
-Compra e venda de gado: re-
gistrar a aquisição e venda de 
gado da fazenda com os seus 
respectivos pesos, valores, ori-
gem e destino.
- Mortes: controlar o índice de 
mortalidade, registrando nú-
mero do animal, sexo, catego-
ria e possível causa da morte.
- Práticas sanitárias e de ma-
nejo - controlar todas as prá-
ticas sanitárias e de manejo a 
que os animais forem subme-
tidos.
- Nascimentos - controlar dia-
riamente o nascimento dos 
bezerros, registrando o nú-
mero de controle e o sexo do 
recém-nascido e o número da 
sua mãe.
- Reprodução das matrizes - 
controlar anualmente a vida 
reprodutiva das vacas, regis-
trando data de parto, sexo da 
cria e peso à desmama.
- Pesagens - controlar indivi-
dualmente ou por lote, o de-
senvolvimento dos animais 
em recria/engorda, registran-

do o peso nas diversas idades-
padrão, ou seja: 240 dias (des-
mama), 365 dias (1 ano de ida-
de), 550 dias (1,5 ano de idade) 
e 730 dias (2 anos de idade).

Que itens compõem os de-
sembolsos na pecuária de 
corte?
Desembolsos são todos os 
gastos ou pagamentes efetiva-
mente realizados, com exce-
ção dos investimentos.
    São considerados desembol-
sos os gastos com:
- Manutenção das pastagens 
(roçadas, e adubações de ma-
nutenção).
- Manutenção de máquinas e 
equipamentos e de benfeito-
rias.
- Aquisição de insumos (vaci-
nas, medicamentos, combus-
tivel, lubrificantes, sal mineral, 
ração etc...).
- Salários e encargos dos em-
pregados, serviços gerais, con-
tador, assistência técnica, im-
postos e taxas, etc...).
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pecuária

Em se tratando de adminis-
tração de uma propriedade 
rural, dos investimentos ne-
cessários, do dia a dia dos 
empregados, tudo é impor-
tante e o produtor precisa co-
nhecer. Hoje vamos abordar 
os investimentos necessários 
de uma fazenda, prioridades 
e o que é mais importante 
nos custos.

Que tipo de investimentos 
são prioritários na fazenda 
de gado de corte?
O principal problema nas fa-
zendas de gado de corte no 
Brasil é a alimentação dos 
animais, principalmente no 
período seco do ano. Como a 
alimentação do rebanho bovi-
no brasileiro está baseada em 
pastagens, é nessa benfeitoria 

Sobre investimentos na fazenda 
que os produtores devem prio-
rizar seus investimentos.

Qual é o peso dos produtos 
veterinários no custo de 
produção da pecuária de 
corte?
O peso é pequeno, pois va-
cinas, vermífugos e demais 
produtos veterinários repre-
sentam em torno de 5% dos 
custos variáveis (desembol-
sos) e algo próximo de 2% 
do custo anual total de uma 
fazenda típica de pecuária de 
corte (cria, recria e engorda).

Qual é a quantidade de mão 
de obra necessária e uma fa-
zenda de gado de corte?
A mão de obra necessária 
para a produção de gado de 
corte depende do sistema 

de produção adotado. Nos 
sistemas extensivos que pre-
dominam  na pecuária brasi-
leira, é usual a relação 1 ho-
mem para cada 250 animais, 
mantendo-se o mínimo de 2 
homens por propriedade.

Quais são os principais 
controles zootécnicos a 
serem executados em um 
rebanho de corte?
Os principais controles zoo-
técnicos são:
- Conferência do rebanho 
- controlar mensalmente o 
rebanho, registrando entra-
das (nascimentos, compras 
e transferências) e saídas 
(mortes, vendas e transferên-
cias) e calculando o estoque 
de gado no início e no fim de 
cada mês.

custos de mão de 0bra, dos produtos veterinários e segredos da boa gestão 

rebanho deve ser conferido mensalmente, visando a uma gestão melhor
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