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As tecnologias de produção podem ser ecientes, contudo, inviáveis 

economicamente, ou seja, melhores indicadores zootécnicos podem não 

remunerar os recursos despendidos inviabilizando a tecnologia 

empregada. Assim, torna-se fundamental a avaliação dos resultados 

econômicos da propriedade rural, subsidiando a tomada de decisão. 

ANÁLISE FINANCEIRA X ANÁLISE ECONÔMICA

GESTÃO FINANCEIRA: POR QUÊ ?
A ANÁLISE ECONÔMICA DA ATIVIDADE
DEVE CONSIDERAR OS SEGUINTES ITENS:

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS
UTILIZADOS NA BOVINOCULTURA DE CORTE

DEPRECICAÇÃO: 

Depreciação = (Valor inicial - Valor residual)

Vida útil do bem

CUSTO DESEMBOLSADO:

Custo desembolsado = (Custos fixos (sem depreciação) + Custos variáveis)

CUSTO OPERACIONAL:

Custo operacional = (Custo fixos (com depreciação) + Custos variáveis)

Autoras: Renata Garcez Amaral
Thais Lopes Gonçalves

CUSTO DE PRODUÇÃO: Avaliação em unidades de dinheiro de todos os 

bens materiais e imateriais, trabalho e serviços consumidos pela 

empresa, bem como aqueles consumidos também na manutenção das 

instalações.

CUSTO TOTAL
DE PRODUÇÃO

³Para o cálculo do capital inves�do (patrimônio) devemos somar o valor das terras + valor dos 
animais + valor das máquinas/implementos/equipamentos. U�lize sempre o valor de mercado.

Aqueles que não variam com a quantidade 

produzida e têm duração de longo prazo. 

São constantes e inalterados.

Ex.: Depreciação, seguros, recursos 

humanos.

Alteram-se de acordo com a quantidade 

produzida e cuja duração é igual ou menor 

do que o ciclo de produção.

Ex.: Insumos veterinários, fertilizantes, 

defensivos.

Perda de valor de um bem dado sua 

obsolência tecnológica. Sofrem 

depreciação bens com vida útil limitada.

Ex.: Máquinas, implementos, animais de 

elevado mérito genético, cercas novas, 

entre outras.

Valor que se deixa de ganhar por optar em 

investir o capital imobilizado em terras ou 

o desembolso em outras alternativas 

econômicas. Ex.: Valor do arrendamento 

(terra) e remuneração da caderneta de 

poupança (desembolso).

CUSTOS FIXOS

DEPRECIAÇÃO CUSTOS DE OPORTUNIDADE
(Terra e Capital)

CUSTOS VARIÁVEIS

Fornece dados relativos ao uxo 
de caixa e capacidade de 
pagamento, considerando 

entradas e saídas de dinheiro.

Demonstra se a receita obtida 
está de fato remunerando os 
fatores de produção (terra, 

capital, tecnologia e trabalho). 

Sistemas eficientes de produção
buscam o equilíbrio bioeconômico. CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO:

Custo Total de Produção = (Custo operacional + Custo de oporunidade da terra e do capital)

CUSTO POR QUILO PRODUZIDO¹ (R$/ Kg PRODUZIDO):

Custo por Quilo Produzido = Custo operacional (sem aquisição de bovinos)

Produção anual de carne bovina (PAC)

DESEMBOLSO/CABEÇA/MÊS²:

Desembolso/cabeça/mês = (Custo desembolsado - Aquisição de Bovinos) / Rebanho bovino médio

12

¹Produção anual de carne bovina (PAC) = Estoque de Kg Peso Vivo no final do período - Estoque de Kg 

Peso Vivo no início do período - Compras Kg Peso Vivo + Vendas Kg Peso Vivo

²Rebanho bovino médio = soma do total de bovinos de cada mês do ano pecuário / 12

MARGEM BRUTA: 

Margem Bruta = (Receita - Custo desembolsado)

MARGEM OPERACIONAL:

Margem operacional= (Receita - Custo operacional)

MARGEM LÍQUIDA:

Margem líquida = (Receita - Custo total)

VALOR MÉDIO DE VENDA:

Valor médio de venda (R$/Kg PV) =

Lucratividade (%): Representa, em percentual, qual foi o lucro ob�do em 

determinada a�vidade com a venda dos produtos desenvolvidos.

Receita Total

Total de Kg de Peso Vivo vendidos

Lucratividade (%) = (Margem Operacional/Receita) x 100

Rentabilidade (%): Avalia o retorno ob�do de uma a�vidade produ�va em relação 

ao capital inves�do³.

Rentabilidade (%) = (Margem Operacional/Capital investido) x 100

RECEITAS: Valor obtido a partir da venda de produtos e subprodutos do 

sistema produtivo. Ex.: vendas de boi gordo, vendas de terneiros e vendas 

de vacas de descarte.
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