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Objetivo...
Apresentar alguns conceitos 

fundamentais e cuidados para se calcular 

custos na agropecuária.



Conteúdos

1. Alguns conceitos fundamentais.

2. Custos e gestão da propriedade.

3. Cuidados para um cálculo bem feito.



Alguns conceitos
fundamentais



Alguns conceitos fundamentais

• Cada sistema de produção é um caso...

• Entender a teoria e adaptar a cada situação.

• Não existe um protocolo padrão para calcular custos na agropecuária.

• Mais complexo que calcular custo de produção de uma fábrica...

• Ciclos de produção variáveis, e muitas vezes longos,

• Ocorrência de mais de um centro de custo por propriedade,

• Mão de obra familiar...



Alguns conceitos fundamentais

• Quanto melhores os dados que entram na conta, melhor o resultado...

• Cálculo realista requer controle e compreensão de todo o processo 

produtivo.

• Rigor na escrituração zootécnica, no inventário e na atribuição de valores.

• Considerar todos os itens recomendados (como depreciações, pro labore, 

custos de oportunidade, etc.).



Alguns conceitos fundamentais

• Custo de oportunidade...

• É o custo associado à oportunidade renunciada.

• Representa os benefícios que poderiam ter sido obtidos a partir dessa 

oportunidade renunciada.

• Exemplos: fêmeas de reposição, silagem.

• Entra no custo econômico, mas não no contábil...



Alguns conceitos fundamentais
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Exemplo: Custo de surto de leptospirose

2014 2015 2016 2017

Receita anual (US$) 45,544.27 110,826.66 91,303.96 135,981.40

Custo variável anual (US$/ano) 34,671.05 45,122.61 41,205.52 43,191.33

Margem bruta anual (US$/ano) 10,873.21 65,704.05 50,098.44 92,790.07

Receita média (US$/L) 0.28 0.64 0.55 0.55

Custo variável médio (US$/L) 0.21 0.26 0.25 0.17

Margem bruta média (US$/L) 0.07 0.38 0.30 0.37

Tabela 01. Indicadores econômicos de um rebanho leiteiro, considerando apenas custos explícitos



Exemplo: Custo de surto de leptospirose

2014 2015 2016 2017

Perdas econômicas (US$/ano) 6,058.16 2,674.23 1,049.53 -

Despesas para controle da doença (US$/ano) - 1,527.73 1,461.98 1,282.95

Despesas usuais do sistema (US$/ano) 34,671.05 46,650.34 41,227.73 43,686.03

Custo anual (US$/ano) 40,729.21 50,852.30 43,739.24 44,968.98

Custo médio (US$/L) 0.25 0.29 0.26 0.18

Receita média (US$/L) 0.28 0.64 0.55 0.55

Margem bruta média (US$/L) 0.03 0.35 0.29 0.37

Tabela 02. Indicadores econômicos de um rebanho leiteiro, considerando custos explícitos e implícitos

0.07 0.38 0.30 0.37Apenas explícitos



Custos e gestão
da propriedade



Custos e gestão da propriedade

• O custo de produção expressa muito mais que o lucro ou prejuízo 

daquele sistema...

• Base para tomadas de decisão técnicas e mercadológicas.

• Analisar “de trás para frente” todo o sistema produtivo...



Custo de 
produção

Preços dos 
insumos

Genética

Nutrição

Sanidade

Reprodução
Manejo de 
pastagens

Instalações

Ambiência

...



Custos e gestão da propriedade

• Custo é necessário para qualquer análise econômica...

• Identificação de ineficiências e causas de prejuízos;

• Simulação do resultado de alterações em técnicas de manejo, dietas e 

afins;

• Planejamento das atividades em função de possíveis alterações de 

preços...

• Confinar? Terminar? Quando vender?

• Orientação na definição de preços...



Exemplo: Terminar os cordeiros ou 

vender desmamados?



Exemplo: Terminar o cordeiro ou não?

• “A terminação em confinamento é a etapa mais cara do ciclo produtivo”

• “É mais barato vender o cordeiro desmamado que terminado”



Exemplo: Terminar o cordeiro ou não?

• Preço dos insumos;

• Concentrados E volumosos!

• Mão de obra;

• Disponibilidade de instalações e de pastagens;

• Qualidade do pasto!

• Genética dos animais.



Exemplo: Terminar o cordeiro ou não?

• Simulando o custo da alimentação em uma propriedade, para duas 

situações:

1. Considerando o cordeiro confinado até o fim da terminação;

2. Considerando o cordeiro confinado até o desmame.

• No exemplo foi considerado apenas o custo com alimentação, mas é 

necessário contabilizar todos os demais também!!



Alimento Custo até terminar Custo até desmama

Cordeiros

Sal mineral R$ 1.377,44 R$ 598,89 

Volumoso R$ 7.437,26 R$ 3.159,19 

Concentrado creep R$ 7.189,30 R$ 7.189,30 

Concentrado confinamento R$ 12.980,68 -

Matrizes

Sal mineral R$ 4.997,58 R$ 4.997,58 

Volumosos 

Pastagem R$ 25.553,06 R$ 25.553,06 

Cana de açúcar R$ 5.202,57 R$ 5.202,57 

Concentrado adultos R$ 9.245,50 R$ 9.245,50 

Reprodutores

Sal mineral R$ 89,19 R$ 89,19 

Volumosos

Pastagem R$ 645,19 R$ 645,19 

Cana de açúcar R$ 145,10 R$ 145,10 

Total alimentação R$ 74.862,88 R$ 56.825,57 

Total alimentação (R$/kg) R$ 4,58 R$ 5,80 
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Alguns conceitos...

- Ganham até 60% do peso na “terminação”;

- Maior proporção carne;

- Conversão mais baixa.

- Ganham + 25% do peso na terminação;

- Maior proporção gordura;

- Conversão mais alta.



Alguns conceitos...

• Mas eu devo incluir nos custos da terminação os itens relacionados à cria?!

• Se seu produto final é o cordeiro é ele que tem que pagar as contas de todo o 

sistema produtivo.

• Exemplo da produção de leite...

• Caso haja outros produtos (esterco, matrizes de descarte, borregas, etc) há a 

opção de se descontar esses valores.

• Se você realiza apenas essa fase do ciclo esse custo é representado pelo preço 

de aquisição do cordeiro desmamado.



Cuidados para um 
cálculo bem feito



Cuidados para um cálculo bem feito

“Remuneração associada aos fatores de produção alocados em um 

sistema produtivo”

(E todos os fatores de produção precisam ser remunerados)



Cuidados para um cálculo bem feito

• Levantar 3 grupos de dados:

• Inventário (o quê e quanto),

• Preços,

• Indicadores zootécnicos.



Cuidados para um cálculo bem feito

• Considerar custos implícitos (como depreciações).

• Separar os $$ do sistema de produção e do produtor...

• Pro labore x lucro.

• Considerar os custos de oportunidade do capital (de giro, imobilizado e 

da terra).



Cuidados para um cálculo bem feito

• Atualizar periodicamente o cálculo...

• Preços de insumos,

• Fórmulas de dietas,

• Indicadores zootécnicos,

• Alterações de manejo.



Obrigada!
Vamos discutir?



Profª Drª Camila Raineri

camilaraineri@ufu.br

+55 (34) 3225-8659

laboratorioagronegocios.com

@leaufu

Laboratório de Estudos em Agronegócios


