. 

Custos Indiretos: São os que, para serem incorporados aos produtos, 

necessitam da utilização de algum critério de rateio [...]. Ex.: salários com vaqueiros, 

impostos da propriedade rural.   

Custos Fixos: Custos fixos são aqueles cujo total não varia 

proporcionalmente ao volume produzido. Ex.: salários de vaqueiros, impostos de 

terra, alugueis de pastos. 

Custos Variáveis: Custos variáveis variam proporcionalmente ao volume 

produzido. Ex.: Ração, fertilizantes, mão de obra. (2012, p. 102-104) Negrito meu. 

Para este trabalho de curso será utilizado as seguintes classificações dos 

custos e receitas. 

 

Receita Total (RT): composta por todas as entradas monetárias 
provenientes da venda de animais nos diferentes sistemas de produção. 
Custo Operacional Efetivo (COE): corresponde aos desembolsos diretos 
para compra de insumos (concentrados, sal, medicamentos, energia, mão-
de-obra contratada etc.). 
Custo Operacional Total (COT): encontra-se somando ao COE a 
depreciação (pelo método linear) de máquinas e benfeitorias, das culturas 
não-anuais (pastagens), e a remuneração da mão-de-obra familiar, se 
possuir. 
Custo Total (CT): seu valor é determinado quando se soma ao COT a 
remuneração do capital médio empatado (custo de oportunidade do capital). 
(MATSUNAGA, 1976 apud SIMOES, MOURA, ROCHA, 2006, p. 56) 

 

 

3.2 Depreciação 

 

Na empresa rural além da depreciação dos moveis, veículos e equipamentos 

será depreciado as matrizes e os reprodutores. 

“Depreciam-se as matrizes após a primeira parição, considerando uma vida 

útil (período de fertilidade), a partir deste fato, de seis a sete anos (15% a.a.)”. 

(MARION, 1996, p. 69) 

Ainda segundo o autor, “os reprodutores, por serem adquiridos para 

aproveitamento imediato, são depreciados a partir da aquisição, cuja vida útil 

estimada será considerada em cinco anos (média)”. (Idid. p. 70) 
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3.3 Mão-de-obra 

 

Segundo Marion (2002, p. 43) mão-de-obra são aquelas que estão ligadas 

diretamente a produção ou fabricação, na agropecuária suas dimensões variam de 

propriedade para propriedade, mas suas funções são semelhantes. Vaqueiro é 

aquele trabalhador que lida com o manejo e cuidado dos animais; tratoristas onde 

sua função é operar tratores e pode está ligado tanto na lavoura como na pecuária, 

trabalhando na aração ou plantio e também pode está trabalhando na criação de 

animais. 

 

 

3.4 Receita na pecuária 

 

Santos, Marione e Segatti informa que a receita corresponde, em geral, a 

vendas de mercadorias ou prestações de serviços. Ela aparece no Balanço através 

de entrada de dinheiro. (2009, p. 25) 

Conforme Marion (1996, p. 44) o ponto usual para reconhecimento da Receita 

e, consequentemente, da despesa associada é,  o ponto em que produtos ou 

serviços são transferidos ao cliente. 

 

 

3.4.1 Ciclo operacional 

  

“O ciclo operacional da atividade pecuária é relativamente longo, variando, 

em média, de 2 a 5 anos, desde a concepção do bezerro no útero da vaca, seu 

nascimento, seu crescimento, até sua venda – normalmente quando se atinge o 

ponto ótimo de venda no seu estado adulto”.  (MARION, 1996, p. 45) 

O autor ainda informa, que o gado  tem ganho valor econômico não apenas 

pelos fatores de produção, mas também pelo seu crescimento. (Idid. p. 46) 
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3.5 Lucro Líquido do Exercício 

 

A demonstração de resultado do exercício deve proporcionar a sinopse das 

variantes positivas (receitas e ganhos) e negativas (custos, despesas e perdas), 

sucedidas em um verificado período, geralmente o exercício social, em função da 

exploração das atividades operacionais da companhia. (Braga, 1999, p. 91). 

Para Braga se o resultado do exercício corresponder a prejuízo, bastará 

debitar a conta Prejuízos Acumulados e creditar a conta Resultado do 

Exercício.(Idid). 

Portanto com esse procedimento, a conta Resultado do Exercício ficará com 

saldo igual a zero e o prejuízo apurado ficará devidamente registrado na conta 

própria do grupo do Patrimônio Líquido (Idid). 

Ainda segundo o mesmo autor se o resultado do exercício corresponder a 

lucro, este deverá ser totalmente destinado a cobrir prejuízos apurados em 

exercícios anteriores, à constituição de reservas e à distribuição aos acionistas em 

forma de dividendos (Idid). 

 

 

3.6 Lucratividade 

 

 De acordo com o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) a lucratividade é o indicador de eficiência operacional; indica qual é o 

ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que ela desenvolve. A 

lucratividade é obtida sob a forma de valor percentual. (2008, p. 01) 

 

Lucratividade = ___Lucro Líquido__  x 100 

                Receita Total 

 

3.7 Rentabilidade 

 

 Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, a rentabilidade “é um indicador de atratividade dos negócios, pois mede o 

retorno” (2013, p. 01). 
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Rentabilidade = __Lucro Líquido____ x 100 

                 Investimento Total 

 

 

3.8 Atividade na pecuária 

 

De acordo com Marion (1996, p. 17) Atividade Pecuária é a “arte de criar e 

tratar gado”. 

As empresas rurais são aquelas transformam determinados produtos agrícolas, 

que tratam da criação de animais soltos e que exploram o que tem de produtivo no 

solo através do cultivo da terra. 

 

 

3.8.1 Rebanhos por categoria 

 

Conforme Marion (1996, p. 27) “a divisão dos bovinos em grupo obedece os 

seguintes critérios: finalidade, sexo, idade e peso”. 

Bezerros(a): ao recém- nascido da vaca denomina-se bezerro(a), que 

pertencerá a esta classificação normalmente até o desmame 

Novilha: no momento do desmame recomenda-se pesar a novilha. As 

mesmas devem ter uma boa pastagem para seu ganho de peso, após o seu ganho 

de peso as mesmas irão passar pelo processo de cobertura para que o criador 

verifique-se de quais irão se tornar matrizes e quais serão descartadas para ser 

vendidas  

Vaca(Matriz): após a primeira parição, a novilha passa para a categoria de 

vaca (fêmea adulta já parida) ou matriz. 

Novilho: estagio do desame ao abate, devem ser tratados com o auxílio 

suplementar para que cheguem no peso onde o ganho não seja mais compensatório 

e seja feito a venda desses animais. 

Boi: Bovino adulto, castrado e manso; pode ser empregado nos serviços 

agrícolas. 

Garrote: macho inteiro (não castrado) desde a desmama até a entrada na 

reprodução. 
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Touro: a idade para início do trabalho (garrote passa para a categoria de 

touro) deve ser em torno de dois a três anos e recomenda-se que a permanência no 

rebanho não ultrapasse a faixa de três a quatro anos”. (Marion, 1996, p. 27 – 31) 

negrito meu 

A pecuária de corte é descrita em três fases a cria, recria e engorda. 

De acordo com Marion (2006, p.106) existem três fases distintas, na atividade 

pecuária de corte, pelas quais passa o animal que se destina ao abate: 

 

Cria: a atividade básica é a produção de bezerro que só serão vendidos 
após o desmame. Normalmente, a matriz (de boa fertilidade) produz um 
bezerro por ano; Recria: a atividade básica é a partir do bezerro adquirido, a 
produção e a venda do novilho magro para engorda; Engorda: atividade 
básica é a partir do novilho magro adquirido, a produção e a venda do 
novilho gordo. (MARION, 2010, p. 80) 

 

A atividade existente no estudo de caso do sitio São João no município de 

São José dos Quatros Marcos são apenas nas fases de cria e recria. 

 

 

3.8.2 Cria 

 

O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA) aponta que na 

pecuária de corte existe varias maneiras de produção de bezerros ocorrem através 

da escolha do reprodutor, inseminação artificial e a monta controlada. 

Na reprodução utilizada o reprodutor escolhido, ocorre de maneira natural, 

onde serão classificados os touros e vacas, onde ocorrerá a cobertura de forma 

natural, mas sempre observando a qualidade tanto dos touros quantos das vacas. 

Na reprodução pelo processo de monta controlada já existe uma influencia do 

homem, onde será enviado para o macho à fêmea que entrou no cio, entrando 

assim no processo de acasalamento programado. 

No processo de inseminação artificial o sêmen é introduzido nas fêmeas 

selecionadas no período em que a mesma se encontra no cio através de profissional 

na área “veterinário”, sempre verificando a qualidade genética do sêmen. Mas para 

ter um grande aproveitamento, o proprietário deve seguir as orienta da maneira em 

que se devem manusear os sêmen, guardando em botijões com nitrogênio liquido e 

na temperatura adequada. (INDEA, 2011, p. 1) 
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Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) outro 

ponto para ser analisado na atividade de cria é o melhoramento genético, podemos 

ver que o valor de um touro melhorador pode ser compreendido, de uma maneira 

simples e prática, pela análise da variável peso a desmama, que além de apresentar 

parâmetros genéticos acurado, pela ampla aplicação de programas de 

melhoramento, dispõe de um valor econômico bem estabelecido pelo mercado 

conforme (EMBRAPA 2014, p.1) 

O processo da cria é feito através do nascimento dos bezerros (as), no caso 

do sitio São João o proprietário possui cerca de 130 vacas parideiras e 4 touros 

reprodutores, onde as mesmas vão dar a luz a um animal por ano. 

Depois de dado a luz as vacas irão amamentar suas crias durante 9 meses, 

depois chegado a esse ponto o proprietário faz vendas dos bezerros machos e uma 

parcela das fêmeas, pois outra parte das fêmeas o proprietário procura segurar  para 

que se tornem futuras matrizes e no caso de precisar repor alguma matriz de seu 

rebanho. 

O numero de gado que o pecuarista possui na propriedade já esta no limite, 

pois a propriedade possui 40 alqueires de terra e esse tipo de atividade exige muito 

dos pastos, pois as vacas precisam de uma boa alimentação para que consigam 

fazer uma amamentação adequada para seus bezerros (a). 

O pecuarista ira ter alguns castos com seu rebanho, podemos citar como: 

alimentação, sanidade e remédios veterinários em geral, lembrando que esses 

gastos não serão iguais todos os meses. 

 

 

3.8.3 Recria 

 

O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso cita que o processo de 

recria acontece logo após a desmama, separa-se os machos da mãe, nessa fase os 

bezerros serão carimbados podendo ser criados em pastos ou semi-confinados. O 

período da desmama ocorre de 06 a 08 meses de vida (INDEIA 2011, p.1). 

O processo de recria acontece logo após a desmame, quando os bezerros (a) 

são separados da mãe. Quando a criação chega a 12 meses de vida, as mesmas 

passam por uma alimentação fornecida a pasto onde ela ira se desenvolver e 

ganhar musculatura até atingir um peso de 11 à 13 arrobas aproximadamente onde 
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ela estará no ponto de ser posta com touros ou na hora de ser vendida com cerca de 

2 anos e meio à 3 anos. 

Hoje a propriedade possui cerca de 35 novilhas, onde uma parte se tornara 

futuras matrizes e outra será comercializada quando atingirem um peso esperado 

pelo proprietário e com um bom preso. 

 Assim como a atividade de cria tem seus custos a recria também possui, pois 

o proprietário ira ter gastos com a alimentação, sanidade e remédios em geral com 

seu rebanho.  
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho foi realizada a pesquisa quantitativa e 

qualitativa, que irá mostrar a importância da atividade de corte para o pecuarista 

desta propriedade de forma teórica e numérica. 

Esta pesquisa pode ser considerada qualitativa, pois através dela pode ser 

estudado alguns processos dentro da pecuária, adquirir mais conhecimento e saber 

como é o dia-dia do entrevistado. 

A abordagem quantitativa foi feita através das informações dadas pelo 

entrevistado, desta forma foi possível chegar aos números que foram necessários 

para se saber qual o lucro que esta atividade esta fornecendo ao pecuarista 

podendo assim chegar ao objetivo deste trabalho 

A pesquisa realizada foi de caráter exploratório, pois ela teve como finalidade 

explorar o ambiente no qual é o meio de renda do proprietário podendo assim ajudar 

com que o mesmo tenha um maior controle de seus gastos e fornecendo os dados 

obtidos para que o pecuarista saiba da sua lucratividade. 

Além do método exploratório a pesquisa também foi classificada como 

explicativa, todas as informações obtidas e coletadas do entrevistado foram 

explicadas ao longo deste trabalho. 

A pesquisa descritiva foi feita através das informações coletadas do 

entrevistado, pois elas ajudaram a descrever como é feito o processo da cria e a 

recria do gado de corte, e ainda nos trouxe as informações de como o pecuarista faz 

o manejo de seu rebanho na propriedade São João. 

O instrumento utilizado neste presente trabalho foi a entrevista. Estas 

entrevistas foram realizadas na empresa familiar com o objetivo de melhorar as 

condições de rentabilidade da propriedade, podendo assim fazer com que as 

pessoas conhecem um pouco mais desta atividade rural. 

Esta pesquisa foi feita no município de São José dos Quatro Marcos, na 

Comunidade 5 de fevereiro, em uma propriedade familiar, a mesma será feita 

através de pesquisa qualitativa. Ela terá o objetivo de explorar todos os senários e 

ambiente, procurando uma melhor forma para se analisar os comportamentos e 

situações da propriedade, a mesma vai avaliar o ambiente natural como fonte direta 

para pesquisa e assim podendo melhorar os lucros da família. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Esta entrevista foi respondida pelo proprietário do sitio São João, o senhor 

João Ornelas Filho, o sitio está localizado no município de São José dos Quatro 

Marcos, MT, o mesmo tem o intuído de ajudar a resolver os problemas do dia a dia e 

melhorar o manejo, saber o que esta acontecendo na propriedade e auxiliar nas 

tomadas de decisões que a família irá tomar.  

 

1 Qual a quantidade do rebanho da propriedade? 

R: 130 cabeças.  

O Sr. João justifica a criação de gado pelo fato de ter uma renda para sua 

sobrevivência financeira e a da família. Analisando a resposta o proprietário esta 

certo pois o mesmo precisa de ter alguma atividade agrícola na sua própria terra, 

lembrando que essas 130 cabeças são a matrizes da propriedade.  

 

2 O senhor pretende aumentar o número de matrizes da propriedade? 

R: Sim, tem [SIC.] a pretensão de aumentar. 

Como podemos ver o proprietário tem a pretensão de aumentar seus lucros. 

Podemos ver que a criação do gado de corte cresce cada vez mais, os proprietários 

procuraram aumentar seus rebanhos. 

 

3 Há quando tempo o senhor trabalha nessa área de cria e recria de gado de corte? 

R: De gado de corte, 2009 pra cá. [SIC.] 

Observamos que o proprietário já trabalhou com gado de corte a um certo 

tempo, mostrando conhecimento no manejo. 

  

4 Como é feito o manejo do rebanho? 

R: É feito pelo filho que cuida do gado e três vezes por semana pelo menos [SIC.] 

olha o gado. 

O manejo é muito importante, pois quando as vacas estão na época de dar a 

luz ou parir é preciso ficar de olho para que o proprietário não perca dinheiro e não 

aconteça nada de errado no momento que a matriz irá dar a luz. Todas as atividades 

agropecuárias por menores que sejam precisam de um controle eficiente. 
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5 Qual a alimentação fornecida aos animais? 

R: O pasto praquearão e na seca quando aperta agente completa com ração. [SIC.] 

O proprietário se preocupa com a alimentação do seu gado, e para não ter um 

custo alto, utilização ração em pequenas épocas do ano, utilizando na sua maioria 

do pasto. 

 

6 As pastagens da propriedade têm correspondido as expectativas do senhor? 

R: Sim, quando o tempo das chuvas os pastos sempre agente acha que da bom, 

algum mais vei [SIC.] agente vai reformando e da bem. 

O proprietário apresenta uma grande satisfação com suas pastagens, porém 

o mesmo faz suas anotações em cadernos o mesmo não possui conhecimento 

técnico da administração que pode ser de grande uso para a propriedade. As 

despesas da propriedade precisam ser bem analisadas pelo pecuarista para que ele 

venha tira as conclusões necessárias que o mesmo ira precisar.  

 

7 Qual a maior dificuldade ou ameaça que senhor proprietário enfrenta no dia a dia? 

R: É tem que trabalha pra manter tudo [SIC.] os pastos certo, cuida com veneno 

arrancando algumas pragas, cuidando de cercas mas da [SIC.]  tudo bem. 

Podemos ver que o proprietário não faz uso de nenhum instrumento 

eletrônico que poderia ser de grande ajuda na propriedade. A contabilidade pode 

fornecer muitas informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa rural. 

 

8 O senhor usa algum instrumento eletrônico para auxiliar no controle dos gastos da 

propriedade? 

R: Não, agente controla por si [SIC.] mesmo e quando que tem que usa algum 

aparelho, aparelho não, usa um trator pra gratia [SIC.] a gente tem pagado um de 

fora pra gratia a terra pra forma pasto novo.  

O proprietário utiliza apenas anotações para auxiliar em suas tomadas de 

decisão. Todas as atividades rurais por menores que elas sejam, requerem um 

controle eficiente, uma vez que os impactos das decisões administrativas são 

fundamentais para uma boa gestão. Isso é uma grande falha, pois acredito que pelo 

fato do proprietário fazer seus controles apenas com marcações em folhas ele pode 
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correr o risco de perder essas anotações que são de extrema importância na hora o 

pecuarista fazer seus cálculos que irão ajuda-lo na hora de saber seus lucros. 

 

9 O senhor esta satisfeito com a produtividade e rentabilidade do rebanho? 

R: Sim, acho que meu gado é um gado bom e da [SIC.] indo muito bem. 

O proprietário esta muito satisfeito com seu rebanho. A Contabilidade Rural é 

um dos principais sistemas de controle e informação das Empresas Rurais. Com a 

análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Exercício é possível verificar 

a situação da empresa, sob os mais diversos enfoques, tais como análises de 

estrutura, de evolução, de solvência, de garantia de capitais próprios e de terceiros, 

de retorno de investimentos etc. 

 

10 Qual o custo de cada matriz? 

R: Não sei. 

Como podemos ver o Sr. João não sabe qual o custos de cada matriz. Se o 

proprietário tiver todos custos anotados assim ele saberá qual o custo de sua matriz, 

pois a contabilidade é uma ferramenta e auxilia muito o proprietário na hora de suas 

decisões. 

 

11 Quais são os custos variáveis que o proprietário tem com seu rebanho? 

R: Certinho a gente não sabe, as vezes vareia tem mês que ataca mais algumas 

coisas, alguns bezerros mais cuidado com remédios, e outras vezes vai [SIC.] tudo 

bem não precisa vai tudo bem. 

Como podemos ver o Sr. João não sabe ao certo. O sucesso financeiro de 

qualquer empreendimento empresarial ou rural está condicionado à existência da 

melhor forma de saber lidar com as situações que todos os pecuaristas irão 

enfrentar, pois assim como nas empresas os pecuaristas também passam por 

momentos difíceis, o mesmo precisa estar atendo no mercado para saber qual a 

melhor hora de tomar suas decisões. 

 

12 Qual a taxa de prenhez das matrizes da propriedade São João? 

R: Mais o menos um [SIC.] 90% 

Essa é uma informação muito importante para o proprietário, pelo fato de na 

propriedade não fazer estação de monta e os touros ficarem no mesmo pasto com 
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as matrizes durante todo o ano. Nesse caso as matrizes irão passar pelo processo 

de monta onde ocorrerá a cobertura convencional dos touros com as vacas, 

observando a qualidade o rebanho e tentando melhorar a cada dia que se passa. 

 

13 O senhor utiliza sêmem de touros de programas melhoradores genéticos? 

R: Não, nois [SIC.] não usa sêmem não é os bois mesmo nos pastos, não faço 

inseminação não.  

O proprietário utiliza apenas o método de monta, não buscando a utilização 

de reprodutores de programas de melhoramento genéticos como (CRV lagoa; 

genética aditiva; etc) para seu rebanho. O pecuarista nunca fez a utilização da 

compra de talvez por medo de ter um gasto muito alto com sua produção. O 

conhecimento financeiro ira auxiliar no planejamento, podendo assim ajudar na 

solução de problemas e nas decisões. 

 

14 O senhor acha que com a compra de sêmem vocês não teriam uma lucratividade 

maior? 

R: Eu acho que, porque nem toda vez podi [SIC]. confiar, as vezes uns fala [SIC.] 

bem outros fala mal então eu sigo com os touros mesmo, procuro sempre compra 

touros bom e quando tem que troca eu troco então não vou usa [SIC.] sêmem não. 

Podemos ver através desse trabalho que o entrevistado não faz utilização de 

sêmem, pois o mesmo não tem uma confiança muito solida com esse processo. O 

pecuarista deve ter um bom controle com seus gastos, pois assim o mesmo terá 

condições para fazer um bom trabalho na propriedade.  

 

15 O senhor acompanha leilões pela televisão ou revistas para se manter informado 

sobre a situação da agropecuária no Brasil? 

R: Sim, assisto muito leilão na televisão tanto da região quando de São Paulo, 

Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, assisto muitos leilões, sempre mantendo o preço 

e tudo certinho mais o menos. [SIC.] 

Isso ajuda o proprietário para que ele se mantenha informado do que esta 

acontecendo no meio rural, pois o proprietário ira saber do mercado e estará 

ajudando o mesmo na hora de suas decisões. 
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5.1 Analise Financeira 

 

Tabela 1 – Custo Operacional Efetivo (COE) abr a set/15 – R$ 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 2 – Custo Fixo abr a set/15 - R$  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 3 – Depreciação - R$ 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

Recria

Vaca/Touro Bezerro(a) Total Novilho(a)

Custo Operacional Efetivo (COE) 3.181,90      1.200,00      4.381,90    2.413,00      

Alimentação 430,00         330,00         760,00       215,00         

Diversos 460,00         490,00         950,00       460,00         

Sanidade 491,90         380,00         871,90       538,00         

Mortalidade 1.800,00      -                1.800,00    1.200,00      

Cria

Recria

Vaca/Touro Bezerro(a) Total Novilho(a)

Custo Fixo 1.560,00      1.560,00      3.120,00    1.560,00      

Vaqueiro 1.000,00      1.000,00      2.000,00    1.000,00      

Assistencia Contabil 400,00         400,00         800,00       400,00         

Combustivel 160,00         160,00         320,00       160,00         

Cria

Recria

Vaca/Touro Bezerro(a) Total Novilho(a)

Total Depreciação 7.665,95      1.119,52     8.785,46    1.010,63     

Bonivos 6.546,43      -               6.546,43    -               

Touro 26.000,00    5 12,50% 758,33         758,33       

Vaca 286.000,00 7 15% 5.788,10      5.788,10    

Outros 240.000,00 800,92         800,92        1.601,83    800,92        

Casa Sede 100.000,00 20 6,67% 259,25         259,25        518,50       259,25        

Cerca Convencional 45.000,00    10 10% 225,00         225,00        450,00       225,00        

Curral 80.000,00    15 10% 266,67         266,67        533,33       266,67        

Saleiros 15.000,00    15 10% 50,00           50,00          100,00       50,00           

-             

Equipamentos 28.000,00    318,60         318,60        637,20       209,72        

Motosserra 1.500,00      10 10% 7,50             7,50             15,00         7,50             

Selaria 20.000,00    5 6,67% 311,10         311,10        622,20       

Selaria 6.500,00      5 6,67% -             202,22        

CriaVida util 

em anos

Valor do 

bem

Taxa 

Anual
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Tabela 4 – Receita Total – R$ 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 5 – Resumo Analise Econômica de abr a set/15 – R$ 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

Qtde Valor Medio Valor Total Qtde Valor Medio Valor Total

Receita Total 32 3.300,00        35.200,00      5,00   1.100,00        5.500,00        

abr/15 9 1.100,00        9.900,00        -     -                  

mai/15 15 1.100,00        16.500,00      5,00   1.100,00 5.500,00        

jun/15 0 -                  -     -                  

jul/15 0 -                  -     -                  

ago/15 0 -                  -     -                  

set/15 8 1.100,00        8.800,00        -     -                  

Bezerro (a) Cria Novilha Cria

Recria

Vaca/Touro Bezerro(a) Total Novilho(a)

Receita -               35.200,00   35.200,00 5.500,00     

Custo Operacional Total (COT) 10.986,17   2.457,84     13.444,00 3.561,95     

Custo Operacional Efetivo (COE) 3.320,22      1.338,32     4.658,54    2.551,32     

Depreciação 7.665,95      1.119,52     8.785,46    1.010,63     

Custo Total (CT) 4.741,90      2.760,00     13.444,00 3.973,00     

Custo Fixo (CF) 1.560,00      1.560,00     9.062,10    1.560,00     

Impostos (ITR) 138,32         138,32        276,64       138,32        

Depreciação 7.665,95      1.119,52     8.785,46    1.010,63     

Custo Variavel (CV) 3.181,90      1.200,00     4.381,90    2.413,00     

Margem Bruta 3.320,22-      33.861,68   30.541,46 2.948,68     

Margem Liquida 10.986,17-   32.742,16   21.756,00 1.938,05     

Resultado (Lucro ou Prejuizo) 4.741,90-      32.440,00   21.756,00 1.527,00     

Lucratividade % 61,81% 27,76%

Rentabilidade % 1,57% 0,28%

Cria
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Tabela 6 Classificação contábil na pecuária 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.2 Conclusão da análise dos dados 

 
Através das informações colhidas da propriedade São João na comunidade 5 

de fevereiro na cidade de São José dos Quatro Marcos, o pecuarista pode ajudar 

para que pudesse ser feito este trabalho através de todas as informações que foram 

passadas. Como foi dito é através desta atividade que o pecuarista sobrevive, com a 

ajuda das presentes tabelas podemos ver e entender como que esta atividade está 

contribuindo para o crescimento financeiro do proprietário da terra. 

Podemos ver que através das tabelas feitas o trabalho nos proporcionou qual 

a rentabilidade e a lucratividade que o pecuarista senhor João Ornelas Filho esta 

obtendo em sua atividade rural, podemos ver que este trabalho apresentou um 

número consideravelmente bom na lucratividade, apresentando com a cria 61,81% e 

a recria 27,76%. Já a rentabilidade não apresentou um número muito satisfatório, 

pois teve para rentabilidade de 1,57% com a cria e 0,28% com a recria. 

Conforme os dados podemos ver que esta atividade vem dando lucro para o 

entrevistado, mas é de suma importância que o mesmo fique de olho em todos os 

gastos e todas as circunstancias que o mesmo irá passar em seu dia-a-dia, pois esta 

é uma atividade que passa por oscilações como: o tempo climático; custos fixos e 

variáveis; etc.  

 

  

Ativo Circulante Cabeças Valor unit. Valor total

Novilhas de 1 a 3 anos 40 1.100,00 44.000,00

Bezerros de 0 a 1 ano 52 1.100,00 57.200,00

Bezerras de 0 a 1 ano 35 850,00 29.750,00

Ativo Permanente Cabeças Valor unit. Valor total

Touros 4 6.500,00 26.000,00

Matrizes 130 2.200,00 286.000,00
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho de conclusão de curso fundamentou teoricamente sobre 

a cria e a recria de gado de corte, querendo saber qual o lucro e a rentabilidade que 

a atividade traz para o pecuarista, mediante ao estudo realizado, pode-se concluir 

que o pecuarista vem obtendo lucro com seu rebanho. 

Podemos observar que o trabalho atingiu o objetivo proposto, através dos 

números podemos ver que a atividade pecuária não vem trazendo prejuízos ao dono 

da propriedade. 

Para a realização do trabalho encontrou-se uma grande dificuldade em alguns 

aspectos, pois para saber qual seria o lucro que o proprietário iria ter com seu 

rebanho foi preciso fazer alguns cálculos, e o entrevistador não apresenta um 

grande conhecimento com planilhas, em excel, as informações que foram colhidas 

não chegaram todas de uma só vez, pois o tempo do entrevistador e do entrevistado 

eram divergentes por causa das atividades distintas. 

A facilidade que o pesquisador encontrou foi o fato do mesmo ter um bom 

conhecimento com a atividade de cria e recria de gado, pois já conhecia a 

propriedade e a pessoa que seria entrevistada a pesquisa bibliográfica ajudou em 

uma análise bem fundamentada. 

Este trabalho foi feito através nas pesquisas bibliográficas, de caráter 

qualitativo, quantitativo e explicativo, sendo aplicada uma entrevista ao dono da 

propriedade. 

De fato reconhecemos a importância da cria e a recria de gado de corte 

dentro das organizações rurais e que é fundamental o pecuarista ter um bom 

planejamento. Sendo assim pode ver que os pecuaristas cada vez mais procuram 

melhorar seus rebanhos, portanto toda e qualquer empresa rural, sendo ela pequena 

ou não, necessita de um bom planejamento, controle nos gastos, profissionais 

qualificados e dedicados para desenvolver as atividades necessárias. 

A finalidade faz com que o pecuarista seja responsável pela sua atividade 

rural, analisando as melhores formas possíveis de se ganhar dinheiro em sua 

propriedade. Diante disso, com a elaboração do presente trabalho de curso, 

pretende-se deixar um legado sobre a pesquisa da cria e recria de gado de corte 

voltada ao lucro liquido da atividade. 
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APÊNDICE 
 

Esta entrevista será respondida pelo proprietário do sitio São João, o senhor 

João Ornelas Filho, o sitio está localizado no município de São José dos Quatro 

Marcos, MT, o mesmo tem o intuído de ajudar a resolver os problemas do dia a dia e 

melhorar o manejo, saber o que esta acontecendo na propriedade e auxiliar nas 

tomadas de decisões que a família irá tomar.  

 

 

1 Qual a quantidade do rebanho da propriedade? 

 

2 O senhor pretende aumentar o numero de matrizes da propriedade? 

 

3 Há quando tempo vocês trabalham nessa área de cria e recria de gado corte? 

 

4 Como é feito o manejo do rebanho? 

 

5 Qual a alimentação fornecida aos animais? 

 

6 As pastagens da propriedade têm correspondido as expectativas do senhor? 

 

7 Qual a maior dificuldade ou ameaça que senhor proprietário enfrenta no dia a dia? 

 

8 O senhor usa algum instrumento eletrônico para auxiliar no controle dos gastos da 

propriedade? 

 

9 O senhor usa algum instrumento eletrônico para auxiliar no controle dos gastos da 

propriedade? 

 

10 Qual o custo de cada matriz? 

 

11 Quais são os custos variáveis que o proprietário tem com seu rebanho? 

 

12 Qual a taxa de prenhez das matrizes da propriedade? 
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13 O senhor utiliza sêmem de touros de programas melhoradores genéticos? 

 

14 O senhor acha que com a compra de sêmem vocês não teriam uma lucratividade 

maior? 

 

15 O senhor acompanha leilões pela televisão ou revistas para se manter informado 

sobre a situação da agropecuária no Brasil? 

 

 

 

 

 

 


