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RESUMO 

 

 

Objetivo, primordialmente efetuar a análise técnica e econômica das propriedades rurais no 

Município cearense de Independência, tendo como objetivo de estudo as atividades de 

pecuária bovina e ovino-caprina. Os dados utilizados para fins de análise, das referidas 

propriedades rurais e suas atividades, foram obtidos por meio da aplicação de questionários e 

depois tabulados para identificação de índice tecnológico, balanço patrimonial e a aplicação 

de medidas de resultado econômico para o exercício de 2009. Concluiu-se que as 

propriedades rurais apresentam baixo nível tecnológico em virtude da baixa utilização de 

práticas melhoradas. O ativo e o passivo das propriedades rurais aumentam relativamente com 

os níveis de tecnologia utilizados nas propriedades rurais. Quanto às medidas de resultado 

econômico, as propriedades rurais exibiram resultados favoráveis para as medidas de liquidez, 

solvência e eficiência, mas mostraram inviabilidade para as medidas residuais. Em uma 

análise global, pode-se concluir que as propriedades rurais têm viabilidade econômico-

financeira, mas se mostram deficientes quanto à utilização de práticas tecnológicas em 

administração. A exploração pecuária ovino-caprina demonstra boa utilização de práticas 

melhoradas, o que permite classificar parte das propriedades rurais em níveis de tecnologia 

acima da média da pesquisa. 

 

Palavras chave: Nível tecnológico. Avaliação econômico-financeira. Independência-Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to make the main technical and economic analysis of farms in the 

municipality of Ceará of Independence, with the objective of the study activities of cattle and 

sheep-goat. The data used for analysis of these farms and their activities were obtained 

through questionnaires and then tabulated to identify technological index, balance sheet and 

the application of measures of economic output for the year 2009. It was concluded that the 

farms have low technological level due to the low use of improved practices. The assets and 

liabilities in respect of farms increases the levels of technology used in the farms. As for 

measures of economic performance, rural properties showed favorable results for measures of 

liquidity, solvency and efficiency, but showed residual measures for infeasibility. In a global 

analysis, one can conclude that the farms have economic and financial viability, but present 

themselves as disabled the use of technology in management practices. The sheep-goat farm 

has a good use of improved practices, which allows the classification of the properties in rural 

technology levels above the average of the survey.  

 

Keywords: level of technology, economic and financial evaluation, Independence, Ceará 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

Historicamente, a agricultura familiar é caracterizada por um modelo tecnológico 

excludente, em um contexto de concentração fundiária e uso inadequado dos recursos naturais 

(BUAINAIM, 2010). A tecnologia empregada na agricultura familiar se caracteriza por ser 

simples, popular e basear-se nos seus próprios sistemas de produção, dando ênfase aos 

recursos locais. Por outro lado, tem-se o agronegócio, que evoluiu significativamente nas 

últimas décadas, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento econômico das áreas que 

exploram este tipo de atividade.  

Em termos de políticas públicas, percebe-se a repetição de programas e projetos 

voltados para a agricultura familiar sem a adequada reflexão sobre as necessidades do 

segmento. A falta de capacidade criativa e inovadora para fixar o produtor rural no campo é 

um problema das políticas. Além disso, no geral, os proprietários rurais não possuem clareza 

quanto ao que devem explorar, nem de como explorar. Assim, sugerir os tipos de explorações, 

tecnologias e mostrar suas rentabilidades econômicas são ações essenciais que contribuíram 

para melhorar o desempenho dessas atividades e para o desenvolvimento social e econômico 

das áreas em que atuam. 

Portanto, torna-se essencial repensar o papel da agricultura familiar, de forma a 

introduzir outras formas de relacionamento e atitude em todos os setores deste sistema. Essa 

reflexão deve começar com o conhecimento das necessidades dos produtores e da forma como 

eles as percebem. Trata-se, ainda, de uma maneira de ajudar essas propriedades rurais a 

entender e superar seus problemas, apoiando-se no eixo estratégico de fortalecimento da 

rentabilidade econômica das explorações agrícolas e pecuárias. Os novos conhecimentos e as 

inovações tecnológicas e adotadas devem ser diagnosticados como forma de contribuir para 

oferecer emprego, renda e para a redução do êxodo rural.  

Nesse, âmbito, torna-se importante salientar a relevância do desenvolvimento de 

estudos voltados para a avaliação técnica e econômica em propriedades rurais. A principal 

limitação deste tipo de estudo, no entanto é a ampla variedade de fatores inter-relacionados 

que compõem o sistema de produção e a dinâmica das atividades  interferentes na evolução 

das propriedades rurais. Em outras palavras, esta característica dificulta a análise das variáveis 

selecionadas separadamente e, assim, do problema em estudo de forma adequada.  
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Deve-se salientar que trabalhos dessa natureza podem contribuir para a melhoria 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, por parte dos produtores e dos profissionais da 

assistência técnica, visando à correta aplicação das técnicas de avaliação econômica. 

Ademais, pode minimizar as incertezas vinculadas à tomada de decisões nas propriedades 

rurais. 

 

1.2 O Problema e sua Importância 

 

Sabe-se que as informações produzidas pela pesquisa aplicada em administração 

da empresa rural ainda são insuficientes para identificar totalmente os problemas e fornecer 

subsídios à tomada de decisão no âmbito da empresa rural.  

Por isso, os empresários (ou os fazendeiros), administradores e especialistas 

necessitam apoiar-se cada vez mais em análises técnicas, econômicas e financeiras, como 

forma de diagnosticar a real situação das empresas rurais. Ante tais constatações, Campos 

(2011) sugere a melhoria na alocação de recursos e o aumento na produtividade, bem como 

evitar desperdícios e prejuízos, como formas de propiciar o melhor desempenho e maior 

rentabilidade das explorações de maneira contínua e duradoura.  

Outros pesquisadores como Andrade Júnior (2000), buscam enfatizar a 

lucratividade e a rentabilidade da agropecuária, priorizando algumas medidas estruturais e de 

investimentos. Com efeito, a fazenda deveria ser administrada como uma empresa rural, de 

forma eficiente com o objetivo de utilizar integral, permanentemente e racional todos os 

recursos disponíveis. O controle de custos de produção aufere importância para análise de 

pontos críticos e na tomada de decisão, objetivando o planejamento da empresa rural.   

Quanto à redução dos custos, especificamente, Campos (2010) assegura ser 

necessário que o produtor entenda o objetivo de maximizar o lucro, ou seja, de que deve 

administrar o negócio de forma eficiente e eficaz. Essa produção, no entanto, exige do 

produtor alguns atributos, sem os quais o empreendimento não será bem-sucedido, como, por 

exemplo: possuir capacidade de observação e previsão; estar atento às variações dos preços 

dos insumos e à cotação dos seus produtos no mercado; acompanhar os trabalhos diários; e 

equilibrar capital e trabalho, não permitindo desperdícios. 

Em trabalhos anteriores, podem ser encontradas sugestões para aumentar a 

eficiência econômica no uso dos recursos produtivos. Para tanto, Engler (1979) defende a 

necessidade de esforços contínuos em pesquisa, assim como a análise de novos processos ou 
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técnicas de produção e dos efeitos de várias políticas econômicas formuladas para o setor 

agrícola.  

Schultz (1965), por sua vez, trata do crescimento significativo na produtividade 

em sistemas agrícolas tradicionais
1
. Segundo o autor, esse crescimento somente pode ser 

alcançado por meio da mudança tecnológica, como: novas técnicas de produção na agricultura 

e pecuária, tecnologias mais eficientes e fertilizantes mais baratos. Além disso, o mesmo autor 

também sugeriu investimentos em pesquisa e em educação da população de maneira a 

fornecer as bases para a mudança técnica e a elevação do crescimento da produtividade na 

agricultura e na pecuária. 

Ante essa discussão, nota-se que não é recente a preocupação com a melhoria dos 

resultados nas propriedades rurais e os fatores que os afetam. Além disso, observa-se que as 

unidades de produção agrícolas, em geral, enfrentam diversas dificuldades, que podem ser 

classificadas em técnicas, econômicas e sociais. Além destes entraves, as atividades agrícolas 

também são afetadas pelas condições climáticas e de solo. Este é o caso, por exemplo, da 

agricultura cearense, a qual enfrenta dificuldade perante as irregularidades climáticas e se 

caracteriza pelo uso de práticas tecnológicas tradicionais.  

Nesse âmbito, selecionou-se o Município de Independência, o qual se caracteriza 

por estar em sua totalidade no semiárido e, além das irregularidades pluviométricas, a estação 

chuvosa está limitada em apenas quatro meses. Esses fatores dificultam as opções das 

atividades produtivas como fonte de geração de emprego, renda e fixação do homem no 

campo. Esses óbices podem provocar a perda total da produção e inclusive o abandono da 

propriedade rural por falta de opção de sobrevivência e o aumento do êxodo rural
2
. Em 

virtude das características climáticas do Município, identificam-se poucas opções de 

atividades a serem exploradas. Em geral, os proprietários rurais dedicam-se à exploração da 

pecuária bovina e da ovinocaprinocultura, lembrando que todas elas são muito susceptíveis 

aos fatores apontados anteriormente. Além disso, os produtores rurais situados do Município 

apresentam como regra geral o uso de técnicas de produção tradicionais e rudimentares. 

Todos os fatores até aqui apresentados dificultam ou entravam a exploração de outras 

                                                 
1
 Sistemas agrícolas tradicionais são aqueles que fazem uso apenas dos fatores de produção tradicionais (trabalho 

e recursos naturais), deixando à margem os insumos modernos (fertilizantes e mecanização). Este tipo de sistema 

se aproxima bastante do que se propõe a análise desta dissertação. 
2
 Êxodo Rural é a emigração dos produtores da zona rural para a zona urbana. No Ceará, a migração ocorria, 

principalmente, em períodos de irregularidades de chuvas ou em secas, à procura de outras atividades produtivas 

em locais que fornecessem melhor qualidade de vida, a exemplo de São Paulo (Capital) e o interior do Estado de 

São Paulo. Hoje já se percebem migrações em decorrência do baixo desempenho das propriedades rurais para a 

geração de emprego, renda e melhor condição de vida do produtor e de seus familiares.   
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atividades produtivas e limitam o uso de recursos de investimentos, uma vez que são 

destinados para atividades de pecuária bovina, caprina ou ovina. 

Essas limitadas opções de exploração de atividades econômicas despertaram, 

entretanto, o interesse e a importância de se efetuar uma analise técnica e econômica algumas 

propriedades rurais, com o intuito de identificar a melhor tecnologia de produção e as 

explorações ou os sistemas de produção que sejam viáveis, bem como as que mais se 

destacam naquelas condições. Em outras palavras, torna-se fundamental identificar os casos 

de sucesso para que sejam aproveitados como objeto de estudo aos formuladores de política, 

aos órgãos de pesquisa e às universidades.  

Portanto, faz-se necessário identificar e analisar o nível tecnológico adotado pelos 

produtores nas propriedades rurais do Município de Independência e avaliar economicamente 

a sua rentabilidade. O desenvolvimento deste tipo de estudo é justificado pelas informações 

geradas, as quais poderão guiar as ações públicas para minimizar os problemas inerentes às 

atividades agropecuárias no contexto do Município de Independência, no Estado do Ceará. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

                  

Analisar técnica e economicamente as propriedades rurais no Município de 

Independência, no Estado do Ceará. 

  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar e analisar o grau de desenvolvimento tecnológico das propriedades 

rurais do Município de Independência - Ce.  

b) Elaborar o balanço patrimonial das propriedades rurais com objetivo de 

construir indicadores de análise. 

c) Examinar a rentabilidade das propriedades rurais segundo os níveis 

tecnológicos identificados. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Breve Caracterização da Agricultura Familiar no Brasil 

 

2.1.1 Definição de agricultura familiar 

  

Abramovay (1998) conceitua a agricultura familiar como um estabelecimento 

familiar que se caracteriza sob três aspectos básicos:  

a) os membros estão relacionados por parentescos ou casamento;  

b) a propriedade dos negócios existe, ordinariamente com controle gerencial; 

c) o controle da propriedade rural é transmitido de uma geração para outra, dentro da mesma 

família.  

Os critérios adotados pelo autor supracitado, no entanto, poderiam ser 

questionados, dependendo da realidade econômica da região analisada, haja vista que estes 

estabelecimentos também poderiam ser apoiados por algum tipo de trabalho assalariado. Isso 

traz a necessidade de se rediscutir o conceito da agricultura familiar em um sentido mais 

específico.  

No Brasil, os estudos indicam conceitos similares aos adotados exteriormente. Di 

Sabatto (1999), por exemplo, faz uma delimitação do universo da agricultura familiar em seu 

relatório para a proposta de metodologia para o Projeto INCRA/FAO
3
. Para o autor, o 

universo familiar caracteriza-se pelos estabelecimentos que atendem as seguintes proposições, 

simultaneamente: direção dos trabalhos do estabelecimento exercida pelo produtor e o 

trabalho familiar superior ao trabalho contratado. Já Guanziroli (2001), apesar de concordar 

com o conceito de Di Sabatto, assegura que o universo agrário é demais complexo para se 

definir uma tipologia para os agricultores familiares, em virtude dos diferentes interesses e 

estratégias de sobrevivência e produção encontradas nesse grupo. 

Para Salles; Zaroni; Bergamasco (1995), o contato com a realidade rural permite 

identificar, na agricultura familiar, diferentes situações socioeconômicas que vão do 

tradicional ao moderno, com inegável capacidade de adaptação, desenvolvimento ou mesmo 

resistência. 

                                                 
3
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; FAO - Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. 
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De forma geral, os sistemas agrícolas familiares se caracterizam por três 

subsistemas inter-relacionados e interatuantes, a saber: (i) a família é considerada uma 

unidade de tomada de decisão e execução; (ii) a empresa ou estabelecimento rural (familiar) 

inclui a atividade agrícola e pecuária como elementos produtivos do sistema agrícola; (iii) o 

subsistema extra empresa compreende as relações sociais, de trabalho e de mercado do 

sistema agrícola. O primeiro subsistema é relevante em virtude da gestão e as decisões 

tomadas pela família terem efeitos sobre a produção agrícola. O estabelecimento familiar é a 

unidade básica de análise, sendo a razão pela qual merece atenção particular. A análise do 

terceiro subsistema permite melhor compreensão dos fatores que influem nas decisões dos 

produtores, o que significa considerar todos os componentes da renda, dando a mesma 

relevância para as atividades fora do estabelecimento. 

Groppo (1995) acrescenta a conceituação de agricultura familiar, acentuando que, 

dependendo da situação, a unidade de análise pode ser a família, uma comunidade ou 

qualquer outro tipo de agregação social que se defina por hábitos sociais, técnicos e 

econômicos comuns. Em outras palavras, o centro de atenção deve ser voltado para as pessoas 

que compõem a administração e não para a terra. Recentemente, um novo tipo de conceito 

surgiu, mais especificamente quanto à constituição de agroindústrias rurais. Estas podem ser 

divisa das como reconfiguração de recursos promovido pela agricultura familiar em conjunto com 

suas organizações associativas e com o apoio do Poder Público. Em outras palavras, passou-se de 

uma produção para a subsistência da família rural, para consumo no período entressafra, para uma 

produção voltada ao interesse comercial e, portanto, como fonte de renda da unidade de produção 

familiar. 

Assim, a evolução dos conceitos desenvolvidos para a agricultura familiar sinaliza 

a importância alcançada pelo segmento para o meio rural. Essa reconfiguração mostra 

inclusive a existência de novos processos de transformação do produto agrícola, contribuindo 

para qualificação da mão de obra para o uso das novas tecnologias. Além disso, permitiu-se 

ampliar a discussão junto aos produtores sobre quais as tecnologias, processos e serviços que 

a pesquisa agropecuária poderia desenvolver para atender especificamente às necessidades da 

agricultura familiar. 

 

2.1.2. Agricultura familiar em números. 

 

                   Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (2007), a 

disponibilidade de crédito por intermédio do PRONAF para custeio, investimento e 
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comercialização foi ampliado significativamente. Nessa realidade, a agricultura familiar 

brasileira responde por cerca de 77% das ocupações produtivas e dos empregos no campo, 

além de contribuir com 10% para formação do PIB nacional. Em geral, contudo, o segmento 

se caracteriza pela fragilidade nos quesitos tecnologia e capacidade gerencial.  

A agricultura familiar é constituída por pequenos e médios produtores 

representando a maioria dos produtores rurais no País. São cerca de 4,5 milhões de 

estabelecimentos, dos quais 50% concentrados no Nordeste. O segmento detém 20% das 

terras e responde por 30% da produção global, dedicando-se princípalmente, a culturas como 

o feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e bem como à criação de pequenos animais. Outra 

característica do setor é o baixo nível de escolaridade dos agricultores familiares, além da 

diversificação no cultivo de produtos para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as 

oportunidades de oferta ambiental e disponibilidade de mão de obra (INCRA, 2000). 

O Nordeste, especificamente, detém a metade dos estabelecimentos de agricultura 

familiar do País, correspondendo a 35,3% da área total deles, segundo a Lei da Agricultura e 

Familiar. Destaque é conferido à Bahia, em primeiro lugar, com 15,2% do total nacional e o 

Ceará, em quarto com 7,8% do total nacional, enquanto Pernambuco, Maranhão e Piauí estão 

em sexto, sétimo e oitavo lugares, respectivamente (FRANÇA 2010). 

 

2.2. Importância do Uso da Tecnologia em  Propriedades Rurais  

 

Em Campos (2010), encontram-se as afirmações de Lacki (1995), ao definir que a 

execução de uma opção tecnológica deve ser operada de forma eficiente, oportuna e integral, 

para que se obtenha resultado esperado. Portanto, não basta apenas adotar boas técnicas de 

gerenciamento, se não são seguidas as práticas de manejo corretas, ou, ainda, de nada adianta 

aplicar vacinas e vermífugos, se não forem respeitadas as dosagens, os princípios ativos e as 

épocas recomendadas para tal. Em outras palavras, o produtor rural que não souber incorporar 

tecnologia ao processo produtivo da sua lavoura, provavelmente, obterá resultados 

econômico-financeiros desfavoráveis. Este problema, aliado a outros fatores, poderá 

contribuir para o aumento do êxodo rural, ampliando os entraves sócios econômicos dos 

centros urbanos. 

Portanto, na atual conjuntura do mercado, fortemente marcada pela alta 

competitividade, a busca por novas tecnologias é o objetivo de muitas empresas. Para garantir 

um espaço nesse novo ambiente global, tais empresas se obrigam a produzir com custos cada 

vez menores e com maiores padrões de qualidade (MINOZZO, 1999). 
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Assim, o êxito financeiro de uma empresa agrícola depende da sua capacidade de 

competir. No passado, essa capacidade, estava a relo que fundamentalmente, da quantidade e 

da qualidade dos recursos naturais que possuía. Atualmente, deverá ter mais êxito uma 

empresa agrícola que utiliza modernas técnicas de produção. Em outros termos, o produtor 

rural conseguirá ser mais competitivo mediante o emprego intensivo de insumos intelectuais, 

do que do uso de abundantes insumos materiais. Para ilustrar, pode ser citado o exemplo de 

Israel, que, cultivando desertos, compete vantajosamente no mercado internacional de 

produtos agrícolas com países bem mais aquinhoados com recursos naturais. 

O uso de novas tecnologias, por conseguinte, torna-se cada vez mais um 

elemento-chave para o desenvolvimento e o acúmulo de riquezas de um país ou região. Além 

disso, em virtude da acirrada competição entre empresas e regiões produtoras, os agentes 

econômicos (produtores) não mais competem e rivalizam apenas dentro de limites 

geográficos, mas com todos os demais agentes econômicos nacionais ou estrangeiros. Os 

mercados formam um grande mercado global, onde negócios são fechados via telefone, fax, 

redes de informações eletrônicas e por meio de bolsas. Assim, a tecnologia assume papel 

relevante na sobrevivência das organizações nesta ambiência econômico, cada vez mais 

globalizado. Na perspectiva de Carbajal (1991), se o produtor aceitar a tecnologia, procurará 

habilitar-se para adotá-la concretamente. A capacitação e a aprendizagem são assuntos 

relevantes nesta ocasião, já que a falta ou deficiência destas poderá levar o produtor à rejeição 

da tecnologia anteriormente aceita. Pode ocorrer também que o produtor ache a tecnologia 

difícil ou muito trabalhosa, não valendo a pena continuar. Em qualquer das situações, o 

resultado poderá ser a não adoção racional. 

Paradoxalmente, referido autor relata que, ao mesmo tempo em que se reconhece 

a importância da tecnologia como fonte de competitividade, observa-se a redução no 

montante dos recursos públicos destinados à geração de conhecimentos agrícolas como 

resultado do ajuste do Estado à nova economia mundial, que exige redução do gasto público e 

do aparato estatal.  

 

2.3  Proposta de Análise Econômico-Financeira para as Propriedades Rurais 

 

No magistério de Antunes e Martins (2007), o tema avaliação de desempenho 

empresarial é um conceito abrangente e complexo, principalmente em decorrência das 

metodologias e abordagens para avaliar o desempenho. Para os autores, a avaliação de 
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desempenho pode apresentar dois focos: a avaliação de desempenho para fins externos 

(financeiro) e a avaliação de desempenho para fins internos (gerencial). 

A contabilidade voltada para controle financeiro de uma empresa, segundo 

Marion (1993), é um sistema de registro, apuração ou medição da riqueza da entidade. Todos 

os lançamentos contábeis realizados durante um período e procedimentos que os cercam 

visam à medição da riqueza da empresa, evidenciando a formação do resultado econômico 

(lucro ou prejuízo).  

O balanço patrimonial, por exemplo, é uma das principais demonstrações 

contábeis desenvolvidas com suporte na contabilidade financeira e evidencia a situação 

patrimonial e financeira da entidade em determinado período. Nesse demonstrativo, as contas 

deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e são 

organizadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise das informações referentes à 

situação econômico-financeira da empresa rural. 

Matarazzo (2003) conceitua o balanço patrimonial como a demonstração que 

apresenta todos os bens e direitos da empresa (Ativo), assim como as obrigações (Passivo) em 

determinada data. A diferença entre Ativo e Passivo é chamada Patrimônio Líquido, que 

representa o capital investido pelos proprietários da empresa, quer por meio de recursos 

trazidos de fora da empresa, quer gerados por esta em suas operações. Assaf Neto (2002) 

acrescenta ao conceito de balanço patrimonial o caráter totalmente estático do demonstrativo 

e ensina que, muito provavelmente, sua estrutura se apresentará relativamente diferente algum 

tempo após o seu encerramento. 

De acordo com a nova lei de 2009, o balanço patrimonial passa a ser composto ou 

estruturado conforme demonstra a figura 1. O balanço tem a finalidade de mostrar a situação 

financeira e patrimonial da empresa em certo momento ou data, representando, portanto, uma 

posição estática. É composto de três elementos básicos o ativo, compreendido pelas 

aplicações de recursos em bens e direitos, o passivo, compreendido pelas exigibilidades e 

obrigações, e o patrimônio líquido, representado pela diferença entre o Ativo e Passivo, isto é, 

constitui o valor líquido da empresa (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2000, p. 26). 

No Ativo, relacionam-se todas as aplicações de recursos efetuadas pela empresa. 

Esses recursos poderão estar distribuídos em ativos circulantes, assim denominados por 

demonstrarem alta rotação, como valores em caixa e valores a receber em curto prazo. A 

divisão do ativo em circulante, realizável em longo prazo e permanente, com subdivisão de 

investimento, imobilizado e diferido foi alterada pela Lei n
o
. 11.941, de 2009, que, em seu 

art.178, § 1º, estabelece que as contas do Ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de 
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grau de liquidez dos elementos nelas registrados, de acordo com os seguintes grupos: Ativo 

Circulante e Ativo não-Circulante. Este último é composto por Ativo Realizável em longo 

prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível. Já o Ativo Circulante engloba, além das 

disponibilidades, créditos, estoques e despesas antecipadas realizáveis no exercício social 

subseqüente. O que caracteriza o circulante é a sua realização em até um ano. 

 

Figura 1  – Estrutura do Balanço Patrimonial, 2011. 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

o Disponível o Fornecedores 

o Aplicações financeiras o Salário e encargos sociais 

o Estoques Passivo Não-circulante 

Ativo Não-circulante o Passivo Exigível 

o Realizável em Longo Prazo Patrimônio Líquido 

o Investimentos o Capital social 

o Imobilizado o (-) Capital a Realizar 

o (Depreciação) o Reservas de Lucros 

o Intangível o Reservas de Capital 

 o +/- Ajuste de Avaliação Patrimonial 

 o (-) Prejuízos Acumulados 

 o (-) Ações em Tesouraria 

ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL 

Fonte: Silva – Análise Financeira das Empresas/11.941/09. 

 

No Ativo Circulante, na conta disponível, encontra-se o maior grau de liquidez do 

Ativo. Já as aplicações financeiras referem-se a aplicações em títulos e valores mobiliários 

resgatáveis em curto prazo. Enquanto isso, o estoque representa o montante apurado nos 

diversos inventários da empresa. Um dos critérios de avaliação das diversas contas de estoque 

para a formação do balanço é o preço de aquisição ou de produção. 

O realizável em longo prazo agora componente do Ativo não-Circulante, deve ser 

relacionado a todos os direitos da empresa, cujas contas possuem natureza idêntica às do 

Ativo Circulante, no entanto realizáveis após o término do exercício seguinte ao encerramento 

do balanço. 
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Os Investimentos, componente do Ativo não-Circulante, têm como principal 

característica o fato de que os vários direitos de suas contas não se destinam à manutenção da 

atividade da empresa ou a negociações. 

Já o Imobilizado compõe-se de todos os bens e direitos que se destinam ao 

funcionamento normal da empresa; esses ativos são de longo prazo e o critério de avaliação 

adotado é o de custo de aquisição. O item depreciação, que é um redutor do Imobilizado, 

corresponde à perda do valor dos direitos que têm os bens físicos sujeitos a desgaste ou perda 

de utilidade pelo uso.   

Por fim, tem-se o Intangível, que são os direitos das bens incorpóreos destinados à 

manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio 

adquirido, anteriormente às modificações introduzidas pela Lei n
o
. 11.638/07 e pela Lei n

o
. 

11.941/09, havia um subgrupo chamado “Diferido”, que compreendia os itens intangíveis.    

Por sua vez, no Passivo Circulante são registradas todas as obrigações correntes 

da empresa e vencíveis até o final do exercício seguinte. Neste são registradas todas as contas 

de grande rotação e de liquidez imediata ou que se convertem em dinheiro em curto prazo; 

engloba conta como fornecedores, que têm como objetivo registrar compras a prazo efetuadas 

pela empresa, a conta salários e encargos sociais, responsável pela escrituração da folha de 

pagamento e dos encargos sociais, como o INSS e FGTS, decorrente da legislação brasileira. 

Já no Passivo Exigível, são consideradas todas as contas que excedem há um ano, denotada de 

dívida ou obrigação de responsabilidade da empresa. Pelas alterações da nova lei, este grupo 

agora é subgrupo do Passivo não-Circulante. 

Já o Patrimônio Líquido é composto pelo volume de recursos próprios da empresa 

pertencente os seus acionistas ou sócios. De acordo com o artigo 178, § 2º, inciso III, da 

referida Lei, o Patrimônio Líquido é dividido em Capital Social, Capital a Realizar, Reservas 

de Lucros, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Prejuízos Acumulados e 

Ações em Tesouraria. Assim sendo, o Patrimônio Líquido é calculado do balanço pela 

diferença entre o Ativo total e os Passivos Circulante e não-Circulante. 

O Capital Social inclui os valores investidos pelos acionistas ou sócios da 

sociedade ou aqueles gerados pela própria empresa e que não foram distribuídos, por 

deliberação de seus proprietários, sob a forma de dividendos. 

 O Capital a Realizar compreende a parte do Capital Social, ainda não 

integralizado pelos sócios. Quando se faz uma sociedade, cada sócio se responsabiliza por 

entrar com a quantidade de dinheiro combinada até o dia previsto; logo quando os sócios vão 

injetando suas partes, o capital vai se integralizando. 
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De acordo com o artigo 182, § 1º, será classificada como lucros ou prejuízos 

acumulados a parte das Reservas de Lucro que ainda não tiveram seu destino final 

determinado. Estas Reservas de Lucro são muito utilizadas para indicar os lucros retidos da 

empresa com finalidades específicas. Já as Reservas de Capital são formadas basicamente por 

valores recebidos pela empresa, dos sócios ou de terceiros, incluídas diretamente no 

Patrimônio Líquido. 

Uma das grandes novidades trazidas pela nova legislação contábil é a criação da 

conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, que tem a função de receber os valores que 

pertencem ao patrimônio da entidade e que tiveram seus valores revistos, classificado no 

grupo do Patrimônio Líquido, decorrente do acerto dos valores do Ativo ou Passivo que pode 

ser para mais ou para menos. 

Por fim, os prejuízos acumulados são os resultados remanescentes de determinado 

exercício, acumulados aos resultados oriundos de outros exercícios sociais que, não 

apropriados, serão considerados elementos de retificação do Patrimônio Líquido, reduzindo 

seu valor. Já as Ações em Tesouraria representam o montante das ações que foram adquiridas 

pela própria sociedade, e deverão ser destacadas no balanço reduzindo o Patrimônio Líquido. 

A figura 2 mostra os índices que podem ser utilizados para a análise e avaliação 

da situação de uma empresa, separados em índices financeiros e econômicos.    

 

Figura 2 – Aspectos da empresa revelados pelo índice. 

PRINCIPAIS ASPECTOS REVELADOS PELOS ÍNDICES FINANCEIROS 

                                                         ESTRUTURA 

Situação Financeira 

                                                         LIQUIDEZ 

Situação Econômica                 RENTABILIDADE 

Fonte: Dante C. Matarazzo - Análise Financeira de Balanços v. 1, p. 96. 

 

Os indicadores financeiros são obtidos do balanço da empresa, calculados com 

suporte nos registros das receitas e despesas do negócio em relação a um período, sendo a 

fonte de informação para o seu cálculo as medidas relacionadas à posição financeira ou de 

capital. Na análise financeira, as medidas podem se concentrar na posição do capital do 

negócio, que tem por objetivo medir a liquidez e o endividamento (solvência em longo prazo) 

do negócio, mudanças no Patrimônio Líquido e identificar os pontos fracos nas estruturas ou 
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combinações de vários tipos de ativos (bens e direitos) e passivos (obrigações e capitais) 

(ANDRADE JUNIOR, 2000). 

Vale destacar que a literatura reúne uma grande variedade de índices financeiros. 

O importante, porem não é o cálculo de grande número de índices, mas de um conjunto de 

índices que permita conhecer a situação da empresa (propriedade) rural, segundo o grau de 

profundidade pretendida pela análise. A quantidade de índices que deve ser utilizada depende 

exclusivamente da profundidade que se tenciona da análise. 

Além da Contabilidade Financeira e de seus indicadores, os gestores podem 

contar com a Contabilidade para fins gerenciais, a qual é definida como o ramo da Ciência 

Contábil que enseja informações sobre o desempenho da firma ou de suas partes. Este 

conceito inclui informações sobre os custos a serem utilizadas pelos gestores no processo 

decisório, com o intuito de auxiliá-los nas mais diferentes situações.  

Neste sentido, Hoffmann (1987) chama a atenção para os vários significados da 

expressão custos de produção ou simplesmente custo. Do ponto de vista do homem de 

negócios, o custo a ser considerado vai depender da finalidade em vista, ou seja, da decisão 

que se precisa tomar. Assim, quando se vai apurar o lucro, se incluem no custo as despesas 

diretas, as depreciações, os juros, o aluguel e os impostos. Portanto, a análise de custo é 

fundamental para qualquer empresa, independentemente do seu porte, pois permite o exame 

do patrimônio, dos resultados e o auxílio aos gestores em suas decisões. 

O estudo propõe, por conseqüência o desenvolvimento de uma análise de balanço 

patrimonial e dos índices econômicos para as propriedades do Município de Independência. O 

uso dessas ferramentas se justifica por diversos fatores discutidos ao longo da dissertação, 

pois contribuem para fornecer uma visão ampla sobre a situação econômica e/ou financeira 

das propriedades rurais analisas. Além disso, busca-se fazer uma caracterização dessas 

propriedades em termos de tecnologias adotadas.  A seguir, apresentar-se-ão os aspectos 

metodológicos aplicados neste trabalho.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo 

 

A literatura compreende vários estudos objetivando verificar, descrever e analisar 

as diferentes formas de viabilidade de empresas rurais. Com efeito, se pretende utilizar 

semelhante metodologia para o Município de Independência - Ceará, com área de 3.218,6 

km
2
, onde aproximadamente 50,83% dos habitantes vivem no campo, sendo marcado por uma 

realidade muito diferente do Sudeste e do Sul do Brasil. Sua população, recentemente 

publicada pelo IBGE, no Censo Demográfico de 2010, é de 25.586 habitantes.  

Por possuir pouco desenvolvimento econômico, a sua população (na maioria 

jovens) quase sempre migra para cidades maiores em busca de melhores condições de vida, 

sendo um dos motivos que leva o Município a manter o número de habitantes praticamente 

estagnado no quantitativo dos 25.000 habitantes. O comércio é atividade que mais se destaca 

no parâmetro municipal, impulssionando a renda. Esta região, com seus diversos problemas, 

recebe assistência técnica da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará 

(EMATERCE), que fornece suporte tecnológico aos criadores de ovinos, caprinos, gado de 

corte e leite e o consórcio do feijão com milho. 

Referido Município tem grande potencial para a expansão do ovino-caprinocultura 

e da pecuária bovina de leite e corte. Caracteriza-se, ainda, pelo predomínio da agricultura de 

sequeiro do feijão e milho, sendo seus restolhos destinados aos animais. O Município possui 

também a virtude de apresentar características naturais favoráveis, que propiciam o 

desenvolvimento em abundância, de algumas plantas leguminosas (a exemplo da “favela” 

Jatropha Fhillacantha) que se revestem como importantes fontes protéicas para os animais.  

Localiza-se a uma latitude 05º23'47" sul e a uma longitude 40º18'31" oeste, 

estando a uma altitude de 343 metros e sendo atualmente o 4º maior município em área 

territorial do Estado do Ceará, mas em população cai para a marca de 74º dentre os 184 

municípios cearenses. 

 

3.2 Natureza, Fonte dos Dados e Amostra 

 

A população é representada por proprietários rurais classificados como de 

pequeno, médio e grande porte, conforme qualificação da EMATERCE (Tabela 1), que se 

dedicam principalmente às atividades agrícola e pecuária. O mesmo pode ser dito para a 
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maior parte da população do Município, a qual reside principalmente na área rural, pelo fato e 

a região não fornecer outras atividades de imediato. 

 

Tabela 1 – Tamanho das propriedades rurais do Município de Independência – CE, conforme 

rebanhos, 2009. 

  Tipo de Propriedades Rurais 

Pequeno Médio Grande 

Bovinos Zero até 30 31 até 200 200 acima 

Caprino-Ovinos Zero até 30 31 até 200 200 acima 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As fontes de dados do estudo são extraídas dos produtores rurais que sobrevivem 

de uma atividade rural bem comum no Município, ou seja, a pecuária caprina, ovina e bovina, 

sendo características dos agricultores familiares e com o predomínio da produção para a 

subsistência e geração de renda para o Município. 

Os dados utilizados na caracterização dos sistemas de produção provêm de fontes 

primárias, coletados diretamente com a aplicação de questionários e de entrevistas com os 

proprietários rurais e administradores. 

Os dados usados nesta pesquisa foram obtidos em dois momentos, objetivando 

duas perspectivas. No primeiro, fez-se o inventário completo dos bens da propriedade rural 

referente ao ano 2009. Assim, foram levantados o valor atual e a vida útil dos bens, assim 

como a vida útil restante dos bens em uso de cada item do Ativo (máquinas, implementos, 

construções, benfeitorias e equipamentos etc.), como também os itens do Passivo (obrigações 

e o capital integralizado) para o ano de 2009, objetivando formar o balanço patrimonial das 

propriedades. 

No segundo, foram aplicados questionários junto aos proprietários, com a 

perspectiva do levantamento de dados e informações, com vistas a identificar os níveis 

tecnológicos e a análise de rentabilidade, segundo cada prática utilizada pelas diferentes 

propriedades rurais.  

Esses indicadores, uma vez organizados, analisados e criticados com a 

participação dos proprietários rurais, foram objeto de ajustes e correções de erros de avaliação 

ou processamento. 

Para o seu levantamento, inicialmente, usou-se a amostragem estratificada, que 

consiste em dividir a população em vários estratos ou grupos, com base em uma ou mais 

características de interesse. Para fins práticos, visando a evitar uma estratificação mais 
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complexa e os vieses, as propriedades rurais foram estratificadas, segundo o tamanho dos 

rebanhos (Tabela 1), em pequenos, médios e grandes. Esta decisão foi tomada para se evitar a 

assimetria entre os grupos de propriedades rurais, dado o predomínio dos pequenos em 

relação aos demais. 

A amostra não probabilistica foi definida, tomando-se por base uma população de 

aproximadamente 500 propriedades rurais que praticavam atividades de pecuária bovina, 

caprina e ovina, consoante informações fornecidas pela gerência da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE).  

Neste trabalho, adotou-se um sistema de amostragem do tipo não probabilístico, 

intencional e por conveniência, em razão do tipo de produtor que se quer partícipe da amostra 

e das condições de sazonalidade do clima. Este tipo de amostragem, para ser representativo, 

ocorre quando a participação é voluntária ou os elementos da amostra são escolhidos. Além 

disso, este exemplo de amostra pode ser empregado com êxito em situações nas quais seja 

mais importante captar idéias gerais e identificar aspectos críticos de situações financeiras e 

econômicas (MARCONI e LAKATOS 1996). Com a depuração, determinou-se um tamanho 

amostral de 24 propriedades rurais, ou seja, os questionários tiveram o objetivo de coletar 

dados técnicos e contábeis para a análise das propriedades rurais.  

 

3.3. Método de Análise 

 

3.3.1. Caracterização do perfil técnico das propriedades rurais 

 

Neste experimento, adotam-se as técnicas de análise tabular e descritiva. Assim, 

os indicadores recolhidos agrupados em tabelas, contendo informações como frequências 

absolutas e relativas das variáveis selecionadas, entre as quais se pode destacar o questionário, 

o balanço patrimonial e os índice econômicos das propriedades rurais.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou o estabelecimento de relação entre variáveis. Uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de 

dados (GIL, 1999). 

Na verdade, a pretensão é investigar as semelhanças entre as propriedades rurais, 

buscando agrupá-las em níveis tecnológicos, segundo algumas variáveis previamente 

especificadas. 
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Para identificar as condições mínimas tecnológicas adotadas nas propriedades 

rurais do Município de Independência – CE, adotou-se inicialmente a relação das práticas 

(variáveis) recomendadas para as propriedades rurais conforme a listada: 

a) caracterização da administração;  

b) identificação do nível tecnológico da pecuária bovinos; e  

c) identificação do nível tecnológico da pecuária caprino-ovino. 

 Suas práticas são apresentadas por partes para facilitar a compreensão, conforme 

as tabelas 2 até 4. 

 

Tabela 2 – Caracterização da administração das propriedades rurais do Município de 

Independência – CE, 2009. 

Caracterização da Administração 

 
Práticas 

Valor 

 Utiliza Não Utiliza 

X1 Para iniciar fez algum projeto 1 0 

X2 Planejamento da Produção 1 0 

X3 Exploração do Negócio Pelo Proprietário 1 0 

X4 Vende os Produtos no Mercado e/ou Cooperativa 1 0 

X5 Registrou a sua Empresa 1 0 

X6 Anotação para a Tomada de Decisões 1 0 

X7 Organização Contábil-Administrativa 1 0 

X8 Levantamento de Custos 1 0 

X9 Responsável Pelas Anotações é um Funcionário 1 0 

X10 Consultoria Externa 1 0 

X11 Financiamento 1 0 

    

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 3 – Identificação do nível tecnológico da pecuária bovina nas propriedades rurais do 

Município de Independência – CE, 2009. 

Nível Tecnológico da Pecuária Bovina 

 
Práticas 

Valor 

 Utiliza Não Utiliza 

x12 Raças melhoradas  1 0 

X13 Sistema de Criação Extensivo  0 

 Misto 1  

 Intensivo 2  

x14 Divisão de Pastagem 1 0 

x15 Desmama 1 0 

x16 Alimentação Complementar 1 0 

x17 Silagem/Feno 1 0 

x18 Ração Concentrada 1 0 

x19 Sal Comum 1 0 

x20 Sal Mineral 1 0 

x21 Limpeza/Desinfecção das Instalações 1 0 

x22 Vacinas  0 

 Raramente 1  

 Freqüentemente 2  

x23 Medicamentos  0 

 Raramente 1  

 Freqüentemente 2  

x24 Doses de Vermífugo/Ano  0 

 1 Vez ao Ano 1  

 2 Vez ao Ano 2  

 3 Vez ao Ano 3  

x25 Corte/Desinfecção do Umbigo 1 0 

 x26 Monta Controlada 1 0 

x27 Castração 1 0 

x28 Reprodutores Comprados  1 0 

    

   
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 4 – Identificação do nível tecnológico da pecuária caprino-ovinos das propriedades 

rurais do Município de Independência – CE, 2009. 

Nível Tecnológico da Pecuária Caprino-ovina 

 
Práticas 

Valor 

 Utiliza Não Utiliza 

x29 Raças melhoradas  1 0 

X30 Sistema de Criação Extensivo  0 

 Misto 1  

 Intensivo 2  

x31 Divisão de Pastagem 1 0 

x32 Desmama 1 0 

x33 Alimentação Complementar 1 0 

x34 Silagem/Feno 1 0 

x35 Ração Concentrada 1 0 

x36 Sal Comum 1 0 

x37 Sal Mineral 1 0 

x38 Limpeza/Desinfecção das Instalações 1 0 

x39 Vacinas  0 

 Raramente 1  

 Freqüentemente 2  

x40 Medicamentos  0 

 Raramente 1  

 Freqüentemente 2  

x41 Doses de Vermífugo/Ano  0 

 1 Vez ao Ano 1  

 2 Vez ao Ano 2  

 3 Vez ao Ano 3  

x42 Corte/Desinfecção do Umbigo 1 0 

 x43 Monta Controlada 1 0 

x44 Castração 1 0 

x45 Reprodutores Comprados  1 0 

   
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a avaliação e tipificação do nível tecnológico, determinou-se, inicialmente, 

um índice tecnológico para cada propriedade rural e cada tecnologia. Para o seu cálculo, no 

que diz respeito a cada tecnologia, considera-se o valor da resposta proferido parte de cada 

produtor e divide-se pelo total de práticas que compõem a tecnologia. Por exemplo, no caso 

da tecnologia de administração, foram definidas 11 práticas para compor essa tecnologia. Este 

223w
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procedimento é feito também para as tecnologias de pecuária bovina e caprino-ovina para se 

encontrar o ITTnj de cada tecnologia.(MIRANDA, 2001). Assim sendo, tem-se: 

), 1 (                                           
w

a
ITT

m

yi n

i
nj

 

 

em que 

 ITTnj índice de cada tecnologia n da propriedade rural  j ; 

i  práticas ou técnicas de produção utilizadas; 

n  tecnologias utilizadas (no caso, n = 3) ; 

 m] [y, = número de práticas que compõe a tecnologia a tecnologia n; 

ia  representa o valor da adoção da prática 
ix  da tecnologia n; e 

wn =      representa o peso máximo das práticas que compõe cada tecnologia n; 

assim, 
n

i

w

a
 representa o peso de cada prática 

ix  na constituição do índice tecnológico 

específico n, e: 

para a tecnologia de caracterização da administração,  n = 1, i = [1;11]  e   w1 =              

11;  

para a tecnologia de identificação do nível tecnológico da pecuária bovina, n =     

2, i = [12,28] e w2 = 22; e 

para a tecnologia de identificação do nível tecnológico da pecuária caprino-

ovinos, n = 3, i = [29,45] e w3 = 22.  

 

Como,  
m

yi

in aMaxw  , então ,  . 1ITT0 nj  

 

O índice tecnológico médio de cada tecnologia (n) e para o conjunto das 

propriedades rurais ( j ) é dado pelo somatório dos índices específicos de cada propriedade 

individual (ITTnj), dividido pelo número de propriedades pesquisadas, conforme a seguinte 

equação: 
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em que 

ITMTn =       indice tecnológico médio de cada tecnologia (n = 1, 2, 3); 

j           = número de propriedades rurais pesquisadas para cada tecnologia (variando de   1 

a z, em que z = 24); e 

n          =       tecnologia utilizada. 

O índice tecnológico geral de uma propriedade rural j, incluindo-se todas as 

tecnologias n, pode ser obtido da seguinte forma: 
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em que 

ITPj = indice tecnológico geral de uma propriedade rural para todas as tecnologias; 

n          =        número de tecnologia utilizada; e 

ITTnj    =        indice de cada tecnologia (n) da propriedade rural (j ). 

 

Com base nos valores obtidos dos índices (que variam de zero a um), determina-

se o nível tecnológico das propriedades rurais, considerando-se que, quanto mais próximo do 

valor máximo (um), melhor será o nível tecnológico das respectivas propriedades. 

Por fim, pode-se calcular ainda uma média dos ITPj que será chamado de ITPMj 

que servirá para definir os níveis tecnológicos em que se enquadra cada propriedade rural, ou 

seja: 
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em que 

ITPMj = média do índice tecnológico geral de uma propriedade rural para todas as tecnologias 

j = número de propriedades rurais. 

  

3.3.2  Elaboração e análise de balanço patrimonial das propriedades rurais. 

    

Neste trabalho, foi utilizada uma metodologia para a elaboração dos balanços 

patrimoniais das propriedades rurais, compreendendo duas etapas. A primeira consiste na 

elaboração do inventário das propriedades rurais em que foram verificados e avaliados os 
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bens, direitos e obrigações. Na segunda, faz-se a apuração das contas de resultado, que são as 

receitas e despesas do exercício, o que, por sua vez, permite verificar se houve lucro ou 

prejuízo, para que ocorram o encerramento do exercício em estudo e a elaboração do Balanço 

Patrimonial. Assim sendo, na Tabela 5, apresenta-se um modelo para o Balanço Patrimonial 

das propriedades rurais.   

O Ativo total
4
 é o conjunto de bens e direitos do proprietário, avaliáveis em 

dinheiro (liquidez) ainda a parte patrimonial, que representa as aplicações (usos) dos recursos. 

O Passivo total
5
 é o conjunto de obrigações, também avaliáveis em dinheiro, que representa a 

origem (fontes) dos recursos (LOPES, 1979). 

Tabela 5 - Balanço Patrimonial das propriedades rurais do Município de Independência – CE, 

2009.  

ATIVO       

    ATIVO CIRCULANTE  

 Disponível  

 Estoque  

    ATIVO NÃO-CIRCULANTE  

 Imobilizado  

 (Depreciações)      

PASSIVO     

    PASSIVO CIRCULANTE  

    PASSIVO NÃO- CIRCULANTE  

                         Exigível em Longo Prazo  

    PATRIMÔNIO LIQUÍDO  

 Capital Social  
  Lucro/Prejuízo 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

As contas utilizadas no Ativo compreendem todos os bens, direitos e valores a 

receber de uma entidade e que têm saldos devedores, à exceção das contas retificadoras (como 

depreciação acumulada e provisões para ajuste ao valor de mercado agrícola).  

O estoque representa um dos ativos mais importantes do Capital Circulante. Ele 

está ligado diretamente com áreas de operação e a correta determinação do seu saldo é feito 

                                                 
4
 Segundo Noronha (1987), define-se ativo total como  todos os bens tangíveis (terra, gado, plantações máquinas, 

equipamentos, estoque de produtos e insumos etc.) e bens intangíveis (depósitos bancários e letras de câmbio). 
5
 Para esse autor (1987), define-se passivo total como sendo as obrigações a serem cumpridas dentro do período 

contábil que é determinado como sendo o grupo do passivo circulante logo temos o grupo do exigível em longo 

prazo referem-se às obrigações que irão vencer após o período contábil, ou seja, são obrigações em períodos 

contábeis futuros. Há um destaque muito importante para a conta do patrimônio líquido que é definido como a 

parcela residual que aparece no passivo total, para satisfazer a igualdade entre o ativo total e o passivo total (essa 

igualdade denomina-se equação patrimonial). 
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no inicio e no fim do período contábil. As contas do ativo permanente são os direitos que têm 

por objeto bens destinados à manutenção das atividades das propriedades rurais, onde são 

incluídos todos os bens de permanência duradoura. 

O Passivo corresponde ao saldo das obrigações. Este componente também é um 

recurso controlado por uma propriedade rural, que se espera que produza benefícios 

econômicos futuros e cuja liquidação é esperada.  

Já o Passivo Circulante representa as obrigações das propriedades rurais cuja 

liquidação acontece dentro do exercício social ou de acordo com o ciclo operacional, Outra 

conta é o Exigível em Longo Prazo, em que são registradas as obrigações das propriedades 

rurais cuja liquidação deverá ocorrer em prazo superior ao seu ciclo operacional. Por fim, 

tem-se o Patrimônio Líquido, representado o valor contábil pertencente aos acionistas ou 

sócios. Neste ensaio, faz-se a divisão do patrimônio líquido em duas subcontas. A primeira 

parte, chamada de capital social, significa valores recebidos pela propriedade ou por ela 

gerados ou alternativamente pode ser definido como o investimento efetuado na propriedade 

rural pelos acionistas. A segunda é a de lucro ou prejuízo do exercício, que são também 

resultados obtidos, mas retidos sem finalidade específica (quando lucro), ou à espera de 

absorção (quando prejuízo) (IUDICIBUS, 2003).  

Conclui-se que para acrescentar a análise do Balanço Patrimonial das 

propriedades rurais, considerando as dificuldades que o administrador ou analista possui para 

dimensionar os riscos das propriedades rurais, faz-se necessário aplicar as ferramentas 

disponíveis. Dentre elas, pode-se mencionar a análise vertical (AV), que tem por objetivo 

mostrar a importância de cada conta mediante comparações com padrões ou com números ou 

percentagens de outras contas do Balanço Patrimonial das propriedades rurais, a fim de 

constatar se há itens fora das proporções normais.  

 

3.3.3 Definição dos indicadores econômicos 

 

A determinação dos indicadores financeiros para a análise de viabilidade 

econômica das propriedades rurais foi baseada nas medidas defendidas em Hoffmann (1987). 

Como a análise é sob condição ex-post, com levantamento anual, são utilizados 

alguns mecanismos contábeis tais como as medidas:   

      

       a) de liquidez; 

       b) de solvência; 
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       c) residuais; e 

       d) de eficiência. 

 Estas medidas são apresentadas por partes, a fim de facilitar o entendimento da 

aplicação de cada uma, conforme delineado na sequência. 

                    

a) Medidas de Liquidez 

 

Estas medidas relacionam-se com o Balanço da empresa (propriedade ou 

fazenda), o qual foi feito por meio do levantamento dos registros de Ativo e Passivo 

fornecidos pelos produtores. Este Balanço permite calcular as medidas relacionadas à posição 

financeira da propriedade rural. Em análise financeira, as medidas concentram-se na posição 

do capital do negócio, que tem como objetivo medir a liquidez (curto e longo prazo), observar 

mudanças no patrimônio líquido e identificar os pontos fracos na estrutura ou combinação de 

vários tipos de ativos (bens e direitos) e passivos (obrigações e capital). 

Assim, o Índice de Liquidez utilizado na avaliação das propriedades rurais foi o 

seguinte: 

Prazo Longo a Exigível  Circulante  Passivo

Prazo Longo a  Realizável  Circulante  Ativo
(ILG) Geral Liquidez de Índice  

 

O índice financeiro de liquidez geral é uma medida da força financeira do 

negócio. Se o índice for igual a 1, o Ativo total e o Passivo total são iguais e o Patrimônio 

Líquido é zero. Existe insolvência se o índice de liquidez geral for menor do que 1, porque o 

Ativo, caso fosse liquidado o negócio, não cobriria o passivo. Portanto, o valor 1 é o índice 

mínimo que se espera de um negócio para que ele permaneça em situação favorável. O valor 

aceitável 1 do índice, para cada propriedade rural, depende dos tipos de negócio e de Ativo no 

Balanço Patrimonial. 

O Realizável em Longo Prazo é o empréstimo fornecido por coligados às 

propriedades rurais, a diretores e empregados, e outros valores. O Exigível em Longo Prazo 

são empréstimos obtidos em longo prazo, financiamentos às outras propriedades rurais, 

créditos diversos em longo prazo e outros créditos. 
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Já o Índice de Liquidez Corrente é a medida da liquidez do negócio e mostra a 

relação entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Este índice mede a capacidade da 

empresa para originar renda monetária dentro do período, a fim de cumprir com o débito e os 

pagamentos circulantes. Os índices de liquidez correntes mais elevados são preferíveis, e 

valores menores do que 1 indicam um problema potencial de liquidez. 

Circulante  Passivo

Circulante  Ativo
(ILC) Corrente Liquidez de Índice  

 

Por fim, para medir a liquidez seca, tem-se o (ILS), que mede a capacidade de a 

propriedade rural pagar seus compromissos em curto prazo
6
, utilizando o seu Ativo 

Circulante
7
, deduzido do valor dos estoques. Este pode ser interpretado também como o 

índice que mede a capacidade da empresa para pagar seus compromissos de curto prazo. 

Dessa forma, quando o ILS for maior do que um (ILS > 1), indica-se uma situação favorável, 

revelando a existência de capital de giro próprio com bastante liquidez. Já uma situação 

inversa, ou seja, ILS < 1,denota uma situação desfavorável, revelando que a empresa vem 

recorrendo demais a capital de terceiros. 

 

Circulante  Passivo

Estoques  -  Circulante  Ativo
(ILS) Seca Liquidez de Índice  

 

                   b) Medidas de Solvência 

 

Ser solvente significa que o valor dos ativos da propriedade rural excede as suas 

obrigações, em caso de falência ou em a sua liquidação. Estas medidas são calculadas no 

objetivo de verificar a habilidade de a propriedade rural pagar os empréstimos em caso de 

decidir liquidar seus negócios. Se (SG) > 1, diz-se que a propriedade rural é solvente e se 

(SG) < 1, a propriedade rural é insolvente. Nesta análise, pode-se destacar a conta do 

Exigível, que são as obrigações de longo prazo, ou seja, vencíveis em prazo maior do que o 

exercício seguinte. 

A solvência geral (SG) é dada pela seguinte fórmula: 

 

                                                 
6
 Segundo Noronha (1987), definem-se obrigações de curto prazo como todos os débitos assumidos pela empresa 

em suas transações com terceiros dentro de um período contábil (geralmente um ano). 
7
 Para o autor (1987), "ativo circulante é constituído de bens e haveres que podem normalmente ser convertidos 

em dinheiro dentro de um período contábil (geralmente um ano)". 



 39 

Exigível Passivo

Total  Ativo
   (SG)  Geral Solvência  

 

Em seguida, utiliza-se a relação Passivo/Ativo, objetivando avaliar a relação entre 

o Passivo total menos o Patrimônio Liquido total dividido pelo Ativo total da empresa. Logo, 

pode-se observar que este índice permite avaliar a participação do Passivo total, menos o 

Patrimônio Líquido total, dado aumento ou decréscimo do ativo total, e tem como meta 

realística que sua relação seja menor do que 0,40. 

 

Total Ativo

Total Liquido Patrimônio- Total Passivo
(RP/A)  

 

Já a relação Patrimônio Líquido/Ativo Total (RPL/A) tem como meta realística 

que sua relação seja maior do que 0,60. O uso deste índice permite analisar a participação do 

patrimônio líquido sobre dado aumento ou decréscimo do ativo total.     

Observação importante é que a soma dos dois últimos índices deve ser igual a 1 

(RP/A + RPL/A = 1) na análise das propriedades rurais. 

 

Total  Ativo

Total Líquido  Patrimônio
 (RPL/A)  

  

        c) Medidas Residuais  

         

Estas medidas têm o objetivo de mostrar o que resta do esforço produtivo para 

remunerar os fatores de produção. A análise da renda, despesas, custo e lucro de uma 

atividade pode ser feita empregando-se as medidas de resultado econômico, ou seja, alguns 

indicadores que mostrem os resíduos em relação aos fatores usados na produção 

(HOFFMANN et al, 1987).  

Para diversos autores, os critérios e as atribuições de valores às remunerações dos 

recursos utilizados na atividade produtiva como a remuneração dirigida ao empresário (RAE), 

a remuneração atribuída terra (RAT) e a remuneração destinada capital (RAC), às vezes são 

consideradas não importantes, segundo a situação estudada
8
. 

                                                 
8
 Para detalhes ver Neves e Shirota (1987), em Considerações sobre a importância, determinação e atualização 

dos custos agrícolas. 
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As seguintes medidas residuais são utilizadas na avaliação das propriedades 

rurais. 

A Renda Bruta (RB), resultado de tudo aquilo produzido com um exercício 

agrícola, compreende a soma dos valores dos seguintes itens: a) produtos animais e vegetais 

vendidos durante o ano agrícola; b) produtos produzidos e consumidos na propriedade, 

armazenados ou utilizados para efetuar pagamentos em espécie, avaliados a preços de 

mercado ou qualquer outro critério escolhido (é o caso, por exemplo, de alimentos, lenha 

etc.); c) receitas provenientes de arrendamentos de terra, aluguel de máquinas etc.; d) aumento 

do valor dos rebanhos graças ao crescimento e engorda (HOFFMANN, et al. 1987).   

 Na conceituação de Hoffmann (1987), a renda líquida (RL) é o valor de tudo o 

que foi obtido como resultado do processo de produção realizado na propriedade durante um 

ano RB menos as despesas (D) da propriedade rural do exercício. No presente caso, a RB 

provém dos valores obtidos com a venda de gado bovino e caprino-ovinos, venda de sub-

produtos, autoconsumo e de outros produtos extraídos da propriedade com relação as 

atividades citadas.. 

As despesas (D) são os valores de todos os recursos e serviços utilizados no 

processo de produção durante o exercício (ano agrícola) como sementes, rações, conservação 

de máquinas, equipamentos, instalações, combustível, salários (inclusive pagamento em 

espécie), depreciações, valor do trabalho não remunerado do proprietário e de sua família e 

despesas gerais (energia elétrica, impostos, etc.).  Partindo das despesas para se calcular o 

lucro, devem ser incluídas nestas as Remunerações Atribuídas ao Empresário (RAE), 

Remunerações Atribuídas à Terra (RAT) e Remunerações Atribuídas ao capital (RAC).  

A RAE é muito arbitrária e sua fixação depende das condições econômicas da 

agricultura da região. Sugere-se que se determine o custo de oportunidade do empresário, pelo 

seu trabalho executivo e administrativo, levando se em conta sua habilidade, experiência e as 

oportunidades de emprego alternativo na região ou como método opcional considerar a 

retirada para fazer face às despesas de bem-estar da família. 

A RAT, por sua vez, destina-se a remunerar a terra utilizada na exploração. Pode 

ser estimada pelo valor corrente dos arrendamentos (parcerias) da região ou pelos juros (a 

uma taxa normal) sobre o valor da terra. Adotou-se o valor de 3% ao ano, conforme estudo de 

Camargo e Ferreira, citado por Turra (1990), que indica taxas de crescimento anuais dos 

preços reais de terra no Brasil para as diferentes categorias, no período de 1966 a 1986,  de 

4,95% em terras de campo, 4,49% para áreas de lavouras, 3,68% em solos de pastagens e 

2,72% para terras de matas, sendo a alíquota modal de 3,0 % ao ano. 
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A RAC é determinada pelo custo de oportunidade do capital, ou seja, a 

remuneração possível de obter se o capital fosse aplicado em outra atividade. Uma maneira de 

cálculo muito utilizada é de usar o custo de oportunidade de aplicações em poupança (6% ao 

ano). O juro da caderneta de poupança constitui-se numa oportunidade de investimento 

alternativo no alcance do produtor (TURRA, 1990). 

Por fim, tem-se o Custo Total (CT), valor obtido como resultado da adição das D, 

dos juros sobre o valor da terra (RAT), juros sobre o capital agrário (RAC) e da remuneração 

do empresário (RAE). Assim, o Lucro é a diferença entre a renda bruta (RB) e o custo total 

(CT) segundo (HOFFMANN et. al. 1987).  

 

d) Medidas de Eficiência 

 

As medidas de eficiência podem ser divididas em dois tipos: econômica e física. 

Existem grandes quantidades de medidas potenciais para cada tipo e somente as mais úteis 

e/ou mais comuns serão discutidas aqui. 

A relação Renda Bruta/Custo Total tem como objetivo estimar o desempenho dos 

diversos fatores de produção. Ela é obtida dividindo a Renda Bruta pelo Custo Total, desde 

que englobe a remuneração de todos os fatores de produção (HOFFMANN 1987). Uma 

relação RB/CT  1 expressa uma boa situação (rentabilidade) para a empresa; RB/CT = 1 

significa que a propriedade rural está em situação regular e RB/CT < 1 a propriedade rural 

está em situação má. 

 

Total Custo

Bruta Renda
B/C  

 

Por ser uma medida de eficiência econômica a Renda Bruta/hectare tem como 

objetivo estimar toda a Renda Bruta (RB) da propriedade rural, dividida pelo número de 

hectares. Assim, ela representa um valor médio expresso em real (R$) e deve ser interpretada 

como tal. 

 

Hectare

Bruta Renda
RB/Hectare  

 

 



 42 

A Renda Liquida/hectare requer identificação de toda a Renda Bruta (RB) da 

propriedade rural a fim de subtraí-la das despesas (D) antes de dividir pelo número de 

hectares. Tem como característica produzir um valor médio, que é muito baixo ou muito alto; 

estes valores obtidos requerem uma avaliação cuidadosa, comparando-se com valores de 

fazendas similares.  

 

Hectare

Líquida Renda
RL/Hectare  

 

 

A Taxa de Retorno do Ativo (TRA), em muitos negócios não agrários, pode 

chegar a mais de 10. Uma meta realística para as propriedades rurais é um valor maior do que 

0,35. Cada tipo de propriedade rural pode estabelecer a própria meta para esta taxa. Essa meta 

dependerá do retorno que o administrador tenciona sobre o investimento total para o negócio 

assim como para a Margem Bruta (MB). Esta é a principal taxa na determinação se o ativo 

está sendo eficientemente usado.  

 

Total Ativo

Bruta Renda
 (TRA)  ativo do retorno de Taxa  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO     

 

4.1 Identificação do Nível Tecnológico das Propriedades Rurais 

         

Inicialmente, aplica-se a metodologia de seleção de níveis tecnológicos de 

produção, tomando-se por base as técnicas ou práticas propostas pelos órgãos de pesquisa e 

consideradas de caráter obrigatório. Neste caso, admitiu-se o uso de 4,5 técnicas,  para que a 

propriedade rural alcance um alto (o melhor) nível tecnológico e possa obter sucesso nas 

atividades desenvolvidas. 

Após a listagem dessas práticas, procedeu-se à tabulação dos dados primários, 

identificando a propriedade rural. Em seguida, fez-se o enquadramento de cada propriedade 

rural, tomando por base o número ou o percentual das práticas adotadas relativamente ao total 

preconizado pelo nível tecnológico considerado como o melhor (conforme exposto na seção 

de procedimentos metodológicos). 

Para determinar o nível tecnológico das propriedades rurais, inicialmente, foi 

determinado um índice de cada tecnologia (com as correspondentes práticas que o compõem) 

para cada propriedade (ITTnj). Em seguida, calculou-se o índice tecnológico médio de cada 

tecnologia (ITMTn). Por fim, foi calculado o índice tecnológico geral de propriedade rural 

(incluindo todas as tecnologias) (ITPj) (TABELAS 1A a 3A do APÊNDICE A). 

Para identificar o perfil técnico das propriedades rurais, foi necessário estratificar 

conforme o índice tecnológico geral de cada propriedade rural (ITPj). Para se levar em 

consideração as distorções decorrentes da heterogeneidade das propriedades rurais, foi 

necessário adotar parâmetros flexíveis, móveis e mais adaptados às diversidades destas. A 

opção foi calcular a média do índice tecnológico geral (ITPMj), adotando-se a referida média 

como parâmetro para a estratificação. 

Conforme se apresenta na Tabela 6, inicialmente, dois estratos foram 

determinados e denominados de “Baixo nível tecnológico” e de “Médio nível tecnológico”. 

Assim, do horizonte das propriedades rurais estudadas, a média do índice 

tecnológico geral foi de 0,54, com este índice (ITPj) assumindo um valor máximo de 0,68 e 

mínimo de 0,23, sendo que 62,50% das propriedades rurais (15 produtores)  apresentaram 

índice superior a média e 37,50% ( nove produtores) com índice inferior ou igual a média. 
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Tabela 6. Valores acima e abaixo da média do índice tecnológico geral das propriedades 

rurais do Município de Independência – CE, 2009. 

Índice tecnológico geral (ITPj)  ITPj Propriedades % 

Acima da média 0,54ITPj  15 62,50 

Abaixo da média 0,54ITP0,0 j  9 37,50 

 - 24 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A delimitação das propriedades rurais em níveis exigiu a fixação de parâmetros 

que envolveram certa arbitrariedade. Assim, uma boa dose de discernimento foi fundamental 

para verificar que a tipificação em apenas três níveis envolvia a heterogeneidade necessária 

entre os grupos de produtores.  Então, para evitar as distorções, e objetivando privilegiar a 

homogeneidade das propriedades rurais no uso das técnicas de produção, a opção encontrada 

foi tipificar em três níveis tecnológicos, conforme já indicado pelos índices tecnológicos 

gerais das propriedades rurais (ITPj). 

Dessa forma, tomando-se por base a média dos índices tecnológicos gerais de 

cada propriedade rural (ITPMj), que foi de ( x ) = 0,54, pôde-se obter um nível I, atribuído 

como sendo de baixo nível tecnológico, o qual é formado por propriedades rurais situadas 

abaixo da média, ou melhor, 0,00  I  0,54. O nível II também foi classificado como de 

nível tecnológico médio, e situa-se no intervalo acima da média 0,54 e, ao mesmo tempo, foi 

menor ou igual ao índice tecnológico máximo (0,68) encontrado para as propriedades rurais, 

ou seja, 0,54 < II  0,68. Por fim, no nível tecnológico III (0,68 < III  1,00), classificado 

como de alto nível tecnológico, não foi encontrada nenhuma propriedade nele enquadrasse. 

Após esta análise, identificando-se o número de práticas adotadas, o peso relativo 

de cada prática e o quantitativo de propriedades que adota certo nível tecnológico, calculou-se 

a média ponderada das práticas para cada nível, multiplicando-se cada prática pelo seu peso, 

em seguida, efetuando-se o somatório total. 

Observa-se que a tecnologia de administração envolve 11 práticas e peso 11; a 

tecnologia de pecuária bovina tem 17 práticas e peso 22; e a tecnologia de pecuária caprino-

ovina tem 17 práticas e peso 22. Assim, em termos totais têm-se 45 práticas e peso de 55. 

Finalmente, tomando-se por base índice tecnológico geral de cada propriedade 

rural (ITPj),  os proprietários rurais foram agrupados em seus níveis, considerando todas as 

tecnologias adotadas, conforme os sistemas de produção em uso na pecuária do Município de 

Independência, tomando-se por base a média ponderada das práticas utilizadas (Tabela 7).  
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O nível tecnológico I, denominado de sistema de produção de baixo nível 

tecnológico, compreende aquelas propriedades rurais que, em referência ao total das 

tecnologias (com suas respectivas variáveis), empregaram em média ponderada 12,59 das 

práticas recomendadas. Observa-se que no nível I se encontram nove propriedades rurais, 

utilizando 22,89% das práticas ponderadas.  

 

Tabela 7 – Nível tecnológico, média e percentagem de práticas agrícolas nas propriedades 

rurais no Municípios de Independência Estado do Ceará, 2009. 
 

Nível Tecnológico 

N
o 
 de 

propriedades 

rurais 

Média ponderada das 

praticas 

(%) da média  

ponderada das praticas 

Nível I (I  0,54) 9 12,59 22,89 

Nível II (0,54 < II  0,68) 15 19,54 35,53 

Nível III (0,68 < III  1,00) 0 0 0 

 24 - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Legenda: Atribuem-se as seguintes designações aos sistemas de produção Nível I – sistema com baixa 

tecnologia; Nível II – sistema com  media tecnologia e o Nível III – sistema com alta tecnologia. 

 

O nível II, indicado como de médio nível tecnológico, enquadra 35,52% das 

práticas ponderadas. O nível III, atribuído como sendo de alto nível tecnológico, perfaz 0,0% 

das práticas ponderadas. Neste trabalho, não se identificou nenhum produtor classificado 

neste nível. 

Ante o exposto, observa-se que a tecnologia recomendada é usada sob a forma 

parcial e precária, pois, o nível tecnológico III, identificado como sendo o de melhor nível 

tecnológico, proposto para adoção pelos órgãos que desenvolvem pesquisas sobre a pecuária, 

não apresentou  nenhuma propriedade. 

  

4.1.1 Definição do Nível Tecnológico por Tecnologia 

 

A definição dos níveis (tecnológicos por tecnologia utilizada) utiliza-se do índice 

tecnológico médio de cada tecnologia (administração, bovino e caprino-ovinos) para o total 

das propriedades (ITMTn). Com base na média de cada índice faz-se a estratificação em três 

níveis. Por exemplo, para a tecnologia da administração, a média do (ITMTn) foi de 0,48 e os 

níveis são classificados conforme a Tabela 7. Observa-se que foi utilizado o valor máximo de 

0,68, que define o nível tecnológico geral de cada propriedade rural (ITPj), como delimitada 

dos níveis tecnológicos II e III de cada tecnologia.  
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4.1.1.1 Tecnologia de mecanismo de administração 

 

Tratando-se especificamente desta tecnologia, constatou-se a baixa utilização de 

mecanismos de administração e anotações. 

Dentre aquelas propriedades classificados no nível “I”, observou-se, conforme 

exibido na Tabela 8, um total de 12 propriedades rurais, representando 27,27% da média 

ponderada das práticas utilizadas.  

 Do mesmo modo, os níveis II e III ficaram enquadrados com 5,65 e 7,75 práticas 

ponderadas, com uma percentual de 51,36% e 70,45% das práticas, respectivamente. 

 

Tabela 8 - Nível tecnológico para as práticas de mecanismos de administração para o 

Município de Independência – CE , 2009. 

Nível tecnológico 

(Administração) 

N
o 
 de propriedades 

rurais 

Média ponderada das 

praticas 

(%) da média 

ponderada das 

praticas 

Nível I (I  0,48) 12 3,00 27,27 

Nível II (0,48 < II  0,68) 6 5,65 51,36 

Nível III (0,68 < III  1,00) 6 7,75 70,45 

 24 - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim sendo, as propriedades rurais para as práticas de mecanismo de 

administração apresentaram com um valor máximo de 0,82 e mínimo de 0,09 na composição 

do índice tecnológico geral. 

 

4.1.1.2 Tecnologia da atividade pecuária bovina 

 

Verifica-se que as práticas relativas à pecuária bovina expressas na tabela 9 

determinaram a estratificação dos níveis I, II e III, com 11, 12 e 1 propriedades rurais, 

respectivamente,  mostrando média ponderada das práticas abaixo de 7,70, o que demonstra 

baixa adoção de práticas alimentares e de manejo orientadas para o melhor desempenho da 

pecuária bovina.  

Em razão do exposto em relação ao nível tecnológico III, identificado como o 

mais alto nível tecnológico com 35% da média ponderada das praticas. 
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Tabela 9 - Índice tecnológico para pecuária bovina para o Município de Independência – CE , 

2009. 

Nível tecnológico 

(Atividade Bovina) 

N
o 
 de propriedades 

rurais 

Média ponderada das 

praticas 

(%) da média 

ponderada das 

praticas 

Nível I (I  0,55) 11 4,42 20,09 

Nível II (0,55 < II  0,68) 12 6,25 28,40 

Nível III (0,68 < III  1,00) 1 7,70 35 

 24 - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.1.1.3 Tecnologia da atividade caprino-ovina 

 

No nível tecnológico “I” da atividade caprino-ovina enquadram-se 12 

propriedades rurais, com utilização de apenas 5,18 práticas ponderadas, o que perfaz apenas 

23,54% das práticas ponderadas ( TABELA 10). 

 

Tabela 10 - Índice tecnológico para pecuária caprino-ovina para o Município de 

Independência – CE , 2009.. 

Nível tecnológico  

(Atividade caprino-ovina) 

N
o 
 de propriedades 

rurais 

Média ponderada das 

práticas 

(%) da média 

ponderada das 

práticas 

Nível I (I  0,60) 12 5,18 23,54 

Nível II (0,60 < II  0,68) 10 6,52 29,63 

Nível III (0,68 < III  1,00) 2 8,20 37,27 

 24 - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, na tecnologia para pecuária caprino-ovina, as propriedades rurais 

mostraram na composição do índice tecnológico geral valor máximo de 0,82 e mínimo de 

0,36. 

Constata-se, portanto, que os níveis tecnológicos II e III englobam 10 e 2 das 24 

propriedades. Apesar, porem de a maioria das propriedades utilizar um nível tecnológico 

médio e alto, o número de práticas adotadas, 6,52 e 8,20, ainda está abaixo do preconizado 

pela pesquisa, pois quanto maior for a adoção de técnicas que se agregam à tecnologia de 

produção de ovinos e caprinos, maior poderá ser o desempenho dos rebanhos das 

propriedades rurais pesquisadas. 
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4.1.2 Perfis dos níveis tecnológicos  

A caracterização de cada um dos perfis de níveis tecnológicos, segundo a 

identificação geral mostrada na Tabela 07, é feita tomando-se por base as informações da 

Tabelas 1A a 3A do Apêndice A, levando-se em consideração as tecnologias (tabelas de 08 a 

10) e algumas práticas marcantes para a definição de cada nível tecnológico. Assim, na 

Tabela 11 faz-se uma síntese das práticas utilizadas e não utilizadas parte de cada nível 

tecnológico, relacionando-as com o número de produtores. 

Analisando-se a tabela 11, quanto à tecnologia de mecanismos de administração, 

observa-se que o nível I se caracteriza pelas seguintes práticas: poucas propriedades 

elaboraram um projeto para iniciar o negócio; apenas uma propriedade realiza a venda de seus 

produtos diretamente no mercado ou em cooperativa; nenhum produtor deste nível tem 

registro comercial de sua empresa; as anotações para decidir são feitas por apenas duas 

empresas dentre as 12 deste nível; o levantamento de custos de forma padronizada, segundo 

os princípios econômicos, não é praticado; a visita e o acompanhamento das propriedades por 

técnicos especializados são feitos esporadicamente em cinco das 12 propriedades deste nível; 

e o financiamento é obtido por apenas três propriedades.  

A tecnologia de produção da pecuária bovina, composta por 11 propriedades para 

esse nível tecnológico, registrou as seguintes características: todos utilizam o sistema de 

criação extensivo; a alimentação complementar não é feita pela maioria (seis) das 

propriedades; a alimentação com ração concentrada não é ministrada por nove das 11 

propriedades; a limpeza e desinfecção das instalações não são feitas por dez propriedades; a 

maioria das propriedades faz uso de apenas uma dose de vermífugo por ano; e a maioria (seis) 

não compra reprodutores para melhoramento do rebanho.  

Por fim, a tecnologia de produção da pecuária caprino-ovina, composta por 12 

propriedades para o nível tecnológico I, apresentou as seguintes características: o sistema de 

criação predominante é o extensivo; metade das propriedades não utiliza alimentação 

complementar; ninguém usa silagem; dez das 12 propriedades não ministram ração 

concentrada nem fazem limpeza das instalações; as doses de vermífugos não são 

administradas corretamente, pois cinco propriedades dão apenas uma dose por ano e sete 

propriedades duas doses por ano; a castração é feita por apenas sete propriedades; e apenas 

duas propriedades não têm reprodutores selecionados. 
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Tabela 11- Perfis dos produtores segundo o nível tecnológico para o Município de 

Independência – CE, 2009. 

Práticas Nível I Nível II 

Utiliza Não 

Utiliza 

Total Utiliza Não 

Utiliza 

Total 

Caracterização da Administração       

Para iniciar fez algum projeto 2 7 9 11 4 15 

Planejamento da Produção 6 3 9 15 0 15 

Exploração do Negócio Pelo Proprietário 5 4 9 13 2 15 

Vende os Produtos no Mercado e/ou Cooperativa 0 9 9 3 12 15 

Registrou a sua Empresa 0 9 9 3 12 15 

Anotação para a Tomada de Decisões 2 7 9 10 5 15 

Organização Contábil-Administrativa 5 4 9 13 2 15 

Levantamento de Custos 0 9 9 3 12 15 

Responsável Pelas Anotações é um Funcionário 0 9 9 10 5 15 

Consultoria Externa 4 5 9 11 4 15 

Financiamento 2 7 9 10 5 15 

Pecuária Bovina       

Sistema de Criação Extensivo 8 1 9 9 6 15 

Alimentação Complementar 4 5 9 14 1 15 

Ração Concentrada 2 7 9 8 7 15 

Limpeza/Desinfecção das Instalações 1 8 9 5 10 15 

Doses de Vermífugo/Ano 9 - 9 15 - 15 

o 1 Vez ao Ano 3 0 3 3 0 3 

o 2 Vez ao Ano 4 0 4 11 0 11 

o 3 Vez ao Ano 2 0 2 1 0 1 

Reprodutores Comprados 5 4 9 14 1 15 

Pecuária Caprino-ovina       

Sistema de Criação Extensivo 8 1 9 11 4 15 

Alimentação Complementar 4 5 9 12 3 15 

Ração Concentrada 1 8 9 4 11 15 

Limpeza/Desinfecção das Instalações 1 8 9 7 8 15 

Doses de Vermífugo/Ano 9 - 9 15 - 15 

o 1 Vez ao Ano 4 0 4 1 0 1 

o 2 Vez ao Ano 4 0 4 6 0 6 

o 3 Vez ao Ano 1 0 1 8 0 8 

Castração 3 6 9 12 3 15 

Reprodutores Comprados 7 2 9 12 3 15 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para o nível II, verifica-se que a tecnologia de mecanismos de administração se 

caracteriza pelas seguintes práticas: apresenta dez propriedades que elaboraram um projeto 

para iniciar o negócio; duas propriedades realizam a venda de seus produtos diretamente no 

mercado local ou em cooperativa; três das 12 propriedades têm registro comercial; as 

anotações para a tomada de decisão é feita por dez das 12 propriedades; o levantamento de 

custos de forma padronizada é praticado por apenas duas propriedades; a visita e o 

acompanhamento das propriedades por técnicos especializados, sob forma não frequente, 

foram identificados para dez propriedades deste nível; e o financiamento é obtido por nove 

propriedades das 12 deste nível.  

A tecnologia de produção da pecuária bovina, composta por 13 propriedades para esse 

nível tecnológico, demonstrou as características: cinco propriedades utilizam o sistema de 

criação misto; a alimentação complementar é feita pelas 13 propriedades; a alimentação com 

ração concentrada é utilizado por oito propriedades; a limpeza e desinfecção das instalações 

são feitas por cinco propriedades deste nível; oito propriedades fazem uso de duas doses de 

vermífugo por ano; e todos os produtores compram reprodutores selecionados para 

melhoramento do rebanho.  

Por fim, a tecnologia de produção da pecuária caprino-ovina, composta por 12 

propriedades para o nível tecnológico II, apresentou as seguintes características: o sistema de 

criação predominante é o extensivo, mas duas propriedades utilizam o sistema misto; dez das 

12 propriedades utilizam alimentação complementar; quatro das 12 usam silagem; três 

propriedades utilizam ração concentrada para o seu rebanho; a metade utiliza limpeza das 

instalações; as doses de vermífugos são administradas corretamente por nove propriedades 

que dão três doses por ano e apenas três propriedades utilizam duas doses por ano; a castração 

dos animais é feita por dez propriedades; e nove propriedades têm reprodutores selecionados 

neste nível tecnológico. 

 

4.1.3 Considerações gerais sobre as tecnologias 

 

Ao se analisar o conjunto dos índices que determina os níveis tecnológicos, 

observam-se variações para uma mesma tecnologia e entre tecnologias distintas, mostrando 

que as propriedades rurais analisadas demonstraram diferentes graus de adoção de técnicas 

para a definição do nível tecnológico de cada propriedade. Quanto à tecnologia de 

administração, no nível tecnológico “I”, metade dos produtores da amostra (12 produtores) 

utiliza apenas três práticas. No que se refere à tecnologia de pecuária bovina no melhor nível 
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encontrado, apenas uma emprega somente 35% do total das práticas preconizadas. Já para a 

tecnologia de pecuária caprino-ovina, dois produtores do melhor nível tecnológico 

encontrado, dos 24 da amostra, empregam apenas 37,27% das práticas. Observa-se que a 

pecuária caprino-ovina apresentou maior número de propriedades (produtores) enquadradas 

nos melhores níveis tecnológicos da pesquisa. 

Ao se analisar o conjunto de práticas, entre as quais se pode destacar a venda de 

produtos ao mercado e cooperativa, registro de empresa e levantamento de custos, das 24 

propriedades, apenas três fazem estes procedimentos. A prática de monta controlada não é 

utilizada pelos produtores na pecuária bovina. Já as práticas de fornecer sal comum e sal 

mineral são adotadas por todas as propriedades na pecuária bovina e caprino-ovina. Verifica-

se que a alimentação complementar é utilizada por mais da metade das propriedades rurais 

pesquisadas. Por fim, a pecuária caprino-ovina caracteriza-se pelo fato de a maioria das 

propriedades rurais pesquisada utilizar três doses de vermífugo/ano e uma constante utilização 

de medicamentos nos animais. 

A metodologia proposta para identificar o nível tecnológico e o perfil das 

propriedades rurais do Município de Independência mostra que o incremento da tecnologia da 

produção ocasiona melhora no desempenho das propriedades rurais, conforme será 

apresentado na próxima subseção.  

 

4.2  Elaboração e Análise do Balanço Patrimonial das Propriedades Rurais 

De acordo com a Tabela 12, foram procedidos à elaboração ao cálculo das 

principais contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido que compõem o Balanço 

Patrimonial das propriedades rurais. A elaboração da referida demonstração foi feita por nível 

tecnológico das propriedades, considerando em cada nível a média dos valores ou contas 

calculadas. 

Constata-se na Tabela 12, que as empresas rurais do nível tecnológico II 

apresentam maior investimento em capital de giro (recursos em caixa, bancos, contas a 

receber e estoques) e em recursos permanentes (ativos fixos). Estes investimentos foram 

financiados em sua maioria por recursos próprios, representados pelo Patrimônio Líquido, e 

por parcela de recursos de terceiros de curto e longo prazo, representados pelo Passivo 

Circulante e Passivo Exigível em Longo Prazo. Observa-se entretanto, que os recursos 

próprios da empresa rural constituem a grande fonte de captação de recursos para os níveis 

tecnológicos, sendo baixa a utilização de recursos de terceiros de curto prazo para financiar 

suas atividades. 
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Tabela 12 – Média anual do balanço patrimonial (em R$) das propriedades rurais no 

Município de Independência, Estado do Ceará, níveis tecnológicos I e II, 2009. 
 Nível I Nível II 

ATIVO 331.538,53 360.959,21 

ATIVO CIRCULANTE 102.902,98 124.037,14 

DISPONÍVEL 18.456,31 27.466,14 

ESTOQUE 84.446,67 96,671,00 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 228.635,56 236.922,07 

IMOBILIZADO 241.647,78 253.801,73 

(DEPRECIAÇÕES) 13.012,22 16.879,67 

PASSIVO 331.538,53 360.959,21 

PASSIVO CIRCULANTE 10.710,41 15.986,79 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 73.736,26 80.584,21 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 73.736,26 80.584,21 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 247.091,87 264.388,21 

CAPITAL SOCIAL 241.647,78 253.801,73 

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 5.444,09 10.586,47 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Na Tabela 13 segue a análise vertical, tem como objetivo mostrar a importância 

de cada conta, no que concerne à demonstração financeira analisada e, mediante comparações 

com padrões ou com números da própria empresa em anos anteriores (caso existam), permitir 

dizer se há itens fora das proporções normais. 

 

Tabela 13 – Analise vertical do balanço patrimonial das propriedades rurais para o Município 

de Independência – CE , 2009. 

Contas Nível I % Nível II % 

Ativo Circulante 102.902,98 31,03 124.037,14 34,36 

Ativo Não-Circulante 228.635,56 68,97 236.922,07 65,64 

Ativo/Passivo 331.538,53 100 360.959,21 100 

Passivo Circulante 10.710,41 3,23 15.986,79 4,42 

Passivo Não-Circulante 73.736,26 22,24 80.584,21 22,32 

Patrimônio Líquido 247.091,87 74,53 264.388,21 73,26 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Observando-se a Tabela 12, o Ativo Total de cada nível tecnológico, constata-se 

maior participação relativa dos investimentos de longo prazo (ativo permanente), os quais 

absorvem mais da metade dos recursos aplicados na atividade rural. Dentre as diversas fontes 
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de financiamento utilizadas pelas propriedades rurais, destaca-se a utilização predominante de 

capital próprio. Evidencia-se, mediante esses resultados, maior preferência (ou necessidade) 

da empresa por ativos de longo prazo (imobilizações) em detrimento dos de curto prazo 

(liquidez). 

 

 

4.3 Medidas de Resultado Econômico-Financeiro das Propriedades Rurais 

 

4.3.1. Medidas de liquidez 

 

Os índices de liquidez expõem a base da situação financeira da empresa, mediante 

o confronto dos ativos circulantes com as dívidas, isto é, procurando medir se a base 

financeira da empresa é sólida. Logo, mostram se a empresa tem boa capacidade de pagar 

suas dívidas. 

De acordo com a Tabela 14, o índice de liquidez geral médio do nível I é de 1,21, 

indicando que, para cada R$ 1,00 da dívida, a empresa tem R$ 1,21 de investimentos 

realizáveis a curto e longo prazo. Em outras palavras, significa dizer que todo o Ativo 

Circulante e Realizável em longo prazo é suficiente para garantir o pagamento das suas 

obrigações de curto e longo prazo. Logo, a empresa dispõe de uma folga, excedente ou 

margem de segurança. 

O nível II também exibiu resultado favorável, mostrando que todas as 

propriedades rurais conseguem pagar suas dívidas de curto e longo prazo, pois existe uma 

folga considerável de R$ 1,28, para cada R$ 1,00 de dívida, respectivamente. Conclui-se que 

as empresas não precisam gerar recursos para pagar suas dívidas de curto e longo prazo, pois 

os atuais recursos são suficientes, demonstrando uma situação financeira satisfatória. 

A liquidez corrente indica a relação entre os investimentos feitos no Ativo 

Circulante e as dívidas de curto prazo contraídas pela empresa. Este mostra se os recursos 

investidos no Ativo Circulante são superiores às dívidas junto a terceiros, pois, caso isto 

ocorra, a empresa passa a gozar de certa margem de folga, maior segurança e melhor situação 

financeira. 

Este quociente indica que as empresas do nível I tinham no Ativo Circulante, em 

média, R$ 9,61 para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo, apresentando situação totalmente 

favorável. O nível II também apresentou resultado muito favorável. Com isso, há uma 

margem de folga relevante para a realização das manobras de prazos de pagamento das 
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obrigações necessárias, visando a equilibrar as entradas e saídas de caixa. Logo, quanto 

maiores os recursos disponíveis, maior será a margem de folga, maior será a segurança da 

empresa e melhor será a sua situação financeira. 

 

Tabela 14 – Medidas de liquidez aplicadas nas propriedades rurais, para o Município de 

Independência – CE , 2009. 

Medidas de Liquidez Nível I Nível II 

Índice de Liquidez Geral (ILG) 1,21 1,28 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) 9,61 7,75 

Índice de Liquidez Seca (ILS) 1,72 1,72 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

A liquidez seca avalia a capacidade de pagamento dos recursos de terceiros a 

curto prazo, na remota hipótese de a empresa não conseguir vender nenhum volume do seu 

estoque. Este índice advém da necessidade de se calcular quanto ela possui de Ativo Líquido, 

por meio da eliminação dos itens de maior visão em uma empresa. Como exemplo são, 

citadas os estoques, para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo. Logo, busca-se calcular a 

relação entre o Ativo Circulante, excluindo-se os Estoques e o Passivo Circulante. 

Todas as empresas rurais entrevistadas, em média, conseguem pagar todas as suas 

dívidas somente com o disponível. Analisando os nível tecnológico I e II, estas empresas 

dispõem, em média, de R$ 1,72 de recursos em caixa e bancos para o pagamento de cada R$ 

1,00 de dívidas. 

Logo, as dívidas de curto prazo não superam os recursos disponíveis (capital de 

giro), já que para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo tem-se, nos níveis I e II, um 

montante relativamente alto no Ativo Circulante que paga estas dívidas.  

 

4.3.2 Medidas de solvência 

 

Ser solvente significa que o valor dos ativos da empresa excede suas obrigações, 

em caso de falência. Estas medidas são calculadas no objetivo de verificar a habilidade da 

empresa de pagar os empréstimos em caso de decidir liquidar seus negócios. 

De acordo com a Tabela 15, o índice de solvência geral médio para o nível I foi 

4,49, indicando que para cada R$ 1,00 de obrigações de longo prazo, a empresa tem R$ 4,49 

de investimentos totais. Em outros termos, significa dizer que todo o ativo das empresas é 

suficiente para garantir o pagamento das suas dívidas de longo prazo. O nível tecnológico II 

também apresentou resultado positivo, ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de longo prazo, 
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tem a disposição R$ 4,48 de recursos investidos em Capital de Giro e Permanente para pagar 

estas obrigações. 

O objetivo do índice de relação passivo e ativo é avaliar a proporção de dívidas de 

curto e longo prazo em relação aos ativos da empresa. Logo, pode-se observar a capacidade 

de a empresa saldar seus compromissos financeiros por meio de seu Ativo Circulante, 

Realizável em Longo Prazo e Ativo Permanente. 

 

Tabela 15 – Medidas de solvência aplicada nas propriedades rurais, para o Município de 

Independência – CE , 2009. 

Medidas de Solvência Nível I Nível II 

Índice de Solvência Geral 4,49 4,48 

Relação Passivo/Ativo    0,26 0,26 

Relação Patrimônio Líquido/Ativo 0,74 0,74 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Segundo Hoffmann (1987), uma meta realística é que esta relação seja menor do 

que 0,40. Analisando os resultados, percebe-se que todos os níveis tecnológicos atingem esta 

meta, ou seja, para cada R$ 1,00 de recursos disponíveis na empresa tem-se R$ 0,26 de 

obrigações de curto e longo prazo. Logo, se observa total capacidade de compromisso das 

empresas rurais quanto ao pagamento das dívidas gerais, considerando uma situação de 

fechamento do negócio. 

O índice de relação Patrimônio Líquido e Ativo mostra a proporção de capital 

próprio utilizado em relação aos ativos totais da empresa. Para Hoffmann (1987), uma meta 

realística é que esta relação seja maior do que 0,60. Os resultados mostram que todos os 

níveis atingiram esta meta, ou seja, para cada R$ 1,00 de investimentos feitos na empresa, 

tem-se R$ 0,74 de recursos próprios. Portanto, mais da metade dos recursos investidos na 

empresa rural provem de capital próprio dos produtores. 

 

4.3.3. Medidas residuais 

 

Conforme a Tabela 16, que mostra o valor médio por nível tecnológico da terra e 

do capital utilizado no processo produtivo, é possível calcular a renda da terra e do capital que 

servirá de base para cálculo e análise do custo total das propriedades rurais. Observa-se que os 
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níveis tecnológicos I e II apresentam, em média, maior montante de recursos aplicados em 

capital fixo, R$ 241.647,78 e R$ 253.801,73, respectivamente. 

A remuneração atribuída aos fatores de produção (mão de obra, terra e capital) é 

muito arbitrária e sua fixação depende das condições econômicas da agricultura da região. 

Logo, se atribuiu um salário mínimo da época para a remuneração ao empresário e um 

percentual de 3% para a remuneração da terra e de 6% para o capital aplicado nas 

propriedades rurais por nível tecnológico. 

 

 

Tabela 16 – Média do Imobilizado utilizado nas propriedades rurais, para o Município de 

Independência – CE , 2009. 

Propriedades Rurais Nível I Nível II 

Terra 93.414,44 69.861,73 

Subtotal (1) 93.414,44 69.861,73 

o Benfeitorias 119.522,22 142.086,67 

o Maquinas e Equipamentos 28.711,11 41.853,33 

Subtotal (2) 148.233,33 183.940,00 

Total (1) + (2) 241.647,77 253.801,73 

(RAT) = (1) * (3%) 2.802,43 2.095,85 

(RAC) = (2) * (6%) 8.893,99 11.036,40 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 17, segue-se o cálculo das principais medidas residuais que 

têm por objetivo mostrar o que resta do esforço produtivo para remunerar os fatores de 

produção utilizados pelas empresas.  

A Renda Bruta (RB) é o valor de tudo o que foi obtido como resultado do 

processo de produção realizado na empresa durante um ano, e constitui, portanto, produtos 

animais e vegetais vendidos; produtos produzidos e consumidos na propriedade, armazenados 

ou utilizados para efetuar pagamentos em espécie; receitas provenientes de arrendamentos de 

terra, aluguel de máquinas; e aumento do valor dos rebanhos (em razão do crescimento e da 

engorda).  

Já as despesas (D) incluem o valor de todos os recursos e serviços utilizados no 

processo de produção durante o exercício, excluindo-se os juros sobre o capital agrário 

(inclusive terra) e a remuneração do empresário. As despesas incluem pagamento de 

sementes, mudas, materiais, rações, consertos, salários, impostos, dentre outras. 



 57 

Considerando que a renda líquida é a diferença entre RB e as despesas ou gastos 

despendidos pela empresa durante o processo produtivo, destinada a remunerar o empresário e 

o capital (inclusive terra), observa-se que seus valores foram favoráveis, destacando-se as 

propriedades rurais do nível tecnológico II com renda liquida média de R$ 10.586,47. Esta 

situação pode ser atribuída, em parte, a um bom período de inverno no ano de análise, que 

contribuiu também para diminuição das despesas, principalmente no que se refere à 

alimentação dos animais, e para aumento das receitas, em função da venda dos animais.  

 

Tabela 17 – Medidas residuais das propriedades rurais, para o Município de Independência – 

CE , 2009. 

Medidas Residuais Nível I Nível II 

Renda Bruta 29.166,72 43.452,93 

Despesas Operacionais 23.722,63 32.866,46 

Renda Liquida = RB – D 5.444,09 10.586,47 

Remuneração do empresário (RAE) 6.120,00 6.120,00 

Remuneração da terra (RAT) 2.802,43 2.095,85 

Remuneração ao capital (RAC) 8.893,99 11.036,40 

Custo Total (CT) 41.539,05 52.118,71 

Lucro (Prejuízo) = RB – CT (12.372,33) (8.665,3) 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

O custo total envolve as despesas operacionais e as remunerações atribuídas ao 

empresário, terra e capital. Identifica-se que o nível II apresentou maior custo total em 

decorrência do seu elevado volume de despesas operacionais e da alta remuneração atribuída 

ao capital. O nível tecnológico I apresentou, entretanto maior prejuízo em suas atividades. 

 

4.3.4. Medidas de eficiência 

As medidas de eficiência objetivam estimar o desempenho dos diversos fatores de 

produção utilizados pelas propriedades rurais. Na Tabela 18, calculou-se a relação entre a 

Renda Bruta e o Custo Total da Atividade, considerando que se esta relação for maior do que 

um (RB/CT 1), identifica-se uma boa situação (rentabilidade) para a empresa.  

Os resultados mostram posição desfavorável para as empresas rurais de ambos os 

níveis tecnológicos, ou seja, em média, para cada R$ 1,00 de custo total têm-se R$ 0,65 e R$ 

0,80, respectivamente, de Renda Bruta para os níveis I e II.  
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A análise da relação Renda Bruta/hectare mostrou valores médios de R$ 32,23 e 

R$ 50,13 para os níveis I e II, respectivamente. Já a relação renda líquida/hectare registrou 

valores médios de R$ 6,01 e R$ 12,21 para os níveis I e II. A priori, consideram-se estes 

valores como sendo muito baixos, faltando confrontar com estudos semelhantes, pois, 

segundo esta medida, quanto mais alta, maior será a remuneração média por hectare nas 

propriedades rurais. 

 

Tabela 18 – Medidas de eficiência aplicadas nas propriedades rurais, para o Município de 

Independência – CE , 2009. 

Medidas de Eficiência Nível I Nível II 

Relação Renda Bruta/Custo Total 0,65 0,80 

Relação Renda Bruta/Hectare 32,23 50,13 

Relação Renda Líquida/Hectare 6,01 12,21 

Relação Renda Bruta/Ativo Total  0,08 0,12 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

O índice que mede a relação entre Renda Bruta e o Ativo Total mostra a 

proporção entre os recursos investidos e sua rentabilidade, ou seja, para cada R$ 1,00 de 

recursos aplicados na empresa, foram obtidos nos níveis I e II, em média, R 0,08 e R$ 0,12, 

respectivamente, de retorno do capital. Logo, este índice mostra a rentabilidade na eficiência 

da utilização de recursos direcionados aos fatores de produção aplicados na propriedade rural. 

 

4.4. Caracterização das Contas de Resultado (Rendas e Despesas) das Propriedades 

Rurais 

Segue a caracterização do perfil das propriedades rurais em relação à receita bruta 

total e média por atividade, tais como produção da pecuária de bovinos, caprinos e ovinos, 

além de outras receitas ou rendas, tais como aluguel de pastagens, aposentadorias, auxílios e 

aluguéis de máquinas e equipamentos, que contribuíram para a consolidação da Renda Bruta 

Total da propriedade rural.   

Na Tabela 19, observa-se que o nível tecnológico I apresentou Renda Bruta Média 

anual de R$ 15.755,16, em comparação ao nível tecnológico II, com Renda Bruta Média 

anual de R$ 31.290,94 na produção de bovinos. Esta posição de maior rendimento para o 

nível II decorre especialmente das receitas geradas pela criação dos bois de engorda e vacas 

para descarte. 
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Tabela 19 – Renda bruta total e média anual das propriedades rurais na produção de bovinos, 

nível tecnológico I e II, no município de Independência, estado do Ceará, 2009. 
 Nível I Nível II 

Especificação Valor (R$) (Média) Valor (R$) (Média) 

Bois de Engorda 84.606,44 9.400,72 237.000,00 

 

15.800,00 

Vacas p/descarte 30.000,00 3.333,33 

 

90.000,00 

 

6.000,00 

 

Queijo 13.090,00 1.454,44 

 

60.440,00 

 

4.029,33 

 

Leite 5.040,00 560,00 

 

51.062,50 

 

3.404,17 

 

Pele 960,00 106,67 

 

1.861,60 

 

124,11 

 

Manteiga 2.100,00 233,33 

 

14.000,00 

 

933,33 

 

Autoconsumo 6.000,00 666,67 

 

15.000,00 

 

1.000,00 

 

Renda Bruta Total 141.796,44 

 

15.755,16 

 

469.364,10 

 

31.290,94 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Na Tabela 20, relacionam-se a Renda Bruta Total e a Média de produção dos 

ovinos e caprinos, calculadas para os dois níveis tecnológicos. Assim, comparando os 

resultados do nível tecnológico I com o nível II, observa-se que o nível I obteve uma Renda 

Média Anual de R$ 6.966,67 enquanto o nível II atingiu R$ 9.955,33, destacando-se a renda 

gerada no abate de animais. 

Tabela 20 – Renda bruta total e média anual das propriedades rurais na produção de ovino-

caprinos, níveis tecnológicos I e II, no Município de Independência, Estado do 

Ceará, 2009. 
 Nível I Nível II 

Especificação Valor (R$) (Média) Valor (R$) (Média) 

Animais p/ abate (em pé) 40.500,00 

 

4.500,00 

 

95.725,00 

 

6.381,67 

 

Fêmeas para recria 10.500,00 

 

1.166,67 

 

25.450,00 

 

1.696,67 

 

Abatidos para venda 6.370,03 707,78 20.144,95 1.343,00 

Autoconsumo 1.350,00 

 

150,00 

 

2.825,00 

 

188,33 

 

Pele 3.980,00 

 

442,22 

 

5.185,00 

 

345,67 

 

Renda Bruta Total 62.700,03 

 

6.966,67 

 

149.329,95 

 

9.955,33 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 21, abordando outras receitas geradas pelas propriedades 

rurais, identifica-se no nível I a aposentadoria como atividade adicional geradora de 

rendimentos para os produtores. Já no nível II, se destaca a conta aluguel de pastagens, com 

rendimento médio de R$ 1.233,33, seguida por aposentadorias, com rendimento médio de R$ 

408,00. Conclui-se que os rendimentos gerados pela aposentadoria e aluguel de pastagem 



 60 

contribuem intensamente para complementação da renda bruta total anual dos produtores 

rurais 

 

Tabela 21 - Outras receitas brutas totais e médias anuais das propriedades rurais, nível 

tecnológico I e II, no Município de Independência, Estado do Ceará, 2009. 
 Nível I Nível II 

Especificação Valor (R$) (Média) Valor (R$) (Média) 

Aluguel de Pastagens 11.034,01 

 

1.226,00 

 

18.500,00 

 

1.233,33 

 

Aposentadoria 22.520,00 

 

2.502,22 

 

6.120,00 

 

408,00 

 

Aluguel de Maquinas 15.000,00 

 

1.666,67 

 

- - 

Auxílios recebidos 2.000,00 222,22 3.000,00 

 

200,00 

 

Pensões 7.450,00 

 

827,78 

 

5.480,06 

 

365,33 

 

Receita Total 58.004,01 

 

6.444,89 

 

33.100,06 

 

2.206,67 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Na Tabela 22, seguem os valores relativos aos custos operacionais totais e médios 

das propriedades rurais na produção de bovinos enquadrados nos níveis tecnológicos I e II, 

em que se pode destacar o nível I, com menor custo operacional médio, correspondente a R$ 

13.152,08, em relação ao custo operacional médio do nível II, de R$ 18.843,05. 

Na Tabela 23, relacionam-se os custos operacionais totais e médios de produção 

de ovinos e caprinos calculados para os níveis tecnológicos I e II. Assim, o nível tecnológico I 

exibiu o menor custo operacional médio, representado por R$ 10.570,55, enquanto no nível II 

o custo operacional médio correspondeu a R$ 14.023,40.  

Para complementar os resultados, calculou-se o custo médio por animal caprino-

ovino, segundo cada nível tecnológico. Desta forma, o nível I resultou em um custo médio de 

R$ 44,06 por animal, enquanto o nível II registrou resultado de R$ 43,89 por animal. 

Confrontando com os preços de venda, que variam de R$ 70,00 até R$ 110,00, para os níveis 

I e II, respectivamente, observa-se que o preço de venda cobre os custos médios de produção.   
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Tabela 22 – Custo operacional total e média anual das propriedades rurais na produção de 

bovinos, nível tecnológico I e II, no município de Independência, estado do 

Ceará, 2009. 

 Nível I Nível II 

Especificação Valor (R$) (Média) Valor (R$) (Média) 

A. Custo Operacional Efetivo  61.128,40 6.792,04 161.619,43 10.774,63 

Ração 23.042,00 2.560,22 60.669,00 4.044,60 

o Milho 3.066,00 340,67 17.066,00 1.137,73 

o Resíduo 13.120,00 1.457,78 33.120,00 2.208,00 

o Soja 2.500,00 277,78 8.500,00 566,66 

o Palha de milho 1.700,00 188,89 7.450,00 496,66 

o Resíduo c/milho 1.656,00 184,00 7.340,00 489,33 

o Torta de algodão  - 3.543,00 236,20 

o Bagaço de cana 1.000,00 111,11 3.650,00 243,33 

Sal comum 3.456,00 384,00 6.450,00 430,00 

Sal mineral 1.598,00 177,56 2.300,00 153,33 

Vermífugo 10.310,00 1.145,56 20.590,00 1.372,67 

Vacinas 1.172,40 130,27 8.060,43 537,36 

Mão de obra contratada 11.650,00 1.294,44 33.000,00 2.200,00 

Manutenção 9.900,00 1.100,00 20.550,00 1.370,00 

Curral 3.000,00 333,33 7.006,00 467,07 

Balança 1.000,00 111,11 3.500,00 233,33 

Cercas 9.900,00 1.100,00 15.300,00 1.020,00 

B. Outros custos operacionais  57.240,32 6.360,04 121.026,32 8.068,42 

Depreciação 51.120,32 5.680,04 108.786,32 7.252,42 

o Curral 7.200,00 800,00 11.200,00 746,67 

o Estábulo 4.780,60 531,18 7.890,00 526,00 

o Cercas 8.059,40 895,49 16.780,00 1.118,67 

o Veiculo utilizado 4.505,33 500,59 12.505,33 833,69 

o Motor 3.853,33 428,15 5.453,33 363,56 

o Ensiladeira 490,00 54,44 790,00 52,67 

o Balança 2.466,66 274,07 4.466,66 297,78 

o Açude 10.500,00 1.166,67 30.500,00 2.033,33 

o Forrageira 420,00 46,67 1.500,00 100,00 

o Cocho volumoso  -  - 

o Deposito de ração 4.000,00 444,44 7.546,00 503,07 

o Cacimbão  -  - 

o Brete 2.500,00 277,78 3.500,00 233,33 

o Carroça 560,00 62,22 1.500,00 100,00 

o Trator  - 2.500,00 166,67 

o Poço profundo 1.785,00 198,33 2.655,00 177,00 

Mão de obra familiar 6.120,00 680,00 12.240,00 816,00 

C.  Custo Operacional Total (A+B)  118.368,72 13.152,08 282.645,75 18.843,05 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 23 – Custo operacional total e médio anual das propriedades rurais para a produção de 

ovino-caprinos, nível tecnológico I e II, do Município de Independência, Estado 

do Ceará, 2009. 

 Nível I Nível II 

Especificação Valor (R$) (Média) Valor (R$) (Média) 

A. Custo Operacional Efetivo 51.286,05 5.698,45 109.796,00 7.319,73 

Ração 17.480,00 1.942,22 35.987,00 2.399,13 

o Milho 9.480,00 1.053,33 15.550,00 1.036,67 

o Algaroba 5.000,00 555,56 15.437,00 1.029,13 

o Rama de cana fistula 3.000,00 333,33 5.000,00 333,33 

Sal comum 3.526,20 391,80 8.500,00 566,67 

Sal mineral 418,00 46,44 6.445,00 429,67 

Vermífugo 1.374,00 152,67 3.050,00 203,33 

Vacinas 70,00 7,78 1.500,00 100,00 

ITR 120,00 13,33 350,00 23,33 

Mão de obra contratada 22.817,85 2.535,32 35.450,00 2.363,33 

Manutenção 5.600,00 622,22 18.864,00 1.257,60 

Curral 1.200,00 133,33 3.500,00 233,33 

Cercas 3.900,00 433,33 10.359,00 690,60 

Aprisco/chiqueiro 500,00 55,56 5.005,00 333,67 

B. Outros custos operacionais 43.848,90 4.872,10 100.555,00 6.703,67 

Depreciação 37.728,90 4.192,10 82.195,00 5.479,67 

o Aprisco/chiqueiro 750,00 83,33 1.576,03 105,07 

o Cercas 13.600,00 1.511,11 27.908,33 1.860,56 

o Veiculo utilizado 7.216,00 801,78 16.216,66 1.081,11 

o Motor 456,66 50,74 2.386,66 159,11 

o Balança 226,66 25,18 5.260,66 350,71 

o Açude 14.587,58 1.620,84 27.916,66 1.861,11 

o Forrageira 517,00 57,44 630,00 42,00 

o Cacimbão 125,00 13,89  - 

o Poço profundo 250,00 27,78 300,00 20,00 

o Ensiladeira  -  - 

o Cisterna  -  - 

Mão de obra familiar 6.120,00 680,00 18.360,00 1.224,00 

C. Custo Operacional Total (A+B) 95.134,95 10.570,55 210.351,00 14.023,40 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O Município de Independência demonstra predominantemente, características 

físicas de regiões semi áridas, com cobertura vegetal típica de caatinga.  A estrutura de 

distribuição dos estabelecimentos agropecuários no Município é bastante concentrada, com 

poucos estabelecimentos de mais de 1.000 hectares, controlando grande parte da área total, 

enquanto os estabelecimentos de menos de 100 hectares perfazem pequena área do total de 

propriedades rurais do Município.  

As propriedades rurais pesquisadas apresentaram, quanto ao início das suas 

atividades, projetos em instituições financeiras (financiadoras) e afirmaram que os juros e 

prazos estimados por estas instituições são adequados, mas são poucas as facilidades para 

obtenção dos recursos financeiros. Quanto à sua forma de administração, as propriedades 

eram administradas pelos próprios proprietários ou por herdeiros. A produção é vendida para 

atravessadores e mercado. As anotações são feitas em livros-caixa ou cadernos com poucas 

referências ao Fisco, mas são encontrados registros de empresas na junta comercial do Estado. 

As consultas externas são geralmente feitas aos técnicos da EMATERCE, veterinários, 

agrônomos e juristas. 

Ante resultados expostos conclui-se que é difícil definir ou caracterizar “um nível 

tecnológico típico”, pois as práticas tecnológicas, a Renda Bruta e o Custo Total variam entre 

as propriedades rurais, em função de alguns fatores, tais como formas de administração, 

características da propriedade e manejo adotado na agricultura, de modo que é possível obter 

várias combinações de técnicas que resultam em níveis tecnológicos diferenciados com 

divergentes variações de renda bruta e custo total por propriedade rural. 

A análise exposta teve como objetivo a identificação do nível tecnológico e a 

análise econômico-financeira das propriedades, usando o Balanço Patrimonial e as medidas 

de resultado econômico, tais como os índices de liquidez, solvência, residuais e de eficiência. 

Em uma análise global, constatou-se a viabilidade financeira quanto à liquidez e solvência nas 

propriedades rurais, mas estas não mostraram viabilidade econômica para as medidas 

residuais e de eficiência. Com o auxilio de instrumentais contábeis, foram identificadas as 

contas de Ativo, Passivo e as Contas de Resultado das propriedades rurais do Município em 

estudo. 

As propriedades rurais, apesar de se mostrarem com estrutura adequada ao 

desenvolvimento da agropecuária precisam melhorar a sua gestão no concerne às práticas 
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tecnológicas aplicadas, ressaltando que, no nível tecnológico I, são utilizadas menos de 

22,89% das práticas agrícolas questionadas.  

Conclui-se que a tecnologia estabelece o diferente em qualquer que seja o sistema 

adotado, pois se deve utilizar um mínimo de técnicas propostas para resultar em receitas, 

custos e balanços patrimoniais favoráveis. No nível tecnológico II, o Ativo Permanente e a 

Conta de Patrimônio Liquido ficaram mais elevados em relação ao outro nível, identificando-

se nestas propriedades adequada disponibilidade de benfeitorias (apriscos, cercas, currais, 

açudes, dentre outras), máquinas, implementos agrícolas, pastagens e água, além da presença 

de maiores recursos financeiros, que podem condicionar a aplicação de melhor tecnologia na 

produção destas propriedades rurais. 

Assim, a identificação do nível tecnológico e a avaliação econômico-financeira 

das propriedades rurais servem de subsídio para a tomada de decisões de proprietários e/ou 

gestores, que necessitam, em prazo menor, de ampla divulgação de práticas tecnológicas 

necessárias para utilização, nos seus empreendimentos rurais, e em prazo maior, da geração 

de tecnologia que harmonize aumento de produtividade com redução de custos de produção. 

Ressalta-se também a necessidade de investimentos em marketing, enaltecendo a qualidade 

dos derivados da produção de bovinos (leite, queijo e manteiga) e da produção de ovinos e 

caprinos. 
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Tabela 1A - Variáveis relativas à tecnologia de caracterização da administração.                                                                                                     

Nº Questionário 

 
Fez Projeto  

Planejamento da 

Produção 
 

Exploração do 

Negócio 

Proprietário 

 
Vende 

Produção 
 

Registrou 

Empresa 
 

Anotação 

p/ Tomada 

de Decisão 

 

1 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

6 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 

7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

9 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

10 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 

11 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 

12 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

13 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

15 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

16 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

17 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

18 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

19 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

20 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 

21 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 1 0,09 

22 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

23 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Continuação: 
 

Nº Questionário 

 

Organização 

Contábil 

  Levantamento 

de Custos 

  Responsável 

pelas 

Anotações 

   

Consultoria 

   

Financiamento 

   

ITTnj 

1 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0,55 

2 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0,45 

3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,18 

4 0 0,00 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0,36 

5 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0,73 

6 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,45 

7 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0,18 

8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0,55 

9 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0,55 

10 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0,82 

11 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0,73 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,09 

13 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0,55 

14 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0,18 

15 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0,73 

16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0,36 

17 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0,64 

18 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0,55 

19 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,36 

20 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0,82 

21 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0,82 

22 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0,36 

23 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0,27 

24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0,36 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 2A - Variáveis relativas à tecnologia da pecuária bovina. 
Nº 

Questio-

nário 

 

 

Raças 

Melhoradas 

   

Sistema de 

Criação 

   

Divisão de 

Pastagem 

   

Desmama 

   

Alimentação 

Complementar 

   

Silagem/ 

Feno 

   

Ração 

Concentrada 

  

1 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

2 0 0 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

3 0 0,00 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

4 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

5 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

6 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

7 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

10 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

11 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

12 0 0 0 0 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

13 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

14 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

15 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

16 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

17 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

18 1 0,05 2 0,09 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

19 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

20 0 0 2 0,09 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

21 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

22 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

23 1 0,05 0 0 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Continuação: 
 

Nº 

Questionário 

 

 

Sal 

Comum 

   

Sal 

Mineral 

   

Limpeza das 

Instalações 

   

Vacinas 

   

Medicamentos 

   

Doses de 

Vermifugo/Ano 

   

Corte do 

Umbigo 

  

1 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 2 0,09 1 0,05 

2 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 3 0,14 1 0,05 

3 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

4 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 1 0,05 

5 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

6 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

7 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

8 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

9 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

10 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

11 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

12 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

13 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

14 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

15 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

16 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

17 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

18 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

19 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

20 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

21 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

22 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

23 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

24 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Continuação: 
 

Nº Questionário 

 

 

Monta Controlada 

   

Castração 

   

Reprodutores 

   

ITTnj 

1 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,68 

2 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,77 

3 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,68 

4 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,64 

5 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,59 

6 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,50 

7 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,50 

8 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,45 

9 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,64 

10 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,59 

11 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,59 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,23 

13 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,59 

14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,41 

15 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,68 

16 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,64 

17 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,50 

18 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,59 

19 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,45 

20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,50 

21 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,55 

22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,32 

23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,45 

24 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,59 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 3A - Variáveis relativas à tecnologia da pecuária caprino-ovino. 
 

Nº 

Questionário 

 

 

Raças 

Melhoradas 

  Sistema 

de 

Criação 

  Divisão 

de 

Pastagem 

   

Desmama 

   

Alimentação 

Complementar 

   

Silagem/ 

Feno 

   

Ração 

Concentrada 

  

1 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

2 1 0,05 2 0,09 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

3 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 

4 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

5 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

7 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

10 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

11 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

12 0 0 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

13 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

14 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

15 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

16 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

17 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

18 1 0,05 2 0,09 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

19 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

20 1 0,05 2 0,09 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

21 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 

22 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

23 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Continuação: 
 

Nº Questionário 

 

 

Sal 

Comum 

   

Sal Mineral 

   

Limpeza das 

Instalações 

   

Vacinas 

   

Medicamentos 

   

Doses de 

Vermífugo/Ano 

   

Corte do 

Umbigo 

  

1 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

2 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 1 0,05 3 0,14 1 0,05 

3 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

4 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

5 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

6 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

7 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

8 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

9 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

10 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

11 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 3 0,14 1 0,05 

12 1 0,05 0 0,00 0 0,00 2 0,09 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

13 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 1 0,05 2 0,09 0 0,00 

14 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

15 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 2 0,09 3 0,14 0 0,00 

16 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 2 0,09 2 0,09 1 0,05 

17 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

18 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

19 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

20 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

21 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

22 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 1 0,05 0 0,00 

23 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

24 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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  Continuação: 
 

Nº Questionário 

 

 

Monta Controlada 

   

Castração 

   

Reprodutores 

   

ITTnj 

 

ITPj  

1 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,64 0,62 

2 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,82 0,68 

3 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,68 0,52 

4 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,68 0,56 

5 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,50 0,61 

6 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,68 0,55 

7 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0,55 0,41 

8 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0,64 0,55 

9 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,64 0,61 

10 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,64 0,68 

11 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0,64 0,65 

12 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,36 0,23 

13 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0,59 0,58 

14 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,45 0,35 

15 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,64 0,68 

16 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,59 0,53 

17 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0,59 0,58 

18 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0,82 0,65 

19 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0,50 0,44 

20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,59 0,64 

21 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,55 0,64 

22 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,45 0,38 

23 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0,50 0,41 

24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,64 0,53 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE B 

 

 

Balanço Patrimonial ano 2009 
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Tabela 1B - Balanço Patrimonial Inicial ano 2009. 
 

Nº Questionário 

 

ATIVO CIRCULANTE (R$) ATIVO NÃO-CIRCULANTE (R$) 
Ativo Total  

(R$) 
    Total       

Disponível Estoque Circulante Permanente Depreciações Total 

1 31.175,00 123.010,00 154.185,00 322.200,00 25.700,00 296.500,00 450.685,00 

2 16.434,50 35.760,00 52.194,50 143.100,00 12.475,00 130.625,00 182.819,50 

3 8.528,00 37.960,00 46.488,00 45.420,00 4.080,00 41.340,00 87.828,00 

4 14.143,00 45.560,00 59.703,00 61.560,00 4.350,00 57.210,00 116.913,00 

5 20.817,00 133.650,00 154.467,00 251.486,00 17.800,00 233.686,00 388.153,00 

6 22.534,00 47.900,00 70.434,00 97.580,00 8.600,00 88.980,00 159.414,00 

7 14.907,00 68.885,00 83.792,00 159.250,00 8.400,00 150.850,00 234.642,00 

8 21.578,00 62.500,00 84.078,00 272.600,00 17.180,00 255.420,00 339.498,00 

9 13.247,00 120.530,00 133.777,00 192.600,00 11.860,00 180.740,00 314.517,00 

10 19.393,00 80.400,00 99.793,00 207.200,00 12.980,00 194.220,00 294.013,00 

11 19.737,00 40.995,00 60.732,00 134.400,00 14.270,00 120.130,00 180.862,00 

12 4.560,00 21.200,00 25.760,00 119.500,00 4.450,00 115.050,00 140.810,00 

13 9.916,60 49.620,00 59.536,60 174.400,00 9.830,00 164.570,00 224.106,60 

14 20.220,00 30.775,00 50.995,00 419.600,00 20.020,00 399.580,00 450.575,00 

15 46.228,00 153.380,00 199.608,00 533.100,00 30.660,00 502.440,00 702.048,00 

16 29.362,70 153.800,00 183.162,70 479.000,00 18.480,00 460.520,00 643.682,70 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Continuação: 
 

Nº Questionário 

 

ATIVO CIRCULANTE (R$) ATIVO NÃO-CIRCULANTE (R$) 
Ativo Total 

 (R$) 
    Total       

Disponível Estoque Circulante Permanente Depreciações Total 

17 21.619,00 190.560,00 212.179,00 206.700,00 14.000,00 192.700,00 404.879,00 

18 22.222,00 167.320,00 189.542,00 195.000,00 16.300,00 178.700,00 368.242,00 

19 20.728,50 178.260,00 198.988,50 147.600,00 2.770,00 144.830,00 343.818,50 

20 78.010,00 61.480,00 139.490,00 76.800,00 3.660,00 73.140,00 212.630,00 

21 54.938,00 135.900,00 190.838,00 938.300,00 53.530,00 884.770,00 1.075.608,00 

22 31.352,60 138.340,00 169.692,60 459.300,00 29.060,00 430.240,00 599.932,60 

23 18.148,00 47.900,00 66.048,00 97.580,00 17.300,00 80.280,00 146.328,00 

24 18.300,00 82.900,00 101.200,00 247.580,00 12.550,00 235.030,00 336.230,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 2B - Balanço Patrimonial Inicial ano 2009. 
 

Nº Questionário 

 

PASSIVO 

CIRCULANTE (R$) 

PASSIVO NÃO-

CIRCULANTE (R$) 

PATRIMONIO LÍQUIDO (R$) 
Passivo Total  

(R$) 
      

Capital Social Lucro/Prejuízo Pat. Líq. Total 

1 15.391,00 107.619,00 322.200,00 5.475,00 327.675,00 450.685,00 

2 4.863,50 30.896,50 143.100,00 3.959,50 147.059,50 182.819,50 

3 9.966,00 27.994,00 45.420,00 4.448,00 49.868,00 87.828,00 

4 18.637,00 26.923,00 61.560,00 9.793,00 71.353,00 116.913,00 

5 22.443,00 111.207,00 251.486,00 3.017,00 254.503,00 388.153,00 

6 9.366,00 38.534,00 97.580,00 13.934,00 111.514,00 159.414,00 

7 10.038,00 58.847,00 159.250,00 6.507,00 165.757,00 234.642,00 

8 14.387,00 48.113,00 272.600,00 4.398,00 276.998,00 339.498,00 

9 14.193,00 106.337,00 192.600,00 1.387,00 193.987,00 314.517,00 

10 11.882,00 68.518,00 207.200,00 6.413,00 213.613,00 294.013,00 

11 9.403,00 31.592,00 134.400,00 5.467,00 139.867,00 180.862,00 

12 3.440,00 17.760,00 119.500,00 110,00 119.610,00 140.810,00 

13 13.478,40 36.141,60 174.400,00 86,60 174.486,60 224.106,60 

14 5.400,00 25.375,00 419.600,00 200,00 419.800,00 450.575,00 

15 18.572,00 134.808,00 533.100,00 15.568,00 548.668,00 702.048,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Continuação: 
 

 

Nº Questionário 

 

PASSIVO 

CIRCULANTE (R$) 

PASSIVO NÃO-

CIRCULANTE (R$) 

PATRIMONIO LÍQUIDO (R$) 

Passivo Total (R$)       

Capital Social Lucro/Prejuízo Pat. Líq. Total 

16 
23.422,30 130.377,70 479.000,00 10.882,70 489.882,70 643.682,70 

17 18.916,00 171.644,00 206.700,00 7.619,00 214.319,00 404.879,00 

18 16.728,00 150.592,00 195.000,00 5.922,00 200.922,00 368.242,00 

19 9.134,00 169.126,00 147.600,00 17.958,50 165.558,50 343.818,50 

20 29.930,00 31.550,00 76.800,00 74.350,00 151.150,00 212.630,00 

21 21.612,00 114.288,00 938.300,00 1.408,00 939.708,00 1.075.608,00 

22 11.317,40 127.022,60 459.300,00 2.292,60 461.592,60 599.932,60 

23 9.366,00 38.534,00 97.580,00 848,00 98.428,00 146.328,00 

24 14.310,00 68.590,00 247.580,00 5.750,00 253.330,00 336.230,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

  
 


