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Apresentação

A organização das cadeias produtivas nos seus diversos segmentos necessi-
ta de informações estratégicas que subsidiam a tomada de decisão, a elabo-
ração de contextos, elaboração de políticas públicas e o planejamento de em 
diferentes horizontes temporais. O levantamento de custos de produção com 
a definição da propriedade modal, ou seja, aquela propriedade considerada 
mais comum, em diferentes regiões com a realização de reuniões na forma 
de painel com atores envolvidos nessas atividades.

Com isso, é possível identificar, com um bom nível de confiança, as carac-
terísticas dos sistemas produtivos, que associados com o levantamento dos 
custos de produção e dados do desempenho do rebanho, podem dar indicati-
vos para intervenções, estímulos e direcionamento de políticas públicas a fim 
de promover o desenvolvimento da caprinocultura e ovinocultura nas regiões 
levantadas. Do ponto de vista do setor produtivo, os dados representam parâ-
metros para ajustes dentro da porteira, onde se busca aumento da eficiência.

O presente documento se dedica a apresentar os resultados do painel rea-
lizado para caracterizar a propriedade modal e os custos de produção da 
produção de caprinos e ovinos, na região de Lavras da Mangabeira, cujo 
levantamento trouxe, ainda, como inovação o fato de ser realizado de forma 
online, durante as restrições da pandemia de COVID 19, no ano de 2021, 
com a participação de produtores e técnicos de forma online.

Ana Clara Rodrigues Cavalcante
Chefe-Geral da Embrapa Caprinos e Ovinos
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Introdução

A demanda crescente por informações estratégicas de caráter organizacio-
nal, gerenciais ou conjunturais, como custos e preços dos produtos, tem 
demonstrado um maior nível de amadurecimento dos diversos segmentos 
ligados à produção de ovinos e caprinos, o que já foi observado em outras 
atividades que hoje já se encontram em um estágio de organização mais 
adiantado, como bovinocultura, avicultura, por exemplo. Tal fato é destacado 
no diagnóstico dos diversos polos do Programa Rota do Cordeiro, em que se 
apontam entre as fraquezas a falta de organização dos produtores, falta de 
informações e deficiência na gestão e organização produtiva para a produção 
de ovinos e caprinos (BRASIL, 2017).

Dessa forma, é comum que, nos territórios que têm atendido a demanda 
crescente e regular, os produtores busquem um melhor gerenciamento da 
propriedade, passando a atuar em associativismo induzido pela existência de 
uma agroindústria. 

Nesse sentido, a Embrapa Caprinos e Ovinos tem desenvolvido algumas 
ações e estratégias, seguindo o entendimento de que o desenvolvimento 
dessas cadeias passa necessariamente por um processo de organização 
e maior gestão da produção, como o desenvolvimento de ferramentas, le-
vantamento e disponibilização de informações para subsidiar os setores e a 
intensificação da transferência de conhecimento sobre custos e gestão para 
atender a demanda qualificada dessas atividades.

A maior demanda de técnicos e produtores por informações de natureza ge-
rencial está relacionada com uma maior busca por organização para produ-
ção, estimulada pelo mercado, que preconiza maior formalização e organiza-
ção negocial, traduzidas em maior potencial de ganhos. Segundo Monteiro et 
al. (2021), o conhecimento gerencial e a profissionalização dos produtores é 
indispensável, inclusive no âmbito da Lei de Integração, que visa beneficiar 
produtores familiares nas relações comerciais junto com a agroindústria.

No que diz respeito ao levantamento e disponibilização de informações, a 
Embrapa tem realizado levantamentos de custos em diferentes regiões e 
polos de produção para identificar tais custos, como também os sistemas 
de produção existentes nesses locais, com suas peculiaridades. Esse docu-
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mento caracteriza um sistema de produção considerado modal no local, ou 
propriedade modal, que seria uma propriedade mais comumente encontrada 
naquela região, com seus custos de produção e sua produção.

Assim, se considerarmos que essa propriedade caracterizada representa a 
unidade produtiva de ovinos e caprinos mais comum na região, pode-se ter 
uma referência para a região em termos gerais, podendo indicar diversos 
parâmetros para se conhecer o perfil produtivo da região e possíveis desafios 
que precisam ser enfrentados.

Em função das restrições impostas pela questão sanitária da Covid-19, foi 
realizado o levantamento de custos de um sistema modal de produção de 
ovinos e caprinos do município de Lavras da Mangabeira, no formato on-line 
com produtores e técnicos.

Para contextualizar o ambiente em que foi realizado o levantamento, apre-
senta-se a seguir algumas informações básicas do município em análise. 
Segundo o Censo Agropecuário de 2017, Lavras da Mangabeira possui um 
total de 3.214 estabelecimentos agropecuários, sendo que desses as ativi-
dades econômicas que mais presentes são lavouras temporárias e pecuária, 
com praticamente a mesma frequência, em torno de 44% (IBGE, 2019c). Tal 
fato está relacionado à pluriatividade comumente observada nas proprieda-
des, inclusive com a produção de lavouras para alimentação dos animais.

Do ponto de vista da produção agrícola, segundo dados da Pesquisa Agrícola 
Municipal do IBGE, em 2020, entre as culturas temporárias destaca-se o mi-
lho, com a maior área plantada, maior volume produzido e maior valor da pro-
dução. A área total de plantio desse grão chegou a 2.270 ha nesse ano, com 
um volume produzido de 4,28 mil t produzidas. A segunda cultura temporária 
em termos de volume foi o feijão, com 1.116 ha plantados e produção, mas 
apenas 488 toneladas produzidas em 2020, o que deve ter ocorrido em fun-
ção das condições climáticas. Chama atenção a produção de tomates que, 
com apenas sete hectares, alcançou uma produção de 490 t e um valor pro-
duzido de R$ 1,07 milhão, o terceiro maior valor da produção, demonstrando 
um alto valor agregado (IBGE, 2019a).

Entre as culturas permanentes, destaca-se a fruticultura, especialmente ba-
nana, com 170 ha plantados e produção de 4,4 mil t, gerando um valor de R$ 
3,65 milhões, em 2020 (IBGE, 2019b).
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Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal de 2020, o maior efetivo 
pecuário em Lavras da Mangabeira, foi de galináceos, que inclui galinhas, 
frangos e pintos, conforme Tabela 1, seguido pelos bovinos, ovinos, suínos e 
caprinos (IBGE, 2021).

Tabela 1. Efetivos dos rebanhos pecuários, Lavras da Mangabeira, 2020.

Rebanhos Efetivo

Galináceos 124.087

Bovino 25.700

Ovino 12.400

Suíno 11.000

Caprino 7.000

Fonte: IBGE (2021).

A Figura 1 apresenta os municípios de acordo com o efetivo do rebanho ovi-
no, com a localização do município de Lavras da Mangabeira no estado do 
Ceará.

Figura 1. Municípios do estado do Ceará segundo o efetivo do rebanho ovino, em 
2020, com o município de Lavras da Mangabeira em destaque.
Fonte: IBGE (2022).
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Metodologia

Para o levantamento e análise dos custos, considera-se a metodologia dos 
custos operacionais, estabelecida por Matsunaga et al. (1976), conforme de-
finições abaixo:

- Custo operacional efetivo (COE): são os desembolsos que efetivamente 
ocorrem para condução das atividades, ou seja, representa o custeio das ati-
vidades, abrangendo insumos e pagamento de serviços. O COE é frequente-
mente entendido como o custo variável, pois contempla itens de custeio para 
o ciclo de produção, seja safra ou período. Contempla, portanto:
• Custos com operações.
• Custos com material consumido.

- Custo operacional total (COT): é representado pela soma do COE com os 
custos de depreciação de benfeitorias e máquinas da propriedade, portanto, 
não são desembolsos propriamente ditos. Pode-se incluir nesse item custos 
administrativos, inclusive o pró-labore, que seria a remuneração do produtor 
pelo seu trabalho administrativo;

- Custo total (CT): ao somar ao COT a remuneração do capital empatado na 
produção, inclusive do capital investido em terra, tem-se o custo total. Como 
se vê, também não são custos que acarretam desembolsos e são estimados 
atribuindo uma taxa que representa uma alternativa de investimento disponí-
vel, como a poupança. Portanto, considera-se que se o recurso não estivesse 
empregado na atividade agropecuária, poderia estar em uma aplicação alter-
nativa, sendo remunerada pela taxa de mercado.

Para o levantamento das informações da propriedade e dos respectivos cus-
tos, foi utilizada a metodologia do Painel de Especialistas, em que se reúnem 
produtores, técnicos e outros agentes diretamente na cadeia produtiva da ovi-
nocultura e caprinocultura, conhecedoras da atividade na região a ser carac-
terizada. Tais informações consensuadas estabelecem a propriedade modal, 
que se refere ao sistema de produção mais recorrente na região. O levanta-
mento foi realizado em agosto de 2020, de forma virtual com o apoio local da 
Associação dos Ovinocaprinocultores da Bacia do Salgado (Assosal), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Cooperativa 
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Agrícola de Lavras da Mangabeira (CALMAN) e Sindicato Rural de Lavras da 
Mangabeira, com a participação de produtores e técnicos da região. 

O instrumento de registro das informações foi a Planilha de Custos de 
Produção de Caprinos e Ovinos, desenvolvida pela Embrapa Caprinos e 
Ovinos, a qual vem sendo utilizada para levantamentos e diagnósticos de 
propriedades com essas atividades, disponível para uso público no site do 
Centro de Inteligência e Mercado de Ovinos e Caprinos (Embrapa Caprinos 
e Ovinos, 2019).

Sistema de produção modal para 
produção de ovinos e caprinos em 
Lavras da Mangabeira, CE

O levantamento apontou para uma propriedade modal produtora de ovinos 
e caprinos com tamanho total em torno de 50 ha, com área de produção de 
forragem de 12,1 ha, contemplando algumas diferentes culturas forrageiras 
distribuídas segundo a Tabela 2. A área com pastagem nativa ficou estabe-
lecida em 8,8 ha e a área de reserva em 27 ha. Além disso, foi registrada a 
existência de uma área de 0,1 ha com fruteiras como componentes da área 
da propriedade modal.

Tabela 2. Distribuição da área de produção de forragem segundo as culturas presen-
tes na propriedade modal para produção de ovinos e caprinos, Lavras da Mangabeira.

Culturas Área (ha)

Andropogon 10,0

Milho 1,0

Capim elefante 0,5

Capim corrente 0,5

Cana 0,1

Total 12,1

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Na pecuária se definiu como modal a existência de bovinocultura mista, sui-
nocultura e avicultura, além de ovinos e caprinos. Com essas atividades, ob-
teve-se uma composição da renda das atividades da propriedade segundo a 
Tabela 3.

Tabela 3. Atividades da propriedade segundo receitas geradas, propriedade modal 
produtora de ovinos e caprinos, Lavras da Mangabeira.

Atividades Valor da produção anual Participação na receita total

Bovinocultura mista R$ 5.000,00 35,3%

Suinocultura R$ 3.120,00 22%

Fruticultura R$ 2.040,00 14,4%

Avicultura R$ 1.800,00 12,7%

Ovinocultura R$ 1.750,00 12,4%

Caprinocultura R$ 456,50 3,2%

Total R$ 14.166,50 100%

Fonte: Dados de pesquisa.

Percebe-se pelos dados apresentados que a ovinocultura e a caprinocultu-
ra de fato não são as atividades principais da propriedade, ocupando papel 
coadjuvante do ponto de vista econômico, de acordo com a caracterização 
da propriedade modal.

Caracterização dos rebanhos ovino e caprino da 
propriedade modal de Lavras da Mangabeira, CE

Registrou-se um sistema de produção modal com a produção simultânea de 
ovinos e caprinos, em que o rebanho ovino tem um tamanho estimado de 
30 cabeças, com padrão racial mestiço, com maior destaque para as raças 
Santa Inês e Dorper. Dado o padrão do rebanho e os manejos adotados, 
apontaram-se como padrão os índices zootécnicos apresentados na Tabela 
4, dando um indicador do desempenho do rebanho e possíveis gargalos que 
têm grande influência sobre os resultados produtivos.
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Tabela 4. Índices zootécnicos da ovinocultura para propriedade modal de Lavras da 
Mangabeira.

Indicadores zootécnicos Valores

Idade média da primeira parição das matrizes (meses) 15

Taxa de natalidade (matrizes) % - percentual de ovelhas paridas/ano 80%

Número médio de crias produzidas/ovelha (Total de crias / total de 
matrizes / ano) 1,37

Intervalo entre partos (meses) 12

Peso ao nascer kg 2,5

Taxa de Mortalidade aleitamento (%) 30%

Taxa de Mortalidade jovens e adultos (%) 10%

Período de lactação (meses) 4

Peso ao desmame kg 18

Idade de abate do cordeiro ou venda do animal produzido (meses) 10

Peso de venda / abate cordeiro(a) (Kg) 25

Rendimento de carcaça % - percentual de carne após abate 40%

Número de matrizes / reprodutor 15

Taxa de descarte de matrizes/ano (%) 5%

Taxa de reposição reprodutor/ano (%) 50%

Tempo total da ovelha na propriedade (anos) (de acordo com a taxa 
de descarte) 20

Tempo total do reprodutor na propriedade (anos) 2

Taxa de desfrute 32,5%

Taxa de lotação em área de produção pasto/forragem (cabeças/ha) 1,44

Taxa de lotação em área total (cabeças/ha) 0,60

Fonte: Dados de pesquisa.

A partir dos indicadores levantados, pode-se inferir e identificar possíveis gar-
galos do sistema de produção. De forma geral, pode-se citar elevada taxa de 
mortalidade de animais em lactação e baixa taxa de descarte de matrizes. O 
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primeiro irá refletir na redução de animais disponíveis para venda, enquanto 
o segundo indica um tempo elevado de permanência das matrizes, podendo 
comprometer o desempenho das matrizes. O número de animais vendidos é 
estimado em um total de dez no ano, incluindo uma matriz de descarte.

Para o rebanho caprino, considerou-se que o sistema modal tem um total 
de 15 animais, com padrão racial da raça Anglo Nubiana, com índices zoo-
técnicos, conforme pode ser observado na Tabela 5. Os índices registrados 
são semelhantes aos vistos nos ovinos, ressaltando-se a taxa de mortalidade 
maior entre animais jovens e adultos, e a mesma elevada taxa entre animais 
em aleitamento. Portanto, tal situação é suficiente para reduzir a quantidade 
de animais produzidos, em função da mortalidade de animais em aleitamento 
que não serão comercializados futuramente, quanto na mortalidade de jo-
vens e adultos que reduzem a base de produção. Da mesma forma, a reduzi-
da taxa de descarte de matrizes pode acarretar animais com baixa eficiência 
produtiva. Essas variáveis são muito importantes na produção, considerando 
ainda se tratar de um rebanho reduzido. 

Tabela 5. Índices zootécnicos da caprinocultura para propriedade modal de Lavras 
da Mangabeira.

Indicadores zootécnicos Valores

Idade média da primeira parição das matrizes (meses) 13

Taxa de natalidade (matrizes) % - percentual de ovelhas paridas/ano 90%

Número médio de crias produzidas/ovelha (Total de crias / total de 
matrizes / ano) 1,5

Intervalo entre partos (meses) 10

Peso ao nascer kg 2,3

Taxa de mortalidade aleitamento (%) 30%

Taxa de mortalidade jovens e adultos (%) 15%

Período de lactação (meses) 5

Peso ao desmame kg 16

Idade de abate ou venda do animal produzido (meses) 10

Peso de venda / abate animal jovem (kg) 22

Continua...



16 DOCUMENTOS 156

Indicadores zootécnicos Valores

Rendimento de carcaça % - percentual de carne após abate 35%

Número de matrizes / reprodutor 15

Taxa de descarte de matrizes/ano (%) 5%

Taxa de reposição reprodutor/ano (%) 50%

Tempo total da cabra na propriedade (anos) 20

Tempo total do reprodutor na propriedade (anos) 2

Taxa de desfrute 16,7%

Taxa de lotação em área de produção pasto/forragem (cabeças/ha)  0,72 

Taxa de lotação em área total (cabeças/ha)  0,30 

Fonte: Dados de pesquisa.

O manejo alimentar é feito com a área de pastagem e milho para silagem, 
conforme Tabela 6, em que se considerou uma utilização de 11% por parte 
dos ovinos e 7% pelos caprinos, suplementado com o fornecimento de milho 
em grão no período de quatro meses, em torno de 150 g/dia, além do forneci-
mento de suplementação mineral feito com a mistura de sal branco e núcleo 
de micronutrientes durante todo o ano. Relatou-se a presença de problema 
com a mineralização do rebanho como causa de problemas reprodutivos e 
de produção.

Tabela 6. Distribuição da área de produção de forragem segundo as culturas presen-
tes na propriedade modal para produção de ovinos e caprinos, Lavras da Mangabeira.

Culturas Ovinocultura (% uso) caprinocultura (% uso)

Andropogon 11 7

Milho (silagem) 11 7

Capim elefante 11 7

Capim corrente 11 7

Fonte: Dados do levantamento.

O manejo sanitário do sistema de produção modal para produção de ovinos 
e caprinos considerou três aplicações de vermífugos durante o ano, além do 

Tabela 5. Continuação.
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uso de antibióticos, antitóxico e larvicida, apenas, portanto, uma utilização 
pequena de medicamentos. Tal fato, se por um lado pode ser positivo, por ou-
tro pode ser a causa do elevado nível de mortalidade, por exemplo, pelo não 
tratamento ou prevenção de doenças, como a não utilização de vacinação 
no rebanho. Nesse sentido, foi apontado problema com verminose e ocor-
rência de doenças no rebanho como causa para elevada mortalidade, como 
também o ataque por cachorros e roubos que tem comprometido a produção.

A principal força de trabalho para as atividades da propriedade é o produtor 
e a contratação eventual de diaristas também segue uma proporção de de-
dicação de 11% e 7% para ovinos e caprinos, respectivamente. Para efeitos 
de rateio de custos e utilização de insumos, considerou-se uma ponderação 
entre o uso, ou a participação da receita total quando pertinente. 

Análise econômica da ovinocultura 
e caprinocultura da propriedade 
modal de Lavras da Mangabeira

O levantamento apontou uma receita bruta de R$ 1.750,00 para ovinos e R$ 
456,50 para caprinos, portanto, um valor pouco expressivo e que inviabiliza 
as atividades, mesmo com custos baixos, resultantes de um rebanho peque-
no e com perdas no sistema de produção. A receita é resultante integralmente 
da venda de animais vivos, cujos preços de vendas foram registrados em R$ 
7,00/kg de peso vivo para ovinos, animais jovens e animais de descarte, e 
animais jovens caprinos, enquanto os animais de descarte caprino são ven-
didos por R$ 6,60/kg de peso vivo.

Do ponto de vista dos custos, para o custo operacional efetivo - COE, que 
são os desembolsos, o item com maior participação foi a aquisição de con-
centrado, tanto para ovinos quanto para caprinos, com 50,1% de partici-
pação do COE para ovinos e 44,5% para caprinos. Os outros custos com 
maior participação são relativos à manutenção de pastagem e produção de 
silagem, portanto, se somarmos esses itens relativos à alimentação, incluin-
do custos com mineralização do rebanho, tem-se uma participação do COE 
de 77,2% para ovinos e 73,5% para caprinos, conforme pode se observar 
na Tabela 7.
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Tabela 7. Itens, valores e participação no custo operacional efetivo (COE) anual, se-
gundo as espécies, propriedade modal Lavras da Mangabeira.

Itens do Custo 
Operacional Efetivo 

(COE)

Despesas 
ovinos

Participação 
COE

Despesas 
caprinos

Participação 
COE

Concentrado 
(Ração) R$ 896,40 50,11% R$ 448,20 44,52%

Suplementação 
mineral R$ 120,96 6,76% R$ 60,48 6,01%

Pastagens perenes R$ 181,50 10,15% R$ 115,50 11,47%

Silagem R$ 181,50 10,15% R$ 115,50 11,47%

Manutenção 
Benfeitorias R$ 76,64 4,28% R$ 68,75 6,83%

Manutenção 
máquinas, 
equipamentos, 
veículos

R$ 7,48 0,42% R$ 4,76 0,47%

Manutenção animais 
de trabalho R$ 11,00 0,61% R$ 7,00 0,70%

Sanidade R$ 126,31 7,06% R$ 67,59 6,71%

Mão de obra 
para manejo e 
manutenção

R$ 27,50 1,54% R$ 17,50 1,74%

Energia elétrica R$ 132,00 7,38% R$ 84,00 8,34%

Impostos, Juros, 
taxas e contribuições R$ 27,50 1,54% R$ 17,50 1,74%

O valor total definido para o custo operacional efetivo da propriedade mo-
dal produtora de ovinos e caprinos em Lavras da Mangabeira, portanto, foi 
de R$ 1.788,79 para ovinos e R$ 1.006,78 para caprinos, representando o 
total de desembolsos realizados para o desenvolvimento dessas atividades 
no período considerado para análise, um ano. Como se observa na Tabela 
7, excetuando-se os custos relacionados à alimentação, os demais itens de 
despesas não representam gargalos para as atividades,

Conforme a metodologia adotada, ao agregarmos os custos com as depre-
ciações obtém-se o custo operacional total, que no caso dos ovinos totalizou 



19Prospecção dos custos de produção de ovinos e caprinos...

o valor de R$ 2.556,48, tendo em vista um custo de R$ 767,68 em deprecia-
ções. Para caprinos o custo operacional total é de R$ 1.654,06, para um cus-
to com depreciação de R$ 647,28, conforme pode ser observado nas Figuras 
2 e 3.

Figura 2. Custos da produção de ovinos na propriedade modal produtora de ovinos e 
caprinos em Lavras da Mangabeira.

Figura 3. Custos da produção de caprinos na propriedade modal produtora de ovinos 
e caprinos em Lavras da Mangabeira.
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Por fim, considerando uma taxa de remuneração do capital anual de 6,0%, 
o custo, não desembolsado, pela remuneração do capital investido nas ativi-
dades foi de R$ 1.565,80 para ovinos e de R$ 931,40 para caprinos, levando 
a um custo total de R$ 4.122,28 para produção de ovinos e de R$ 2.585,46 
para caprinos.

A partir das receitas e custos, pode-se calcular os indicadores de desempe-
nho ou viabilidade econômica para avaliação das atividades que apontam a 
situação econômica como subsídio para a gestão, e em outra perspectiva, 
dados dessa natureza são importantes para delineamento de políticas públi-
cas e elaboração de estratégia local de atuação por parte das instituições e 
entidades de organização de produtores.

O primeiro indicador diz respeito ao lucro de curto prazo, chamado margem 
bruta, que é o valor resultante ao se diminuir as despesas, custos operacio-
nais efetivos, da receita total. Diante dos valores apresentados, em que o 
valor das despesas ultrapassa a receita, obtém-se uma margem bruta nega-
tiva de R$ 38,79 para ovinos e R$ 550,28, para caprinos, ou seja, as duas 
atividades conjuntamente estão deixando um saldo negativo de R$ 589,07, 
que seria o valor das despesas que não estão sendo cobertos, como pode 
ser visto na Tabela 8.

Tabela 8. Indicadores econômicos da propriedade modal produtora de ovinos e capri-
nos, Lavras da Mangabeira.

Ovinos Caprinos Total

Receita Total R$ 1.750,00 R$ 456,50 R$ 2.206,50

Custo Operacional Efetivo R$ 1.788,79 R$ 1.006,78 R$ 2.795,57

Custo Operacional Total R$ 2.556,48 R$ 1.654,06 R$ 4.210,54

Custo Total R$ 4.122,28 R$ 2.585,46 R$ 6.707,74

Capital investido R$ 22.184,78 R$ 13.276,09 R$ 35.460,87

Margem Bruta Anual -R$ 38,79 -R$ 550,28 -R$ 589,07

Margem Líquida Anual -R$ 806,48 -R$ 1.197,56 -R$ 2.004,04

Lucro/Prejuízo Anual -R$ 2.372,28 -R$ 2.128,96 -R$ 4.501,24
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Consequentemente, ao se agregar outros custos os indicadores mais agre-
gados irão obter valores negativos ainda maiores. Assim, com a inclusão os 
custos da depreciação nesse cálculo, obtém-se a margem líquida, com o va-
lor negativo de R$ 806,48 para ovinos e R$ 1.197,56 para caprinos, ou seja, 
como consequência, esses valores representam o valor necessário para que 
os custos com despesas e depreciações sejam cobertos. Por fim, com a in-
clusão do custo para remunerar o capital empregado, considerando uma taxa 
de referência de 6% ao ano, apresenta-se o lucro com valor negativo de R$ 
2.372,28 para ovinos e de R$ 2.128,96 para caprinos. Ou seja, para pelo me-
nos cobrir todos os custos que incorrem na produção de ovinos e caprinos, 
seria necessário aumentar a receita total nesses valores.

Outros indicadores devem ser considerados ou são originados a partir dos 
anteriores, como o volume produzido que irá dar uma medida de custo e ren-
tabilidade por unidade produzida. Nesse sentido, o volume produzido é cal-
culado com base na receita total e o preço unitário do produto e o rendimento 
de carcaça, resultando no volume produzido em kg de carcaça. O volume 
produzido pela ovinocultura foi de 100 kg de carcaça, enquanto para caprinos 
a produção foi de 23,28 kg de carcaça.

A partir do volume produzido, podem-se observar alguns indicadores rela-
tivos, conforme Tabela 9, em que se confirma mais claramente de onde re-
sultam os valores negativos, pois o produtor recebe R$ 17,50/kg de carcaça 
produzida, no caso de ovinos, no entanto, o custo das despesas por kg pro-
duzido é de R$ 17,89, resultando um déficit, que se acumula de acordo com 
os custos considerados. Da mesma forma se percebe para os caprinos. De 
outra forma, pode-se entender que para que se cubra os custos das despe-
sas o valor recebido pelo quilo de carcaça deveria ser de R$ 17,89, ou para 
cobrir o custo operacional total deveria ficar em R$ 25,56 e, para cobrir todos 
os custos, o preço do quilo deveria ser de R$ 41,22.

Tabela 9. Indicadores unitários de viabilidade econômica na unidade modal produtora 
de ovinos em Lavras da Mangabeira.

Indicadores Ovinos Caprinos

Volume produzido equivalente (kg carcaça) 100,00 23,28

Receita total/volume produzido R$ 17,50 R$ 19,61

Continua...
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Indicadores Ovinos Caprinos

Custo (COE)/volume produzido R$ 17,89 R$ 43,26

Custo (COT)/volume produzido R$ 25,56 R$ 71,07

Custo (CT)/volume produzido R$ 41,22 R$ 111,08

MB/volume produzido -R$ 0,39 -R$ 23,64

ML/volume produzido -R$ 8,06 -R$ 51,45

Lucro/volume produzido -R$ 23,72 -R$ 91,47

Entretanto, a lógica gerencial é que o produtor não pode determinar o preço 
de acordo com a sua necessidade, pois o mercado e a concorrência regulam 
esse preço, devendo ajustar seus custos aos preços alcançados no mercado.

Considerações finais

O levantamento a partir do painel de especialistas mostra a importância do 
diagnóstico e o acompanhamento de informações de ordem gerencial, com 
ênfase nos dados econômicos e do rebanho, para a avaliação das atividades 
e tomada de decisão, além do conhecimento do perfil dos sistemas produtivos 
em uma região para subsidiar estratégias de políticas públicas e ações de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação, a partir de transferência de tecnologias.

Dessa forma, justifica-se o crescente interesse de diversos atores da cadeia 
produtiva de caprinos e ovinos em informações estratégicas de base geren-
cial e conjuntural para tomar decisões mais precisas e objetivas. Os dados 
levantados para caracterizar a propriedade modal de Lavras da Mangabeira 
apontam aspectos importantes como o baixo volume produzido, associado 
com perdas significativas do rebanho por morte, o que leva a uma baixa re-
ceita e a um resultado negativo dos indicadores econômicos.

O levantamento aponta que a ovinocultura são atividades secundárias den-
tro da propriedade, indicando, ainda, que as atividades na região ainda não 
ganharam o dinamismo necessário para levá-las a uma maior atenção dentro 
da propriedade. Assim, percebe-se que as atividades ainda são conduzidas 
com baixa organização sem se orientar por fatores do mercado. 

Tabela 9. Continuação.
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De forma geral, o levantamento em painel traz um bom indicativo sobre as 
características da propriedade mais comum da região, permitindo compreen-
der o modelo de produção praticado na região e orientar ações para aquele 
território. De outra forma, pode-se também fazer parte de uma estratégia de 
conhecimento dos atores locais, levando a levantamentos individuais na for-
ma de estudos de caso, e o acompanhamento mais detalhado de unidades 
de produção, como referência para aquela região.
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