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Levantamento de análise de dados de explorações 
de pecuária de corte do Rio Grande do Sul
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Nos últimos anos os custos de produção na pecuária têm se elevado de forma a 
restringir as margens de lucros dos produtores rurais. Nesse sentido, grande parte 
dos pecuaristas não conseguem avaliar seus resultados e margens econômicas, 
apesar de constatarem que suas despesas estão altas. O objetivo do trabalho foi 
validar e qualificar o software Mcontripec a partir de levantamentos realizados 
sobre custos da produção e de receitas atualizados da pecuária de corte em oito 
municípios do RS. Esse software gera a margem de contribuição econômica, 
constituindo-se num ativo tecnológico da Embrapa Pecuária Sul e está em fase de 
validação e de qualificação. A metodologia utilizada foi a de levantamento de 
todos os custos fixos e variáveis e de receitas de diversos produtores de gado de 
corte através de entrevistas telefônicas, lançando-se os dados obtidos em 
planilha Excel. De cerca de 200 contatados, pode-se entrevistar 21 produtores 
dos municípios de Santana do Livramento, Bagé, Quaraí, Rosário do Sul, Lavras 
do Sul, Aceguá, Caçapava do Sul e Dom Pedrito. Os resultados dos custos de 
produção fixos e variáveis foram processados pelo software, para validação do 
sistema. O software Mcontripec serve para análise dos custos, das receitas e da 
margem de contribuição. Está sendo, em princípio, aprovado pelo CTI/CPPSUL 
como resultado de 2021 do projeto SEG 24.16.04.001.00.00, sem necessidade 
de ajustes. Não foi utilizado por estar em processo de qualificação final, sendo que 
os dados obtidos no levantamento foram salvos e guardados em planilha Excel. 
Não foi possível apresentar os dados analisados de todos produtores, devido à 
limitação estabelecida para número de palavras do texto. Isso deve ser publicado 
posteriormente em série Embrapa.
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