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RESUMO. O objetivo da pesquisa foi investigar os custos na fazenda “Ômega”, 

localizada no município de Juína no estado de Mato Grosso. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, documental, com abordagem quantitativa, a pesquisa 

desenvolveu-se por meio de um estudo de caso e entrevista com gerente 

financeiro, através da aplicação de formulário semiestruturado, ao gerente da 

fazenda, no mês de maio de 2018. Buscou-se levantar os custos no período de 120 

dias, por ser esse, o ciclo operacional da atividade. Identificou-se que o enfoque 

dado pelo gerente, na apuração de resultado, onde busca saber se a empresa 

apresenta lucro ou prejuízo, é diferente das teorias de custos apresentadas pelos 

autores de contabilidade de custos, consultados nessa pesquisa. Essa forma 

diferenciada de analisar e tratar os custos, por parte da gerencia da fazenda, pode 

comprometer, a longo prazo, a continuidade do empreendimento.  
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Production Costs of Beef Cattle Farming in the Semi-Finishing 

System: Case Study at the Omega Farm 

ABSTRACT.  Knowing the expenses charged to activities is fundamental for the 

financial health of any institution, and with rural companies it is no different, after 

all who does not know how much they spend probably does not know how much 

they earn. With regard to Brazilian agribusiness, especially beef production, one 

of the main items produced by Brazil, this knowledge can help the rural producer 

to plan and manage its costs more appropriately. The objective of this work was to 

investigate the costs in the "Omega" farm, located in the state of Mato Grosso, 

through the survey of the costs in the semi confining activity, identifying the tools 

used in the management for decision-making. It is noticed that the approach given 

by the manager is different from the cost theories presented by cost accounting 

authors, and that in the long run there is a risk of harming, the continuity of the 

enterprise, having the need to establish a planning more suitable with this 

production system. 
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Costos de producción de la ganadería de carne en el sistema de 

semielaboración: estudio de caso en la granja Omega 

RESUMEN. El objetivo de la investigación fue investigar los costos en la granja 

"Omega", ubicada en el municipio de Juína en el estado de Mato Grosso. Esta es una 

investigación documental descriptiva con un enfoque cuantitativo.La investigación se 

desarrolló a través de un estudio de caso y una entrevista con el gerente financiero a 

través de la aplicación de un formulario semiestructurado al administrador de la granja en 

mayo de 2018. Intentamos aumentar los costos durante un período de 120 días, ya que 

este es el ciclo operativo de la actividad. Se encontró que el enfoque dado por el gerente 

en el cálculo de los resultados, que busca saber si la empresa presenta ganancias o 

pérdidas, es diferente de las teorías de costos presentadas por los autores de contabilidad 

de costos, consultados en esta investigación. Esta forma única de analizar y tratar los 

costos por la administración de la granja puede comprometer la continuidad del proyecto 

a largo plazo. 

 

Palabras clave: Costos, Gestión, Semi Confinamiento 
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Introdução   

A pecuária de corte no Brasil desenvolveu-se através da fronteira agrícola e sua 

expansão, que ocorreu pela exploração de regiões desprovidas de infraestrutura, e devido a 

utilização de terras  pela agricultura, a atividade pecuária assim como a colonização acabou 

ocupando o território brasileiro (BARBOSA et al., 2015). Com 214,69 milhões de cabeças 

estimadas e, um número de abates em 44,23 milhões de cabeças, o Brasil fechou o ano de 2018 

com o crescimento no Produto Interno Bruto (PIB), que atingiu R$ 6,83 trilhões. No mesmo 

período, o PIB da pecuária somou R$ 597,22 bilhões, representando um aumento de 8,3% acima 

dos R$ 551,41 bilhões de 2017, consequentemente o PIB da pecuária elevou para 8,7% sua 

participação no PIB total brasileiro, além de milhares de empregos indiretos e diretos que a 

atividade proporciona (ABIEC, 2019). 

No Mato Grosso, a atividade da pecuária contribui com o processo de desenvolvimento 

econômico e social, pois conforme o gráfico 01, em 2018 mais da metade (54,50%) dos 

produtores termina os animais em pasto, enquanto que os que trabalham com semiconfinamento 

representam 38,15%. a criação a pasto, (IMEA, 2018). 

 

Fonte: Adaptado de (IMEA, 2018). 
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Fonte: Adaptado de (IMEA, 2018). 

 

Já com o gráfico 02, nota-se que os produtores estão buscando fornecer uma dieta 

mais completa aos rebanhos, na terminação dos animais, fazendo com que o 

semiconfinamento cresça ainda mais no estado, favorecendo um melhor desempenho dos 

animais, ainda que a engorda em pasto seja a principal técnica utilizada (IMEA, 2018). 

De acordo com último relatório, em 2017 o Estado contou com aproximadamente 

30.214 milhões de cabeças de gado (INDEA/MT, 2017), dessa forma o reconhecimento da 

pecuária mato-grossense no cenário nacional e mundial é indispensável e acabou ganhando 

ações de peso nos últimos tempos, as quais refletem o papel desenvolvido pela criação do 

Instituto Mato-grossense da Carne (IMAC), criado pelo Governo de Mato Grosso, lei nº 

10.370/2016 (EXECUTIVO, 2016), para promover a carne produzida no estado 

estabelecendo critérios de rastreabilidade e indicadores técnicos e socioambientais, 

indispensáveis para o produto (TEIXEIRA; SEDEC-MT, 2016). E ainda a Associação dos 

Criadores do Mato Grosso (ACRIMAT), onde atua como principal entidade representativa da 

cadeia produtiva da carne na defesa dos interesses da classe e na sustentabilidade da atividade 

(ACRIMAT, 2017). Entre os dez maiores rebanhos Mato-grossenses o 4º colocado é do 

município de Juína com 712.747 mil cabeças (INDEA/MT, 2017), mostrando assim sua 

importância na região noroeste do estado, e ainda sua expansão de resultados na atividade. 
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Esse panorama dinâmico do agronegócio, acompanhado da modernização tecnológica, 

genética e a globalização do mercado mundial, passou a exigir dos gestores uma melhor 

capacitação para gerir as propriedades rurais, evidenciando ainda mais a importância 

de mecanismos de controle de custos, planejamento financeiro e da produção, investimentos 

em tecnologia de produção, informação e de infraestrutura (DELIBERAL et al., 2013). Nesse 

sentido, (SILVA, 2013) argumenta que cabe ao administrador rural, gerenciar os custos, para 

obter a combinação mais lucrativa entre os diversos fatores envolvidos na produção. 

A falta de conhecimento dos reais custos da atividade pecuária por alguns gestores 

acabam por atrapalhar no controle e posterior análise de desempenho econômico e financeiro 

das atividades (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009), tal desconhecimento talvez seja 

motivado pelo fato de a contabilidade rural não ser de uso constante em nosso país (FONSECA 

et al., 2015). Assim, boa parcela, dos proprietários rurais, desconhecem que a Contabilidade 

oferece maior clareza e segurança nas informações e na tomada de decisões, e que pode 

contribuir na obtenção de uma maior rentabilidade (VIANA et al., 2014). 

Na atividade de confinamento, os custos são altos e um mau planejamento ou não 

planejamento dos gastos pode acarretar em prejuízos (BARBIERI et al., 2016). Pois uma 

observação constante, é que os produtores rurais deixam de anotar informações de sua 

propriedade, somente as gravam na memória, assim muitas informações são perdidas, não 

sendo atribuídas no momento de cálculos relacionados à venda da produção. Com isso, fica 

difícil para o produtor rural ter condições de identificar se sua propriedade está ou não gerando 

lucros (CREPALDI, 2012). 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi investigar os custos na fazenda Ômega, através 

do levantamento dos custos na atividade de semiconfinamento, identificando as ferramentas 

utilizadas na gestão para tomada de decisões. 

 

Métodos e Sistemas de Produção na Pecuária 

Sistemas e ou métodos de produção de gado de corte são definidos como todos os sistemas 

comerciais de criação de bovinos destinados à produção de carne, no qual são realizadas algumas ou 

todas as seguintes etapas: o cruzamento, criação e terminação do bovino destinado ao consumo de carne 

(OIE, 2014). As atividades econômicas da pecuária de corte são caracterizadas pelas fases de cria, recria 

e engorda, as quais são desenvolvidas como atividades isoladas ou combinadas de forma a se 

complementarem. Sendo assim tem se: 

a) Cria: nesse período, o objetivo principal é a produção do bezerro que é vendido após o 

desmame (período igual ou inferior a 12 meses). 
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b) Recria: com o bezerro desmamado (período de 13 a 23 meses), ocorre a produção e 

venda do novilho magro para a engorda. 

c) Engorda: é o período em que com o novilho magro, produz se o novilho gordo para 

vendê-lo (o processo leva de 24 a 36 meses) (CREPADI, 1998). 

Já as características com que se apresentam na criação de gado de corte, distribuem-se em três 

sistemas, conforme quadro 01. 

 

Quadro 01. Sistemas de Criação de gado. 

Sistemas de 

criação 
Características 

Pecuária em 

Sistema de 

Criação Intensivo 

(PI); 

Caracteriza-se, principalmente pelo emprego de maior capital e mais 

trabalho em relação à área e em relação aos outros sistemas apresentados, os 

tipos de manejo mais sofisticados, como aqueles com rotação de pasto, irrigação 

e melhoramento genético. A alimentação básica constitui-se de forrageiras e 

complementos à base de rações e concentrados. 

Pecuária em 

Sistema de 

Criação Semi- 

Intensivo – (PSI); 

Utiliza menos os pastos naturais exigindo mais instalações, mais trabalho, 

sendo destinado a um tipo de gado mais aperfeiçoado. Em geral, os animais são 

mantidos presos durante algumas horas, para receberem ração e outros 

alimentos e, após são soltos em piquetes ou lotes com boa pastagem e água. 

Pecuária em 

Sistema de 

Criação Extensivo 

- (PE). 

Caracteriza-se, por manter a criação principalmente no campo, aproveitando 

os recursos naturais, com economia de instalações equipamentos e mão de obra. 

É um sistema de criação comum adotado particularmente na criação de gado 

comum ou misto, em grande escala, visando-se a criação de novilhos para o 

abate. 

Fonte: Adaptado  de  (GLOBO, 1978). 

 

No Brasil Central, onde se localiza Mato Grosso, a produção de forrageira, concentra-se no 

período chuvoso e na seca cai drasticamente (outono e inverno). Nessas condições, para evitar o "efeito 

sanfona" (pelo qual o boi ganha peso nas águas e perde peso na seca), o produtor precisa suplementar a 

alimentação de seu rebanho, por confinamento ou pelo semiconfinamento. Entende-se por confinamento 

o sistema no qual o alimento consumido pelo animal é fornecido em cochos, tanto a parcela concentrada 

(farelos e grãos) quanto à volumosa (silagens, cana-de-açúcar, capineiras ou feno).  No caso do 

semiconfinamento, a fração volumosa é o próprio pasto.  

Assim o semiconfinameto e o confinamento surgiram como uma opção para alcançar elevados 

ganhos de peso, afim de que o animal seja terminado e abatido o mais rápido possível, ainda na 

entressafra (período seco), quando os preços da arroba do boi gordo tendem a ser mais atrativos (ROSA; 

NOGUEIRA; JUNIOR, 2004). 
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Contabilidade Rural e os Custos de Produção no Semiconfinamento 

 

A contabilidade Rural traz os procedimentos de controle e registro dos atos e fatos ocorridos e 

praticados por uma empresa, cujo objeto de comércio ou indústria seja agricultura ou pecuária. Dessa 

forma auxilia na geração de informações para o planejamento e o controle da empresa rural, 

apresentando-se como importante ferramenta de gestão do patrimônio. No entanto ainda pouco utilizada 

no Brasil, tanto por empresários quanto por contadores. Em geral considera-se que a função contábil 

deve ser controlada pelo empresário rural (CREPALDI, 2004).  

Mas para que o empresário rural passe a administrar o seu sistema de produção como uma 

empresa, é importante que tenha conhecimento de quanto custa, para ele, produzir aquele bem, ou seja, 

saber qual o custo de produção e sobre as diferentes terminologias usadas na classificação destes custos. 

Descritas por (CREPALDI, 2010):  

            - Gasto: Sacrifício financeiro feito para obter um produto ou serviço. Termo genérico e 

pode representar tanto um custo como uma despesa. 

- Despesas: Gastos com bens ou serviços que não são usados nas atividades produtivas e que 

são consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receita, provocando redução de patrimônio.  

 - Custos: São gastos com bens ou serviços na produção de outros bens ou serviços, ou seja, 

destinados ao processo produtivo. Os custos segundo sua exatidão e atribuição a certa atividade ou 

propriedade são classificados em:  

 Custos Fixos - são aqueles que ocorrem sempre, independentemente do tamanho da área, 

tecnologia usada ou ainda que não tenha produção. 

 Custos Variáveis - são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida. 

 Custos Diretos - são aqueles que podem ser medidos com exatidão e que estão diretamente 

ligados a uma determinada atividade. 

- Desembolso: Pagamento da aquisição de um bem ou serviço, onde pode ocorrer antes durante 

ou depois da utilidade comprada. 

- Investimentos: Gastos em função de bens ou serviços futuros adquiridos ou em função da 

época de retorno classificando-se em: 

 Circulantes: onde ficam classificados os estoques de matérias-primas e produtos para 

posterior revenda.  

 Permanentes: classificam-se as máquinas, equipamentos e instalações. 

- Perda: Bens e ou serviços consumidos de forma anormais e involuntários. Gastos não 

intencionais resultantes de fatores externos. 

Na implantação de qualquer sistema de gestão de custos, a primeira coisa a ser feito é a 

identificação e coleta dos gastos ocorridos no processo produtivo gerenciado, com os dados todos 

reunidos precisamos processá-los, ou seja, transformá-los em informações para análise, sendo feito por 
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cálculos manuais, ou por meio de computadores usando planilhas eletrônicas criadas pelo produtor ou 

mesmo por softwares disponíveis. 

A partir daí temos os custos operacionais que nada mais são do que todos os gastos relacionados 

ao funcionamento de uma organização, sejam eles fixos ou variáveis, sendo todo dinheiro desembolsado 

por uma determinada empresa para a execução de suas atividades e assegurar suas operações, sendo 

classificados em:   Custo Operacional Efetivo (COE) – Todos os desembolsos efetivamente realizados 

(pagos em dinheiro cheque ou cartão) para compra de insumos  destinados a produção e/ou 

comercialização de produtos; Custo Operacional Total (COT)  é o resultado  da soma do COE, com 

depreciação (desvalorização que a máquina ou animal sofre à medida que vai envelhecendo) dos bens e 

a remuneração da mão-de-obra familiar; E Custo Total (CT) que corresponde a soma do COT e a 

remuneração do capital circulante (GUIMARÃES; JÚNIOR, 2008). 

Assim com todos os resultados é possível analisar o que foi planejado identificando causas e 

auxiliando a controlar futuros planejamentos (GUIMARÃES; JÚNIOR, 2008). 

Portanto pode se destacar que a adoção da contabilidade de custos na pecuária de corte traz mais 

subsídios para a tomada de decisão, mostrando quanto o pecuarista está ganhando com a atividade, 

podendo se destacar: o controle operacional, o momento de venda ou compra de animais; o retorno por 

animal comercializado; o controle de custos; o peso de estoque dos animais, evidenciando a evolução 

do plantel; identifica quais os problemas e mostra as alternativas mais interessantes para solucioná-los 

por fim, resultando no controle dos custos e seus possíveis “gargalos”(BARBALHO et al., 2005). 

 

Ferramentas Para Gestão 
 O uso de ferramentas gerencias para o diagnóstico do negócio, planejamento e controle do 

sistema de produção é essencial para sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo e 

globalizado (BARBOSA et al., 2015), nesse sentido cada propriedade possui suas particularidades e 

desafios, levando à necessidade de diferentes abordagens de ações gerenciais, a fazendas adotam assim 

algumas ferramentas em sua gestão no semiconfinamento. 

Manejo de pastagens, por meio da adequação da lotação animal, altura de entrada e saída de 

piquetes, não deixando os animais abaixarem demais os lotes de piquetes, sendo realizado também a 

reforma anual das pastagens mais desgastadas, manejando o pasto de forma que ele permaneça produtivo 

sendo capaz de fornecer alimento ao gado por longo tempo (DIAS-FILHO, 2012; SANTOS; CORRÊA, 

2009). 

Melhoramento genético, no qual se estabelece o uso da seleção animal, que consiste na escolha 

dos pais, sendo animais geneticamente superiores que possam contribuir para a melhoria da produção, 

produtividade e qualidade das carcaças nos rebanhos comerciais, usando-se o cruzamento entre 

indivíduos de diferentes raças, visando obter indivíduos com características desejáveis a fazenda (ROSA 

et al., 2013), através da inseminação artificial (IA), que consiste na deposição de sêmen no aparelho 

reprodutor da fêmea,(ASBIA, 2019). 
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Manejo sanitário via vacinação, estabelecendo a manutenção da higiene, sanidade e bem-estar 

animal,  através de programas sanitários que adotam medidas preventivas como vacinação, impostos 

pelo ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA) e pelos órgãos estaduais de defesa 

sanitária animal, através da vacinação de aftosa, carbúnculo, raiva, brucelose (fêmeas de três a oito 

meses),(BRASIL, 2009), sendo feito também um controle de endo e ectoparasitas, pela desverminação 

dos animais; Como os prejuízos causados pelas enfermidades são significativos, uma atenção especial 

deve ser dedicada à utilização de medidas preventivas, essenciais para se obter resultados positivos na 

exploração da pecuária,(SAUERESSIG; SAUERESSIG, 1992; SAUERESSIG; SAUERESSIG; 

PEREIRA, 1986). 

Manejo nutricional animal, as práticas nutricionais adotadas na bovinocultura de corte 

brasileira, variam em função das condições de solo e clima dos biomas em que a atividade é 

desenvolvida, porém o que há em comum entre as diversas regiões brasileiras em relação aos cuidados 

essenciais voltados ao sistema de semiconfinamento, temos a suplementação mineral, onde temos o 

fornecimento minerais, como Ca, Mg, P, K, Na, Fe, Zn e Ca, essenciais para o bom funcionamento do 

metabolismo dos bovinos; E a suplementação estratégica de bovinos em pastagens, mais conhecida 

como proteinado, é a alternativa de suplementação que costuma ter a melhor relação custo-benefício, no 

qual corrige a limitação primária de proteína das pastagens e permite que o animal aumente o consumo 

da forrageira de baixa qualidade (o pasto faz o papel do volumoso do confinamento), através do consumo 

(GOMES et al., 2015). 

 Manejo dos animais, no semiconfinamento deve ser feito sempre com calma, de forma a evitar 

acidentes e estresse dos animais. Para formação dos lotes prioriza-se animais homogêneos quanto a sexo, 

idade, estrutura corporal e grau de acabamento, já em relação ao tamanho de lote, não excedem 100 

animais (CARDOSO, 1996). 

Receita de venda, para formação de preço de venda, a fazendas formam o preço de venda 

conforme o mercado, no qual oferta e demanda determinam os preços, assim nenhum agente tem 

capacidade para influenciar os preços (poder de mercado é nulo),(SILVA, 2018), sendo destinado parte 

do lucro ao investimento de infra estrutura, genética e tecnologias para fazenda (MANZI; SILVA, 2016). 

Controle de dados, há diversas técnicas de controle que auxiliam na obtenção dos dados para 

gestão dos custos na Fazenda, onde  as informações são registradas por funcionários (peões, campeiros), 

reunidas e organizadas dentro de um padrão e apresentados posteriormente e periodicamente para o 

proprietário/administrador, sendo eles o fluxo de caixa, controle de estoque, onde o gerente mantém as 

informações pelo controle do que é usado, por anotações em caderno, controle zootécnico, através do 

preenchimento de fichas e por escritório de contabilidade  (BARCELLOS et al., 2010; MANO, 2015). 

Em relação à administração e gestão, é essencial destacar que não há mais chances de uma 

empresa intensificar a produção somente aumentando o pacote tecnológico, se não melhorar, 

simultaneamente, a gestão de todos os processos, técnicos, pessoais e financeiros, ou seja gestão e 

tecnologia precisam evoluir de mãos dadas (NOGUEIRA, 2015). 
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Assim os resultados só serão alcançados seguindo os conceitos de planejamento estratégico 

eficaz, estabelecimento de metas, cumprimento de procedimentos no tempo correto e com qualidade 

através do comprometimento da equipe (NETO, 2011), compreendendo que o uso correto das diversas 

ferramentas, proporcionam ver com clareza, como se encontra a situação financeira de sua empresa, 

facilitando tomar as providências necessárias para a melhoria dos resultados (GOMES; FARIAS; 

MÁXIMO, 2017). 

 

Relatórios Contábeis e Suas Funções 

 

Relatório contábil nada mais é do que a organização resumida e ordenada dos dados colhidos 

pela contabilidade, expressando os principais fatos registrados pela contabilidade num determinado 

período (MARION, JOSE CARLOS; SEGATTI; SANTOS, 2002). 

Desta forma, o relatório contábil é o fruto final de um processo contábil e o conjunto desses 

relatórios é denominado demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras, conforme a Lei 

6404/76, artigo 176 (BRASIL, 1976), são constituídas pelo:  

•  Balanço Patrimonial;   

•  Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);  

 •  Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Demonstração das  

Mutações do Patrimônio Líquido;  

•  Demonstração dos Fluxos de Caixa;  

•  Demonstração do Valor Adicionado (companhias abertas). 

Assim os relatórios contábeis elaborados periodicamente pelas organizações, são as principais 

fontes de dados para o processo de análise financeira, podendo ser classificados em obrigatórios, 

exigidas por lei (lei 604/76 art. 176), e outras demonstrações, não obrigatórias, como o Fluxo de Caixa, 

orçamento, indicadores de controle e desempenho, tendo por objetivo auxiliar a organização (ASSAF 

NETO, 2012). Desta forma é fundamental considerar as informações contidas nos relatórios contábeis 

para o crescimento e desenvolvimento da empresa, pois os mesmos são ferramentas gerenciais que 

trazem o desempenho da gestão econômica, financeira e patrimonial da empresa, num determinado 

período ocorrido, possibilitando a tomada de decisão diante de situações específicas do dia a dia 

(CAVALCANTE, 2017). 
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 METODOLOGIA 

Caracterização do tipo de pesquisa, instrumentos de coleta  

Quanto aos procedimentos, à pesquisa foi realizada embasada em dados bibliográficos, 

coletados de livros, artigos e conteúdo da internet o trabalho se desenvolveu por meio de um 

estudo de caso com pesquisa descritiva, documental, com abordagem quantitativa, para a coleta 

de dados utilizou-se de formulário semiestruturado elaborado pelo autor, planilha, embasada 

no modelo de (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014) a qual norteou os 

componentes de custos a serem investigados. Usou-se também a técnica do pré-teste para sua 

aplicação e correção de erros. Sendo que a entrevista semiestruturada foi aplicada em maio de 

2018 ao gerente financeiro da propriedade.  

O formulário foi composto de 13 perguntas, as quais eram direcionadas para a busca de 

informações de ordem econômica, financeira, patrimonial e histórica. Em conversa com o 

gerente optou- se pela preservação do nome da fazenda, adotando-se o nome fictício de Fazenda 

Ômega, em razão da pesquisa conter dados financeiros da fazenda. Os dados analisados foram 

sobre o levantamento de custos no semiconfinamento num ciclo de 120 dias, ou seja, quatro 

meses, sendo esse o ciclo operacional da atividade na fazenda. 

Após a realização da pesquisa foram criadas planilhas no Excel, versão 2010, de acordo 

com Office oferecido pelo Windows XP, para auxiliar na análise das informações que são 

fundamentais para a conclusão deste trabalho. A planilha para o levantamento dos custos que 

são objeto do trabalho, foi estruturada e formada com a ficha de depreciação das instalações e 

equipamentos, onde para seu cálculo foi levado em conta o início da atividade, tendo em vista 

que a fazenda já possuía as instalações e equipamentos antes da atividade de semiconfinamento 

(2015); tributos; distribuição de custos, sendo calculados e divididos por categoria em cada 

tabela, dividindo-se os valores por 1500 (quantidade total de animais da fazenda), e 

multiplicando-se por 750 (número de animais no semiconfinamento); peso e nº de animais; 

receita, e por fim custos totais já alocados ao semiconfinamento e, analisados em um modelo 

de (DRE). 
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 Área de Estudos e Aspectos Históricos  

A Fazenda ÔMEGA está localizada no município de Juína, (figura 01), distante 730 km 

da capital Cuiabá. A atividade operacional praticada é a pecuária de engorda. Esta propriedade 

se enquadra no quesito grande propriedade rural. Das fazendas do proprietário esta foi à 

escolhida por ser a maior e de fácil acesso, ficando a aproximadamente 70 km da cidade de 

Juína. 

 

 Figura 01- Localização da Fazenda - Juína MT.  

 

     Fonte: Adaptado de (GIL, 2018). 

 

A Fazenda possui uma área de 1.523,2 hectares (560 alqueires) abertos com braquiária 

brizanta, e uma reserva de 924.8 hectares (340 alqueires). Teve de início suas atividades em 

2005, onde era realizada a recria de bezerros até estes atingirem 14 @ (210 kg) sendo vendidos 

posteriormente, depois já em 2010 passou a trabalhar com a cria de tourinhos e por fim em 2015 

junto à cria de tourinhos a fazenda trabalha com o semiconfinamento, (metade da fazenda é 

utilizada para a atividade) onde os animais recebem ração no coxo para engorda, até atingirem 

uma média de 21,6@ (325kg). 

Localização da 

Fazenda ÔMEGA. 



 13 

Para o estudo foram analisados dados de 750 cabeças de animais semiconfinados, onde 

a pastagem é dividida em 16 piquetes para melhor desenvolvimento do manejo. Cochos, todos 

cobertos. Tendo curral, com balança, tronco, cobertura, embarcador, com seis remangas para 

apartação, um barracão, casa sede, que, também, serve de escritório da fazenda e, mais três 

casas para os funcionários. 

Em todas as casas há energia. Tanque de combustível com bomba e capacidade para 

5.000 litros. Água encanada nas casas com caixa de água tipo taça de 20.000 litros, vinda de 

poço artesiano. Quanto aos veículos a fazenda possui 02 tratores New Holland, grade, roçadeira, 

calcareadeira, pulverizador jatão 600L, carretão e uma caminhonete F 4000, com grade 

boiadeiro.  

O Gerente da Fazenda é quem faz as compras do sêmen, da raça Aberdeen Angus para 

o cruzamento industrial; fazendo uso da inseminação artificial em tempo fixo (IATF) no 

cruzamento industrial, obtendo animais meio sangue onde pode-se notar um melhoramento no 

rebanho em relação a precocidade ganho de peso e potencial genético, se comparado com o 

convencional, assim esses animais cruzados na desmama valem mais por serem animais mais 

pesados. 

Eles são criados da seguinte forma: Logo após os animais atingirem a idade de 

desmama, são pesados e separados por variação média de peso, mais pesados e mais leves, 

sendo desverminados e marcados com carimbo do ano e o mês do nascimento, para 

identificação do peso no período de semiconfinamento. 

 Em seguida os animais são levados para o pasto, onde de início recebem ração aos 

poucos até estes se adaptarem. O tratamento alimentar é feito com ração da própria Fazenda 

pelos 120 dias (período este em que ficaram confinados), juntamente com pasto e sal mineral.  

Todos os bois são pesados a cada 30 dias, acompanhando sua evolução. Esses lotes 

foram alocados de 75 cabeças por pasto.  

No sistema de semiconfinamento destaca-se que o manejo diário, agua e alimentação 

controlada, foram cuidados essenciais que se teve com os animais. O tratamento com a ração 

aconteceu todos os dias no período da manhã, direto nos cochos. Após 120 dias, quando os 

animais alcançaram o peso de 450 kg ou passam desse peso irão para a venda.   

Os animais da Fazenda foram produzidos na própria Fazenda, evitando se assim gastos 

com frete e aquisição de animais, posteriormente tendo também um bom controle de origem 

dos animais. Os produtos veterinários da Fazenda em sua maioria foram comprados na cidade, 

em grandes quantidades com a finalidade de conseguir melhores preços e consequentemente 

diminuir os custos.  
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A Fazenda reforma os pastos uma vez ao ano na média de 70 alqueires. A reforma é 

realizada da seguinte forma: o pasto é todo cal careado, adubado e são plantando novas 

sementes de capim. A empresa conta com 04 colaboradores na atividade de semiconfinamento, 

sendo: 01gerente, 02 vaqueiros, 01 cozinheira, todos são registrados.   

A comercialização do plantel acontece quando atingem o peso adequado onde os 

animais são vendidos para o frigorífico. Para a formação do preço de vendas a fazenda forma o 

preço conforme o mercado manda, oferta e demanda. Do retorno (lucro), parte é destinada ao 

investimento de infraestrutura, genética e tecnologias para a Fazenda. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse tópico foram analisadas as ferramentas de gestão usadas, os gastos com 

depreciação, tributos, vacinas, energia, combustível, salários, manutenções, alimentação, 

receita de vendas, distribuição dos custos e custos totais e descontos, tabela de (DRE). 
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Depreciações 

 

Na planilha de depreciação, utilizou-se o método de depreciação linear onde para o 

cálculo de custo, considera se a variação conforme a infraestrutura, de acordo com a idade e a 

durabilidade das instalações e dos equipamentos que a fazenda possui. Posteriormente 

descontando 03 anos dês da implantação do semiconfinamento e dividindo se o valor do bem 

pelo resto de sua vida útil. Ressalta-se que a fazenda não trabalha com o valor residual, que é o 

valor de recuperação estimado após a perda total de utilidade do bem para a empresa 

(WEYGANDT; KIESO; KIMMEL, 2005), sendo portanto desconsiderados no momento dos 

cálculos. Assim na tabela 01 tem-se os seguintes valores alocados ao período dos 120 dias em 

que os animais ficaram em confinamento. 

 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014). 

Dessa forma, teve-se o gasto de depreciação de R$ 183.357,73, valor esse distribuindo a 

totalidade de animais da fazenda (1500) e multiplicado aos 750 animais, totalizando R$ 

91.678,87, no período de 120 dias no semiconfinamento. 

 

 

Bem Valor  do Bem Vida Util (anos) Depreciação Acumulada (03 Anos) Valor do Bem Depreciado Valor a Depreciar 120 Dias Valor Alocado Aos Animais

TRATOR NH TL 90 COM LÂMINA 110.000,00R$      4 82.500,00R$                                             27.500,00R$                                  27.500,00R$                9.166,67R$       4.583,33R$                              

TRATOR NH T6J10 80.000,00R$         4 60.000,00R$                                             20.000,00R$                                  20.000,00R$                6.666,67R$       3.333,33R$                              

CURRAL 250.000,00R$      10 75.000,00R$                                             175.000,00R$                                25.000,00R$                8.333,33R$       4.166,67R$                              

CASA FUNCIONÁRIOS 45.000,00R$         10 13.500,00R$                                             31.500,00R$                                  4.500,00R$                   1.500,00R$       750,00R$                                 

SEDE 300.000,00R$      10 90.000,00R$                                             210.000,00R$                                30.000,00R$                10.000,00R$     5.000,00R$                              

CAIXA D'AGUA TAÇA 25.200,00R$         10 7.560,00R$                                                17.640,00R$                                  2.520,00R$                   840,00R$           420,00R$                                 

BOMBA D'AGUA 12.052,00R$         10 3.615,60R$                                                8.436,40R$                                    1.205,20R$                   401,73R$           200,87R$                                 

BARRACÃO 70.000,00R$         25 8.400,00R$                                                61.600,00R$                                  2.800,00R$                   933,33R$           466,67R$                                 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00R$         10 15.000,00R$                                             35.000,00R$                                  5.000,00R$                   1.666,67R$       833,33R$                                 

INSTALAÇÕES BARRACÃO 16.000,00R$         10 4.800,00R$                                                11.200,00R$                                  1.600,00R$                   533,33R$           266,67R$                                 

TANQUE COMBUSTIVEL 5000L 7.500,00R$           10 2.250,00R$                                                5.250,00R$                                    750,00R$                      250,00R$           125,00R$                                 

KIT ABASTECIMENTO OLEO DIESEL 1.790,00R$           10 537,00R$                                                   1.253,00R$                                    179,00R$                      59,67R$             29,83R$                                    

KIT  TANQUE ABASTECIMENTO 1000L 3.990,00R$           10 1.197,00R$                                                2.793,00R$                                    399,00R$                      133,00R$           66,50R$                                    

GRADE DISCOS 10.000,00R$         10 3.000,00R$                                                7.000,00R$                                    1.000,00R$                   333,33R$           166,67R$                                 

ROÇADEIRA 8.000,00R$           10 2.400,00R$                                                5.600,00R$                                    800,00R$                      266,67R$           133,33R$                                 

PULVERIZADOR CANHÃO 29.500,00R$         10 8.850,00R$                                                20.650,00R$                                  2.950,00R$                   983,33R$           491,67R$                                 

CALCAREADEIRA 11.200,00R$         10 3.360,00R$                                                7.840,00R$                                    1.120,00R$                   373,33R$           186,67R$                                 

CARRETÃO 10.000,00R$         10 3.000,00R$                                                7.000,00R$                                    1.000,00R$                   333,33R$           166,67R$                                 

CAMINHONETE F4000 4X4 130.000,00R$      4 97.500,00R$                                             32.500,00R$                                  32.500,00R$                10.833,33R$     5.416,67R$                              

GRADE BOIADEIRO 5.000,00R$           4 3.750,00R$                                                1.250,00R$                                    1.250,00R$                   416,67R$           208,33R$                                 

20 ANIMAIS DE TRABALHO 20.000,00R$         5 12.000,00R$                                             8.000,00R$                                    4.000,00R$                   1.333,33R$       666,67R$                                 

PASTAGEM 3.300.000,00R$   10 990.000,00R$                                           2.310.000,00R$                            330.000,00R$              110.000,00R$   55.000,00R$                           

REFORMA DE PASTAGEM 40.000,00R$         10 12.000,00R$                                             28.000,00R$                                  4.000,00R$                   1.333,33R$       666,67R$                                 

CERCAS DE ARAME 200.000,00R$      4 150.000,00R$                                           50.000,00R$                                  50.000,00R$                16.666,67R$     8.333,33R$                              

TOTAL 4.735.232,00R$   - 1.650.219,60R$                                       3.085.012,40R$                            550.073,20R$              183.357,73R$   91.678,87R$                           

Tabela 01– Depreciação das Instalações e Veículos, Exaustão de Pastagem e Amortização da Reforma de Pastagem no ano de 2018.
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Impostos  

Como principais impostos, (tabela 02), pagos pelo produtor, temos o Fundo de 

Transporte e Habilitação (FETHAB) /Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte (FABOV) / 

Fundo de Emergência de Saúde Animal (FESA/Guia de Trânsito Animal (GTA) que é cobrado 

das commodities da soja, algodão e do gado; sendo cobrado o valor de R$ 31,58 por cabeça 

vendida. Em seguida temos o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

/Seguro/Licenciamento, imposto cobrado de uma F4000 que a fazenda possui. Por fim temos o 

Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), imposto cobrado sobre a propriedade ou 

imóvel rural. Assim temos os seguintes valores alocados ao semiconfinameto: 

Tabela 02- Tributos para o período 120 dias no ano 2018. 

Tributos  VALOR 

FETHAB/FABOV/FESA/GTA R$ 23.685,00 

IPVA R$ 200,00 

ITR R$ 250,00 

Total R$ 24.135,00 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014).*  

Vacinas 

Como vacinas usadas temos a de aftosa, que é obrigatória, Instrução Normativa 

(IN) nº44, de 2 de outubro de 2007(BRASIL; MAPA, 2007) e para desverminação temos os 

vermífugos que são usados na entrada dos animais para o semiconfinamento. Tendo a Tabela 

03 com os valores alocados ao semiconfinamento. 

Tabela 03- Custo Vacinas para o período 120 dias no ano 2018. 

VACINAS VALOR 

Vacinas R$ 1.125,00 

Agulhas e Seringas R$ 55,00 

Desverminante R$ 666,50 

TOTAL R$ 1.846,50 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014). 

 

 Energia 

O custo com energia foi de R$ 286,67 valor este repassado pelo administrador da 

fazenda, posteriormente sendo alocado ao semiconfinamento e fechando no valor de R$143,33. 

Ressalta-se que esse valor de energia rural é mais barato quando comparado aos valores 

cobrados na cidade por conterem taxas a mais que as da rural.
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Combustível  

O custo com combustível foi adicionado com lubrificantes usados pelos tratores e 

camionete no período do semiconfinamento 120 dias. Assim tem-se os valores alocados: 

Tabela 04-Custo Combustível para o período 120 dias no ano 2018. 

COMBUSTÍVEL VALOR 

Lubrificante R$ 40,00 

Óleo Diesel R$ 17.880,00 

TOTAL R$ 17.920,00 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014) 

 

 Salários 

A fazenda conta com 04 funcionários, registrados com carteira assinada, sendo eles uma 

mulher, responsável pela comida e 03 homens responsáveis pelo semiconfinamento; assim 

sendo distribuídos os salários durante o período dos 120 dias de semiconfinamento, os 02 

funcionários recebendo o valor do salário mínimo R$ 954,00 por serem novos no serviço, a 

cozinheira recebendo o valor de 1200,00 e o gerente o valor de R$1800,00. As férias, 13º e 1/3 

férias garantidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 

1943 (BRASIL, 1943), tem o valor de R$ 6.944,00. 

Em relação ao serviço no período em que se tem a vacinação dos animais são feitas 

diárias, no qual é cobrado o valor de R$100,00 a diária, sendo 03 funcionários trabalhando 

durante 06 dias, A contabilidade da fazenda é feita por uma empresa da cidade no qual é pago 

um valor mensal de R$ 477,00.  A partir daí tem se os seguintes valores alocados: 

Tabela 05-Custos de Salários para o período 120 dias no ano 2018. 

 CUSTOS SALÁRIOS VALOR 

Salários (04 Funcionários)  R$ 10.416,00  

 Férias - 30 Dias  R$ 2.604,00  

1/3 Sobre As Férias  R$ 868,00  

13º Salário  R$ 2.604,00  

Contabilidade  R$ 954,00  

Diárias  R$ 900,00  

TOTAL  R$ 18.346,00 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014). 
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 Manutenções 

O valor, em relação a manutenção de equipamentos e instalações, que a fazenda teve foi 

sendo feito mensalmente conforme desgaste e necessidade de reparo, valor esse, repassado pelo 

administrador da fazenda, sendo alocada no semiconfinamento, fechando nos seguintes valores, 

Tabela 06. 

 

Tabela 06-Custos Manutenções para o período 120 dias no ano 2018. 

MANUTENÇÕES VALOR 

Reparo De Benfeitorias R$ 11.666,67 

Reparo De Máquinas Equipamentos E Veículos R$ 583,34 

Reforma Pastagem R$ 6.666,67 

TOTAL R$ 18.916,67 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014). 

 

Alimentação no semiconfinamento 

Aqui tem se o principal e mais importante custo da fazenda, é ele que vai visibilizar a 

conversão do alimento em resultados financeiros para o produtor. Os alimentos consumidos no 

semiconfinamento da fazenda são comprados de terceiros, tendo em sua base de alimentação o 

proteinado que é feito na fazenda com o milho, a ureia, o farelo de soja. E por último, mas não 

menos importante na dieta dos animais temos o sal mineral. Por fim como custo repassado pelo 

administrador, posteriormente sendo alocado ao semiconfinamento, temos sendo representados 

na Tabela 07. 

Tabela 07-Custos Alimentação 750 animais para o período 120 dias no ano 2018. 

ALIMENTAÇÃO VALOR 

Milho R$ 12.252,24 

Ureia R$ 1.492,92 

Farelo De Soja R$ 6.253,26 

Sal R$ 14.850,00 

TOTAL R$ 34.848,42 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014). 
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Receitas de Vendas 

No final do semiconfinamento, os animais tiveram uma média de peso de 22 arrobas 

(@), sendo vendidos pelo preço de mercado que na época era de R$ 140,00 a @; assim na 

Tabela 08 tem se o peso e a receita com a venda do gado confinado: 

Tabela 08-Demonstração das Receitas para o período 120 dias no ano 2018. 

TIPO VALOR TOTAL 

Quantidade De Cabeças Vendidas No 

Período 

750 

Valor de @ R$ 140,00 

Peso Total Por Cabeça 22 @ 

Receita De Venda P/ Cabeça R$ 3.080,00 

Receita de Venda Total R$ 2.310.000,00 

Fonte: Adaptado do modelo (LOPES; CARVALHO, 2000; RAUPP; FUGANTI, 2014). 

 Distribuições dos Custos de Produção Bovina no Ciclo de 120 dias 

O custo de semiconfinamento nos 120 dias com 750 cabeças de gado foi de R$, sendo 

esse é o resultado da soma das tabelas 01 até a tabela 07. 

Na distribuição de custos, percebe-se que o maior custo que se teve no 

semiconfinamento de bovinos é a depreciação responsável por 41% dos custos, seguido de 

manutenção, que é responsável por 17%, alimentação 16%, impostos 09%, combustível 08%, 

salários 05%, férias, 13º, vacinas, contabilidade 1%, e por fim energia, diárias e 1/3 das férias 

responsáveis por 0,05% dos custos; conforme mostra o gráfico 03:  
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Gráfico 03 - Distribuição de Custos alocados para o período 120 dias no ano 2018. 

 

Fonte: Autor. 

 

Custo Totais e Descontos 

Para formação dos custos no semiconfinamento, temos a receita operacional bruta com 

a vendas dos animais, o COE, COT, e CT. A partir daí descontão se o valor das deduções, que 

são a arrecadação de tributos com o Imposto Sobre Circulação De Mercadorias e Serviços 

(ICMS), sendo regulamentado pela Lei Complementar 87/1996, a chamada "Lei Kandir", 

(BRASIL, 1996), onde cada Estado possui autonomia para estabelecer suas próprias regras de 

cobrança do imposto. No qual a fazenda se enquadra no Simples nacional, de acordo com o 

Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN),(BRASIL, 2019; BRASIL; RURAL, 2012), de 

14,30%. Em posse desses dados, juntamente com a informação da Receita bruta, temos a 

montagem da DRE (Tabela 10), ferramenta usada para analisar a lucratividade econômica  do 

empreendimento, confrontando as receitas, custos e despesas no semiconfinamento, 

(VASQUEZ, 2019). 

Energia, 0%

Salários, 5%

Férias, 1%

1/3 Sobre as Férias, 

0%

Contabilidade, 1%

13º, 1%

Diárias, 0%
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Alimentação, 16%

Impostos, 9%

Manutenção, 17%

Depreciação, 41%

Combustível, 8%

Distribuição dos Custos de Produção 

Bovina no Ciclo de 120 dias no ano 2018.

Energia Salários Férias

1/3 Sobre as Férias Contabilidade 13º

Diárias Vacinas Alimentação

Impostos Manutenção Depreciação

Combustível
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Tabela 10 –DRE- Contendo todos os gastos alocados para o período 120 dias no ano 2018. 

DRE VALOR  

Receita Operacional Bruta R$ 2.310,000, 00 

(-) Deduções R$ 354.465,00 

- Impostos R$ 24.135,00 

ICMS- Simples Nacional (14,30%) R$ 330.330,00 

(=) Receita Líquida R$ 1.955.535,00 

(-) Custo Total - CT R$ 4.839.518,14 

(=) Resultado Operacional  ( R$ 2.833.983,14) 

Fonte: Adaptado do modelo (SARTOR et al., 2015). 

 

Ressalta-se que no início da entrevista foi questionado ao gestor se a empresa 

apresentava resultado positivo na execução dessa atividade e ele naquele momento, argumentou 

que sim. No entanto observa-se na tabela 09, modelo de DRE apresentado neste trabalho, que 

no período analisado a empresa obteve prejuízo. Portanto confrontando com a tabela 10, modelo 

confeccionado sem os gastos não desembolsáveis, ou seja, desconsiderando custos: com 

depreciação, de oportunidade do capital e o custo operacional da terra, obtém-se lucro, dessa 

forma acredita-se que a gestão da fazenda, ao responder que atividade apresentava lucro, 

embasa-se em um modelo como o da tabela 11. 

 

Tabela 11 – DRE- Contendo apenas os gastos desembolsáveis alocados no período 120 Dias, 2018. 

DRE VALOR  

Receita Operacional Bruta R$ 2.310,000,00 

(-) Deduções R$ 354.465,00 

- Impostos R$ 24.135,00 

ICMS- Simples Nacional (14,30%) R$ 330.330,00 

(=) Receita Líquida R$ 1.955.085,00 

(-) Custos - CT R$ 92.020,92 

(=) Lucro Operacional R$ 1.863.514,08 

(-) Imposto de Renda (27,5%) R$ 512.466,37 

TOTAL R$ 1.351.047,71 

Fonte: Adaptado do modelo (SARTOR et al., 2015). 
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Analisando a DRE gerada pelo trabalho, com o resultado operacional fechando 

negativamente, podemos perceber que o semiconfinamento de animais neste cenário específico 

no ciclo de 120 dias fecha no vermelho, porém é importante frisar que esse resultado é 

econômico pois tem a depreciação que não envolve desembolso juntamente com o custo de 

oportunidade do capital mais o custo operacional da terra que, são os valores apenas para 

demonstração do capital investido em outras atividades, não sendo descontados efetivamente.  

Ressaltando se também que de acordo com o que foi passado pelo gerente, a propriedade 

nesse ciclo de 120 dias gera um resultado positivo na atividade, sendo possível constatar pela 

DRE tabela 11, que para o gestor, a valoração desses componentes, são subjetivos e, de acordo 

com a realidade da empresa, esses dados não são levados em conta. O que mostra ser um erro, 

pois ignorar esses valores podem acarretar grandes prejuízos a médio e a longo prazo, se 

levarmos em conta que com o passar do tempo, ele precisaria do valor da depreciação para fazer 

a substituição das máquinas, equipamentos, curral etc. Ou mesmo que poderia estar investindo 

seu dinheiro em outras atividades, com o custo de oportunidade do capital e da terra.  
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Conclusão  

O estudo constatou que a fazenda utiliza algumas ferramentas em sua gestão na 

atividade de confinamento, sendo elas o fluxo de caixa, controle de estoque, anotações em 

caderno, controle zootécnico; com uso de fichas técnicas sobre o rebanho; e ainda um escritório 

de contabilidade, que faz o serviço contábil da fazenda. 

Embora a fazenda utilize ferramentas de gestão, observou-se que a forma de tratar e 

considerar os custos, no momento de apurar o resultado da empresa, é diferente do recomendado 

pela literatura, pois a fazenda leva em consideração apenas custos desembolsáveis. As DREs 

apresentadas nas tabelas 09 e 10 evidencia que, dependendo da forma como são tratados os 

custos, o resultado do período pode divergir em positivo ou negativo. 

Dessa forma, considera-se que há diversos desafios para aqueles que desejam fazer um 

adequado gerenciamento de seus custos, pois há a necessidade do entendimento de tudo que 

envolve custos e não somente que estes, são gastos desembolsáveis, pois quando leva-se em 

consideração somente itens desembolsáveis corre-se o risco de prejudicar, a longo prazo, a 

continuidade do empreendimento, uma vez que não se observa-se a necessidade de manutenção 

e substituição da infraestrutura nem mesmo dos maquinários que dão suporte ao 

empreendimento e sua atividade. 

Quanto às limitações deste estudo, pode-se apontar a sua validade somente para a 

realidade da propriedade analisada, o que prejudica a generalização empírica dos resultados. 

Diante disso, sugere-se o desenvolvimento de estudos utilizando uma mostra mais ampla e com 

aplicação de pesquisas quantitativas baseadas em técnicas estatísticas. Trabalhos que 

incorporem dados mais representativos poderão trazer subsídios que validem, rejeitem ou, pelo 

menos, ajudem a melhor compreender os resultados desta e de outras pesquisas. 
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