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Introdução

Dados sobre custos de produção têm sido utilizados para muitas finalidades, como: reduzir
custos controláveis; identificar e determinar a rentabilidade do produto; identificar o ponto de equilíbrio
da atividade; auxiliar a organização no processo de tomada de decisões seguras e corretas
(MARION, 2002).

Neste contexto, o presente trabalho destaca a importância do tratamento das informações
financeiras como fator de incremento da capacidade administrativa na empresa agropecuária
contemporânea. Para tanto, foi avaliado, com objetivo de estabelecer índices, o custo operacional
efetivo (COE) de uma propriedade rural, cuja atividade é a criação de eqüinos da raça Puro Sangue
Inglês (PSI).

Metodologia

Realizou-se um estudo de caso em uma agropecuária localizada no estado do Paraná
(25°49'18.33"S- 49°7'25.95"O), com área de 80ha e plantel de 130 cavalos da raça PSI. O trabalho foi
desenvolvido no período entre jan/08 a dez/09. Foram analisados os gastos com manutenção de
pastagens, nutrição, mão de obra e manejo sanitário. Aferiram-se as contribuições, dos itens
supracitados, para a formação do COE total.

Os gastos médios anuais foram comparados pelo teste de Hotelling (p<0,05) utilizando-se o
software BioEstat 5.0.

Resultados e Discussões

A análise estatística não demonstrou diferença significativa (p=0.65) entre os custos médios dos
dois anos (Tabela1), aceitando a hipótese nula (H0:1=2).

Tabela 1. Valores de referência das componentes do COE

(a) Letras iguais na linha demonstram que não houve diferença estatística entre as médias (p<0,05)

Componente 2008(R$) 2009(R$)

Mão de obra 204.242,62 261.375,15

Nutrição 153.927,24 207.926,60

Manejo sanitário 110.397,51 152.324,89

Manutenção de pastagens 99.102,01 113.742,08

Média 227.067,40(a) 294.147,00(a)

Total 567.669,38 735.368,77
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Os percentuais médios foram aferidos com base nos lançamentos realizados nos anos de 2008
e 2009 (Figura 1). Assim como os custos médios, os percentuais mantiveram-se estáveis no decorrer
do período avaliado.

Figura 1- Composição do COE total

Constatou-se que 36% dos custos referem-se à mão de obra. Este valor está relacionado as
exigências da atividade por profissionais qualificados e pela manutenção de uma relação entre o
número de animais por colaborador (DIAS, 2005). Observou-se um incremento de 20% no plantel de
eqüinos de 2008 para 2009.

Segundo Mandarino (2000), ações que visam garantir o desenvolvimento sadio e apurado dos
animais produzidos em criatórios da raça PSI, direcionam as decisões de compra de insumos para a
qualidade em detrimento do preço. Logo, as contribuições das componentes nutrição e manejo
sanitário estão de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela agropecuária.

A contribuição da componente manutenção de pastagens atende as exigências das dimensões
da área cultivável e o tipo de cultura agropastoril que será implantada (ZIMMER & EUCLIDES, 2000).

Uma gestão econômico-financeira efetiva apóia-se em um processo constante de coleta e
processamento de dados de controle e comparação, mantendo a organização em um rumo certo e
ajustado para as decisões do ambiente organizacional.

Conclusão

As contribuições das componentes, para formação do COE total, estão relacionadas com o
tamanho do plantel e com os padrões de qualidade estabelecidos para a criação. Os percentuais
médios mantiveram-se estáveis, podendo ser utilizados como índices-padrões em planejamentos de
custos futuros.
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