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Tendo em vista a necessidade de competitividade no setor agropecuário brasileiro, este
estudo tem como objetivo a análise dos custos de uma propriedade rural de pecuária de
corte localizada na cidade de Dom Pedrito /RS. A pecuária de corte é uma das principais
atividades econômicas da região, gerando muitos empregos e arrecadação de impostos,
sendo o município líder de produção de pecuária de corte da região da Campanha.
Como método foi utilizado uma análise quali-quantitatva através de um estudo de caso.
Foi possível verificar que a propriedade não possui sistema de custeio adequado,
percebe-se através das análises dos custos x vendas, que a mesma possui uma
lucratividade considerável. Salienta-se que a mão de obra é exclusivamente familiar
(sucessores), diminuindo assim a incidência de encargos sociais, reduzindo seus custos
de produção.Vale destacar a importância da sucessão no campo, afim de manter a
continuidade da atividade. A propriedade rural em estudo, não detém sua receita
somente da pecuária de corte, também é exercida a atividade da agricultura em forma de
arrendamento, onde dispõe de uma área de soja e outra de arroz, sendo essas áreas
utilizadas após a colheita, para as pastagens destinadas aos bovinos.Com a continuidade
da evolução da tecnologia e com a preocupação e a tentativa de melhorar a qualidade e a
produtividade dapecuária de corte, o produtor rural tem buscado cada vez mais
desenvolver métodos tanto na área da produção quanto na administração dos custos da
propriedade, favorecendo a tomada de decisão e o processo de gestão, não sendo mais
utilizada apenas para o cumprimento das finalidades tributárias e sim para oferecer
dados concretos para o organizador planejar suas ações.
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