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RESUMO 

 

O setor do agronegócio é responsável por 22% do PIB Brasileiro, sendo assim um setor de 

relevante destaque para a economia do país. A produção primária, realizada nas propriedades 

rurais “dentro da porteira” deve ser gerida como qualquer outro ramo de atividade econômica, 

através de uma gestão criteriosa, principalmente, dos custos do processo produtivo, já que estes 

influenciam diretamente os resultados. Este trabalho teve por objetivo realizar um diagnóstico 

da realidade do controle e gestão de custos das propriedades rurais suinícolas da região de 

Ituiutaba – MG, as quais mantêm um sistema de integração com uma grande agroindústria 

localizada na região. Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, abordada de 

forma qualitativa e quantitativa, com a aplicação de questionário estruturado aplicado junto a 

dez suinocultores da região estudada. Constatou-se que a realidade do controle de custos nas 

propriedades analisadas ainda é incipiente, e que o conhecimento dos produtores sobre os custos 

de sua produção e as formas de controle são primitivos e não atendem às necessidades de gestão 

de custos. 

 

Palavras-chave: Gestão de Custos, Agronegócio, Suinocultura. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

No cenário globalizado em que os mercados encontram-se inseridos, a produção 

primária do agronegócio, realizada essencialmente nas propriedades rurais, não estará isenta da 

constante necessidade de aprimoramentos nos processos de gerenciamento da atividade, pois 

os limiares entre o lucro e o prejuízo se encontram cada vez mais próximos. Para se obter lucros 

na atividade o produtor rural deverá lançar mão de um controle de custos rígido, uma vez que 

sobre o preço de venda ele terá pouca influência. Para tanto o produtor rural deverá trabalhar 

no conhecimento dos custos a fim de compreendê-los e controlá-los da forma mais eficaz 

possível, eliminando do processo produtivo todos os desperdícios e gastos desnecessários, sem 

com isso afetar a produção e a qualidade dos produtos. 
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O termo “agronegócio” é utilizado largamente para definir a soma de quatro segmentos: 

(a) insumos para a agropecuária, (b) produção agropecuária básica ou, como também é 

chamada, primária ou “dentro da porteira”, (c) agroindústria (processamento) e (d) distribuição. 

A análise desse conjunto de segmentos é feita para o setor agrícola (vegetal) e para o pecuário 

(animal). (CEPEA, 2013). 

O setor de agronegócio no Brasil tem uma significativa importância na composição do 

Produto Interno Bruto - PIB, uma vez que segundo dados do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada – CEPEA (2013), nos últimos anos este setor da economia é responsável 

por aproximadamente 22% de toda a economia gerada no país. O setor caracteriza-se pela 

relevância frente à economia e à sociedade como um todo, demonstrando grande capacidade 

em gerar divisas e promover a geração de empregos. “Em Minas Gerais o agronegócio 

representa quase um terço do PIB do estado, o qual ainda é responsável por 12,5% do PIB 

agronegócio do país”. (CEPEA, 2013, p. 1). O setor vem ao longo dos anos apresentando um 

quadro de evolução no estado,“em 2003, o agronegócio contribuiu com US$ 1,8 bilhão para o 

saldo da balança comercial mineira. Em 2012, este valor foi da ordem de US$ 3,4 bilhões, 

equivalente a uma evolução de 88,8%” (SEAPA, 2013, p. 3). O estado mineiro demonstra 

grande vocação para realizar grandes incrementos nos números do agronegócio do país. 

O crescimento populacional e a melhoria na renda das famílias são fatores que 

contribuem para uma maior demanda por produtos alimentícios. “A carne suína é a proteína 

animal mais produzida e consumida no mundo, e o crescimento do seu mercado deverá 

acompanhar o crescimento da demanda mundial por carnes” (COSER, 2010, p.2). No mercado 

mundial para cada quilo de carne suína consumida a população consome 0,5 quilos de carne 

bovina, porém no mercado interno a carne bovina é a mais consumida (SEAB, 2013).Dados do 

IBGE (2013) demonstram que “cerca de 34,8 milhões de suínos foram destinados ao abate em 

2013, o que representou um crescimento de 7,2% no número de animais abatidos em relação 

ao ano anterior”. Apesar do consumo interno per capita de cortes suínos estar ainda muito 

aquém de outros países, principalmente asiáticos, o país se apresenta com destaque no mercado 

externo.Entre o período de outubro de 2012 a setembro de 2013 o país exportou 542.541 

toneladas de carne suína o que equivaleu a US$ 1,4bilhão em vendas externas, consolidando o 

Brasil como o quarto maior produtor e quarto maior exportador de carne suína do mundo. 

(ABIPECS, 2013). 

Dados do IBGE (2013) apontam um rebanho de 39.307.336 cabeças de suínos no país. 

O estado de Minas Gerais por sua vez é o quarto maior produtor de suínos do Brasil, com um 

rebanho de5.014.334 de cabeças. O município de Ituiutaba – MG, com 116.230 cabeças, ocupa 

a posição de 39º maior produtor do país e ainda a posição de 4º maior do estado. A suinocultura 

na microrregião do triângulo mineiro é representativa por seus números. Omunicípio de 

Uberlândia - MG merece destaque no segmento de mercado por ser o município com o maior 

rebanho de suínos do país, com um total de 901.300 cabeças, representando18% da produção 

do estado de Minas Gerais(IBGE,2013). 

A motivação em produzir este trabalho voltado ao tema suinocultura deve-se,além da 

importância do setor para a economia, o fato do autor deste exercer suas atividades laborais 

junto a um grupo de suinocultores da região, através da extensão rural privada, na qual o autor 

é funcionário de uma agroindústria da região que mantêm contratos de parceria com produtores 

rurais do município.  

A pesquisa realizada teve como objetivo realizar um diagnóstico da realidade do 

controle e gestão de custos das propriedades rurais suinícolas da região de Ituiutaba – MG, as 

quais mantêm um sistema de integração com uma grande agroindústria localizada na região. O 

presente trabalho delimitou-se em conhecer a realidade do controle de custos nas propriedades 

rurais analisadas, visando obter resposta ao seguinte questionamento: os suinocultores da 

região de Ituiutaba controlam os custos de suas atividades agropecuárias? De acordo com 
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Callado e Callado (2006)“embora a estruturação de custos seja simples e de fácil utilização, os 

gestores não possuem uma compreensão ampla sobre sua importância para o desenvolvimento 

da atividade agroindustrial”.  

A pesquisa foi realizada, “in loco”, ou seja, nas propriedades rurais durante as visitas 

que o autor faz a estas. Fora pré-agendado com os produtoresrurais as datas e horários que 

melhor se encaixassemem suas agendas para a realização da coleta dos dados. O autor 

utilizouum modelo de questionário com questões objetivas, visando absorver informações a 

respeito do que se buscou levantar no presente estudo. 

O levantamento junto ao grupo de produtores rurais objetivou em específico realizar um 

diagnóstico da realidade do controle e gestão de custos das propriedades rurais suinícolas da 

região de Ituiutaba – MG, as quais mantêm um sistema de integração com uma grande 

agroindústria localizada na região.Não será propósito do pesquisador neste primeiro momento 

formular propostas a este grupo, mas sim conhecer as suas realidades no que concerne ao 

processo de gerenciamento e controle de custos. 

O presente artigo está estruturado em cinco seções, sendo a primeira esta introdução. 

Em seguida será discorrido sobre a fundamentação teórica. A terceira sessão aborda a 

metodologia de pesquisa, posteriormente a análise e interpretação dos dados, e, finalmente as 

considerações finais sobre o estudo realizado e sugestão para futuras pesquisas. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA 

 

Na presente seção serão apresentados os seguintes temas: gestão de custos, custos no 

agronegócio, atividade rural, suinocultura e pesquisas anteriores, visando prover o estudo de 

bases teóricas relacionadas ao estudo de controle de custos nas propriedades rurais que se 

dedicam à suinocultura integrada na região de Ituiutaba - MG. 

 

2.1 Gestão de Custos 
 

No cenário de economia capitalista em que as empresas se encontram inseridas no país, 

a obtenção de lucros, torna-se uma condição primordial para a continuidade de suas atividades, 

já que uma entidade com fins lucrativos não conseguirá se manter por muito tempo, caso 

apresente prejuízos por repetidos períodos (SILVA; LINS, 2010). “A busca por lucros máximos, 

trabalhando dentro de uma estrutura definida, será sempre o objetivo maior das empresas” 

(LEONE, 2010, p. 15). 

Para se obter a maximização dos lucros, dois fatos simples e distintos terão que ocorrer: 

ou se aumenta as receitas ou se diminui os gastos. Nesta linha de raciocínio Silva e Lins (2010, 

p. 3) afirmam que “[...] em economias de concorrência livre, um aumento de preço repercute 

normalmente de forma negativa no volume de vendas. Assim, para tentar aumentar os lucros, 

as empresas precisam buscar de forma continuada a redução dos custos.” Reduzir custos é uma 

etapa posterior ao levantamento e conhecimento destes, não se pode gerenciar algo que não se 

conhece, portanto os gestores das entidades necessitam primeiramente de fontes e informações 

precisas sobre a real situação do negócio. 

A contabilidade tem em suas ramificações áreas destinadas a auxiliar seus usuários a 

encontrar a melhor solução para as necessidades que surgem no cotidiano de uma atividade 

econômica. Assim, a contabilidade de custos surgiu durante o período da Revolução Industrial 

no século XVIII, devido à ausência de novas formas para se apurar o valor dos estoques e, 

consequentemente, o lucro da entidade (MARION; RIBEIRO, 2011).  

Neste primeiro momento, segundo Martins (2010) a contabilidade de custos não foi 

direcionada como ferramenta de administração. Desta forma, o seu desenvolvimento ficou 
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retraído durante um longo tempo, devido ao fato dos contabilistas a utilizarem mais como forma 

de solucionar problemas de mensuração monetária dos estoques e dos resultados e a subutilizar 

como ferramenta no campo gerencial. No entanto, ainda hoje, a contabilidade de custos não 

possuiu uma linha direta que atende a contabilidade gerencial. 
A finalidade básica de todo sistema de custeio é prestar informações para a 

tomada de decisão, ou seja, fornecer instrumentos para que os usuários do 

sistema de custos possam obter informações confiáveis, relevantes e 

oportunas de forma a possibilitar a melhor condução das suas decisões 

(SILVA; LINS, 2010, p. 6).  

Ainda segundo Leone (2010) a demanda dos gestores das empresas por informações 

relativas a controle de custos deverá ser cada vez mais crescente, uma vez que gerenciar custos 

de forma coesa aos interesses da empresa torna-se atributo intrínseco à tarefa de gerir. 

Martins (2010, p. 21) ainda reafirma que: “[...] a Contabilidade de Custos tem duas 

funções relevantes: o auxílio ao Controle e a ajuda às tomadas de decisões”. O processo 

decisório em uma empresa torna-se um evento de extrema importância para a vitalidade desta, 

uma vez que decisões assertivas acerca de determinada situação poderão prover a empresa de 

recursos necessários ao seu desenvolvimento. Em contrapartida, decisões tomadas de forma 

equivocada ou errônea poderão levar a empresa a grandes dificuldades para fazer face aos seus 

compromissos.  

Dado o grau de importância das informações geradas a respeito dos custos, trabalhar 

com custos requerum rigoroso cuidado com o manuseio e levantamento de dados 

(PADOVEZE, 2006).Um dado manuseado e interpretado de forma errada gerará uma 

informação também errada, assim sendo, as pessoas responsáveis pela coleta e processamento 

de dados, para obterem uma informação deverão ser conhecedores do assunto e se atentarem 

aos detalhes deste processo.  

Para Martins (2010, p. 357) “Sistemas de Custos não são exceções e dependem 

primordialmente de pessoas, não de números, papéis e rotinas”. Maher (2001, p. 38) ainda 

reafirma “para enfatizar: são as pessoas que conseguem que as coisas sejam feitas nas 

organizações. Independentemente da sofisticação de nossos sistemas, nada acontece se as 

pessoas não fizerem as coisas acontecerem”. A implantação de um sistema de custos requer 

atitude e disciplina das pessoas envolvidas no processo, pois o sistema na fase inicial demandará 

mudanças e quebra de paradigmas. 
O pessoal técnico de produção é normalmente avesso à burocracia e, em geral, 

encara um Sistema de Custos como uma forma de controle e, devido a essas 

duas razões tenderá, em inúmeras situações, a rejeitar, boicotar ou 

simplesmente fazer resistência passiva a sua implantação. (MARTINS, 2010, 

p. 358). 

Devido a este fato o gestor do negócio deverá colocar em prática seus atributos de 

liderança, buscando a harmonia entre o controle que se procura implantar e os membros da 

equipe que o implantarão. 

As empresas inseridas no setor do Agronegócio, também devem aprimorar os seus 

controles de custos, já que são entidades com fins lucrativos que demandam de controles 

rígidos, para se obter os resultados esperados. Dessa forma, apresentam-se os termos de custos 

no agronegócio. 

 

2.2 Custos no Agronegócio 

 

O termo “agronegócio” é utilizado largamente para definir a soma de quatro segmentos: 

(a) insumos para a agropecuária, (b) produção agropecuária básica ou, como também é 

chamada, primária ou “dentro da porteira”, (c) agroindústria (processamento) e (d) distribuição. 
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A análise desse conjunto de segmentos é feita para o setor agrícola (vegetal) e para o pecuário 

(animal) (CEPEA, 2013). 

O item “b” da citação acima, ou seja, produção primária ou ainda “dentro da porteira”, 

a qual é realizada essencialmente nas propriedades rurais é a parte do agronegócio que compete 

ao estudo em questão. 

Controlar custos na pecuária deve ser uma tarefa rotineira a fim de manter informações 

atualizadas para a tomada de decisão.  
Conhecer o custo real de cada lote ou do rebanho a qualquer momento é uma 

informação imprescindível à gerência, não só para se apurar a rentabilidade 

após a venda, mas também (o que é mais importante) para determinar o ponto 

ótimo de venda (MARION, 2010, p. 126).  

Para Marion (2010), o controle de custos citado anteriormente não se refere ao controle 

de custos obtido através da contabilidade destinada ao fisco, mas sim ao controle de custos 

gerencial ou ainda extra contábil. 

As dificuldades em se realizar este controle de custos na atividade pecuária como um 

todo nasce da necessidade de se manter os valores dos estoques atualizados monetariamente, 

pois devido aos ciclos produtivos serem relativamente longos, a apropriação de custos nestes 

estoques não será suficiente para se conhecer realmente o seu valor.  

Na pecuária, em relação aos estoques (bezerros e novilhos) segundo Marion (2010, p. 

124) “o ganho é identificável em qualquer estágio do crescimento natural e, portanto, deveria 

ser reconhecido pela Contabilidade; porém, o princípio do Custo Histórico não o permite”. Daí 

nasce a necessidade da aplicação da Contabilidade Gerencial ou dos controles extra contábeis 

de custos que são as alternativas para se obter informações que representem a realidade da 

atividade, realizando-se a correção monetária de estoques, somente para fins gerenciais, sem 

ferir os princípios legais e fiscais vigentes no Brasil (MARION, 2010). 

Com a obtençãodas informações geradas através do controle gerencial, o administrador 

terá fontes mais precisas para tomar as decisões cabíveis e mais assertivas acerca do processo 

produtivo. 

De acordo com Crepaldi (2011) os custos na pecuária, assim como os custos nas 

empresas industriais ou comerciais, dividem-se em: custos diretos e custos indiretos, sendo 

estes primeiros apropriados diretamente ao produto em questão, sem a necessidade de rateio, 

desde que se tenha uma medida objetiva da quantidade consumida deste na produção. Em 

contrapartida os custos indiretos necessitam ser rateados, utilizando algum critério de rateio, 

antes de serem incorporados aos produtos. Outra terminologia necessária à apresentação dos 

custos é a distinção de custos fixos de custos variáveis. “Custos fixos são aqueles cujo total não 

varia proporcionalmente ao volume produzido. Por exemplo: aluguel, impostos etc. Custos 

variáveis variam proporcionalmente ao volume produzido. Exemplo: Insumos, embalagem” 

(CREPALDI, 2011, p.102). 

A informática tornou-se uma ferramenta indispensável para o administrador rural, uma 

vez que facilita o controle e demanda menor tempo do mesmo para a realização da tarefa, porém 

deve-se estar atento na escolha do programa a ser utilizado, levando em consideração a 

facilidade de utilização e às possibilidades de conexão com novas tecnologias (MARION; 

SEGATTI, 2010). 

 

2.3 Atividade Rural 
 

Conforme afirmam Santos, Marion e Segatti (2009), a propriedade rural, não foge à 

regra das empresas urbanas, uma vez que, os objetivos finais de um empresário e de um 

produtor rural são os mesmos: maximização dos lucros. As várias dificuldades enfrentadas 

pelos empresários urbanos normalmente também o são para os produtores rurais, como o caso 
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citado por Santos, Marion e Segatti (2009, p. 147) “[...] o preço de comercialização da maioria 

dos produtos agropecuários se defasou em relação ao câmbio e ao fator custo. O limiar entre o 

lucro e o prejuízo está muito próximo”. 

A fim de manter economicamente viável a atividade e ainda garantir a sustentabilidade 

financeira da propriedade rural como um todo, o produtor rural deve buscar formas de 

atualização de conhecimento acerca de temas até então não dominados por ele. “O principal 

papel do administrador rural é planejar, controlar, decidir e avaliar os resultados, visando à 

maximização dos lucros, à permanente motivação, ao bem-estar social de seus empregados e à 

satisfação de seus clientes e da comunidade”. (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009, p. 8). 
O produtor rural deverá se especializar na sua atividade e, além disso, possuir no mínimo 

noções básicas gerenciais. Para Santos, Marion e Segatti (2009, p. 147, grifo do autor) 

“Devemos pensar em uma reestruturação da propriedade rural, uma reengenharia para que 

possamos mudar a nomenclatura de fazenda para Empresa Rural ou Agropecuária”. A 

mudança proposta pelos autores citados anteriormente, vão além da simples alteração na 

nomenclatura, ela está baseada na forma de gerenciamento da propriedade rural como um todo, 

incluindo o fato de se apurar e controlar os custos. 

Os tipos de atividades primárias, realizadas essencialmente dentro das propriedades 

rurais preenchem uma grande lista, a qual se divide em dois setores: pecuária (animais) e 

agrícola (vegetais) (CEPEA, 2013, p. 2).  

Ainda de acordo com CEPEA (2013), a criação e a engorda de suínos ou suinocultura, 

inserida no ramo da pecuária, é uma atividade agroeconômica, largamente disseminada no país, 

de grande importância para a economia nacional, e também para a economia local.   

 

2.3.1 Suinocultura 

 

Segundo Coser (2010) a Suinocultura Industrial no país divide-se em dois moldes 

produtivos, o primeiro mais tradicional é o tipo de produção independente, onde o suinocultor 

é possuidor do plantel de animais que compõem a sua granja, este normalmente detém todo o 

processo produtivo em suas mãos. Este sistema perdeu espaço com o passar dos anos devido às 

frequentes oscilações no mercado de venda de animais para abate, compra de insumos e a 

necessidade de grande capital de giro na atividade, devido aos altos custos de produção e ao 

longo ciclo produtivo.  

Desta forma o segundo molde chamado de “integração” ganhou espaço. “A suinocultura 

no Brasil atualmente é uma atividade exercida, em sua maioria, de forma integrada à indústria, 

sendo os produtores independentes a parcela menor representando menos de 25% da produção 

total.” (SEAB, 2013, p. 5).  

Conforme afirma Coser (2010) na produção integrada a agroindústria fornece os 

insumos ao suinocultor integrado como exemplo podemos ilustrar com um sistema de 

crescimento e engorda de suínos, onde a empresa fornece os leitões, as rações, medicamentos 

e assistência técnica e o suinocultor fornece as instalações apropriadas que atendam aos pré-

requisitos da agroindústria, dispensando os devidos cuidados com os animais, orientados pela 

integradora, até os mesmos atingirem o ponto de abate. Neste sistema a parcela do resultado 

que caberá ao produtor dependerá exclusivamente da produtividade que o lote de animais 

apresentarem ao final do ciclo. 

Coser (2010) ainda assinala que a Suinocultura Independente,como uma atividade 

econômica inserida no segmento do agronegócio, estará sujeita às mesmas variáveis comuns 

para as atividades deste segmento. As incertezas devido às oscilações nos preços das matérias 

primas e insumos utilizados no processo produtivo e ainda no preço de venda final do suíno 

exigem do Suinocultor Independente conhecimentos e controles cada vez mais apurados para 

realizar a gestão da atividade. 
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O mercado de suínos apresentou uma combinação de fatores aparentemente 

contraditória em 2011, com estabilidade no alojamento de matrizes (oferta 

contida), aumento dos abates (demanda aquecida), alta no milho (maiores 

custos de produção) e redução de preços pagos (EMBRAPA, 2011, p.3). 

Na Suinocultura Industrial Integrada, o suinocultor que mantêm sistema de parceria com 

a agroindústria, normalmente se isenta de preocupações com as variações nos mercados, já que 

os resultados neste sistema dependem da produtividade do plantel de animais, e independem do 

preço do principal insumo (rações) e ainda das oscilações no preço final do quilo do suíno. 

“Contrato de integração de suínos é a denominação mais utilizada para o sistema de 

coordenação da produção baseado no acordo formal entre produtores de suínos e 

Agroindústrias” (COSER, 2010, p.3). 

Coser (2010) afirma que no sistema de contrato de integraçãoa agroindústria e o 

produtor rural firmam entre si um contrato de parceria, onde a primeira se responsabiliza por 

fornecer ao produtor os animais (leitões), as rações, medicamentos e assistência técnica, os 

quais são os principais custos da atividade, e por outro lado o produtor fica responsável por 

fornecer as instalações, energia elétrica e mão de obra, para alojar estes animais e os criar até 

estes atingirem o ponto de abate. 

Os autores Talaminiet al. (2006) definem que no sistema produtivo de terminação de 

suínos por integração os maiores custos são assumidos pela integradora (agroindústria) os quais 

são: Coordenação e logística das operações, assistência técnica e veterinária, produção e 

fornecimento das rações, medicamentos e leitões, bem como do abate, processamento e 

comercialização da carne e dos derivados. O integrado (suinocultor) fica então responsável 

pelos seguintes custos: Depreciação das instalações e equipamentos, manutenção, distribuição 

dos dejetos, mão de obra, energia elétrica, embarque dos animais terminados, segurança 

preventiva, honorários contábeis, lavação e desinfecção das instalações após o embarque dos 

animais, seguro das instalações, telefonia, materiais de consumo, tributos e outros. 

Este trabalho objetivou realizar um diagnóstico da realidade do controle e gestão de 

custos das propriedades rurais suinícolas da região de Ituiutaba – MG, as quais mantêm um 

sistema de integração com uma grande agroindústria localizada na região. Esta pesquisa utilizou 

trabalhos anteriormente publicados para apoiar a sua aplicação. 

 

2.4 Pesquisas anteriores 

 

 Como estudos anteriores, cita-se o trabalho de Callado et al. (2008), que buscou 

identificar se os criadores gaúchos utilizam as informações contábeis de custos como 

ferramenta auxiliar no processo decisório. 

 O estudo citado relacionou a pratica e o método adotado para o cálculo do custo dos 

produtos e serviços na estrutiocultura, a qual é a criação de avestruzes, com a periodicidade e a 

utilização das informações de custos registrados pelos responsáveis. 

 O estudo de Zamberlan eZamberlan (2009) se propôs a analisar se os pequenos 

empresários de unidades de produção de hortifrutigranjeiros e produtos coloniais da Quarta 

Colônia - RS, veem relevância na utilização de sistemas de custos. Os resultados mostraram 

que os produtores pesquisados consideram o sistema de custos relevante para a gestão de seus 

negócios, mas não o utilizam conforme os referenciais teóricos.  

 O último estudo similar é o de Almeida et al. (2011) que averiguaram as práticas de 

controles gerenciais adotados pelos produtores de leite do Oeste de Santa Catarina. Os 

resultados do estudo identificaram que os produtores percebem a importância e a necessidade 

de se adotar práticas de controles gerenciais, mas que ainda necessitam organizar melhor suas 
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atividades no intuito de melhorar o consumo de recursos, visando uma maior eficiência e 

rentabilidade, associada à qualidade de vida dos produtores e de sua comunidade. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 

Com o objetivo de realizar um diagnóstico da realidade do controle e gestão de custos 

das propriedades rurais suinícolas da região de Ituiutaba – MG, as quais mantêm um sistema de 

integração com uma grande agroindústria localizada na região, desenvolveu-se este estudo que 

tem como característica a pesquisa descritiva, pois, de acordo com Gil (2008, p. 42), “as 

pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

No primeiro momento realizou-se o levantamento bibliográfico para o embasamento 

teórico e para verificar as contribuições científicas de estudos sobre o assunto do controle de 

custos nas propriedades rurais objeto do estudo. Em seguida realizou-se os procedimentos 

técnicos de coleta de dados, através da aplicação de questionários. As perguntas foram 

elaboradas de forma a responder os objetivos da pesquisa. 

Neste trabalho o tipo de amostragem foi não probabilística de conveniência, uma vez 

que na amostra conterão os produtores rurais da região em questão que dentre as suas atividades 

rurais, tenham a atividade de suinocultura industrial no molde de terminação e ainda que 

mantenham parceria por integração com uma agroindústria específica da cidade de Uberlândia 

- MG. O fato de se selecionar estes produtores deve-se à conveniência, pois o autor desta 

pesquisa exerce suas atividades profissionais ligadas a estes produtores em questão. 

A abordagem do problema foi feita de forma qualitativa, pois se buscou conhecer a 

realidade dos produtores rurais, ao mesmo tempo em que os dados resultantes das coletas foram 

discutidos para verificar se os suinocultores controlam os custos em suas propriedades, e ainda, 

tem caráter quantitativo, ao passo que emprega instrumentos estatísticos tanto na coleta quanto 

no tratamento dos dados (BEUREN, 2006). 

A região de Ituiutaba - MG conta com 28 suinocultores que mantêm parceria, com 

contratos de integração, com a referida agroindústria. Estes respondem por aproximadamente 

23% da produção de suínos para o abate da unidade desta agroindústria em Uberlândia - MG, 

totalizando aproximadamente 97.800 cabeças alojadas, perfazendo uma média de 3.500 animais 

alojados por suinocultor.  

A amostra desta pesquisa foi composta por 10 produtores rurais, e o instrumento de 

pesquisa para a coleta dos dados foi a aplicação de questionário estruturado. 

A aplicação do questionário como técnica de investigação é composta por um conjunto 

de questões pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o 

tema da pesquisa, que são submetidas a pessoas, com o propósito de obter respostas por escrito 

sobre o assunto que os informantes saibam opinar ou informar (GIL, 2010). 

Para atingir os objetivos propostos foram tabuladas as respostas utilizando o método da 

análise descritiva dos dados, com o auxílio das tabelas dinâmicas do software Microsoft 

Excel®. Para isso, foi realizada uma análise descritiva unidimensional, onde, cada variável foi 

estudada isoladamente. 

Nas respostas de alguns dos questionários aplicados observou-se uma falta de sequência 

lógica nas respostas das questões. Acredita-se que seja pelo fato de alguns dos produtores não 

estarem acostumados a responderem questionários e ainda por um possível constrangimento 

devido ao fato do autor deste artigo representar, na região, a empresa que mantêm parceria com 

os suinocultores integrados. 

Outro fator limitante foi a metodologia adotada que não permitiu tirar dúvidas quanto 

às dúvidas sobre as perguntas do questionário. Fato este que fez alguns questionários não serem 
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completamente respondidos. Para futuras pesquisas recomenda-se que seja realizada entrevista 

semiestruturada.  

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃODOS DADOS 

 

Para dar início a análise sobre o controle de custos pelos suinocultores da região de 

Ituiutaba-MG, pertencentes à modalidade de Suinocultura Integrada, traçou-se o perfil dos 

proprietários rurais pertencentes à amostra. Dessa maneira, a aplicação dos questionários 

permitiu constatar que 100% dos respondentes são do sexo masculino. Dentre eles 40% estão 

entre 31 a 40 anos de idade,30% acima dos 60 anos, 20% entre 51 e60 anos e somente 10% 

entre 41 e 50 anos de idade. Quanto à escolaridade dos suinocultores investigados, 

aparentemente não é um fator limitante ao entendimento e compreensão de controle de custos, 

uma vez que 60% dos respondentes possuem ensino superior, 20% possuem o ensino médio e 

apenas 20% possuem o ensino fundamental incompleto. 

Em seguida buscou-se compreender as características das propriedades rurais para 

posteriormente iniciar com as questões específicas. Como pode ser visualizado na tabela 1, 70% 

dos produtores pesquisados consideram a atividade suinocultura como a principal atividade 

econômica da propriedade rural, apesar de manterem outras atividades. A pecuária de corte 

ocupa a 2ª posição na lista das principais atividades desempenhadas dentro da propriedade rural, 

com 20% das propriedades, e por último, em apenas 10% das propriedades analisadas a 

agricultura é reconhecida como a principal atividade econômica. 
 

TABELA 1 – Características dos produtores e das propriedades rurais 

Faixa etária do Produtor rural 

30 anos ou 

menos 

 31 a 40 anos de 

idade  

41 a 50 anos de 

idade  

 51 a 60 anos de 

idade  

Acima dos 60 anos 

de idade 

0% 40% 10% 20% 30% 

Sexo do produtor rural Principal atividade da propriedade rural 

Masculino Feminino Suinocultura Pecuária de corte Agricultura 

100% 0% 70% 20% 10% 

Escolaridade do Produtor rural 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Ensino Fundamental 

Completo 
Ensino Médio Ensino Superior Pós Graduação 

20% 0% 20% 60% 0% 

Número de Propriedades Rurais por produtor 

Uma Duas Três Quatro Acima de Quatro 

80% 0% 10% 0% 10% 

Área da Propriedade Rural 

Até 10 

alqueires 
 De 11 a 20 alqueires De 21 a 40 alqueires  De 41 a 60 alqueires 

 Acima de 60 

alqueires 

30% 20% 10% 20% 20% 

Número de Suínos Alojados na Propriedade Rural 

 Abaixo de 

2000 
 De 2000 a 3000  De 3001 a 4000  De 4001 a 5000 Acima de 5001 

20% 30% 20% 20% 10% 

Fonte: Elaboração do autor 
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Ainda de acordo com as características da propriedade rural, 80% dos produtores 

possuem apenas uma propriedade, 10 % possuem três propriedades e um produtor possui mais 

de quatro. 

A maioria das propriedades rurais possui até 40 alqueires e somente 20% delas possuem 

acima de 60 alqueires, 30% delas possuem entre 2000 a 3000 cabeças de suínos em terminação. 

Duas propriedades possuem abaixo de 2000 animais alojados e somente duas propriedades 

possuem entre 3000 e 4000 mil suínos alojados. Conclui-se que na sua maioria são médias 

propriedades. 

Apesar da grande maioria dos produtores investigados considerarem a suinocultura 

como a principal atividade econômica da propriedade rural em questão, 44,45% deles têm 

metade ou ainda mais da metade da renda particular proveniente de outras propriedades rurais 

ou ainda de atividades extra rurais. Apenas 11,11% dos suinocultores sobrevivem quase que 

exclusivamente da propriedade rural em questão, conforme dados apresentados na tabela 2. 
 

TABELA 2 - Percentual da renda total particular que provém da propriedade rural em questão. 

Renda  % 

Abaixo de 25% 33,34 

De 25% a 50% 11,11 

De 51% a 75%  44,44 

Acima de 75% 11,11 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Os produtores rurais em questão demonstram grande aceitação sobre tamanha 

importância de se controlar os custos de suas atividades, já que 70% deles consideram a tarefa 

muito importante, e ainda 30% a consideram importante, enquanto que nenhum deles a 

consideram como pouco importante. Na tabela 3, 70% dos produtores rurais estão convencidos 

de que controlar os custos é uma atividade de suma importância em seus negócios. 
 

TABELA 3 - Grau de importância de controlar os custos. 
Importância de controlar custos % 

Muito importante 70 

Importante  30 

Pouco importante 0 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Na tabela 4 todos os produtores investigados afirmam que guardam as notas fiscais, 

cupons fiscais e ainda recibos de desembolsos realizados para custeio das atividades rurais, a 

fim de se realizar posteriores lançamentos. 
 

 

TABELA 4 - Guarda dos comprovantes de desembolso. 
Guardam os documentos? % 

Sim 100 

Não 0 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 
 

No entanto observa-se na tabela 5 que 30% dos produtores afirmam não registrarem os 

custos que incorrem nas suas atividades rurais, portanto este percentual de produtores arquivam 

estes documentos, com vistas a utilizá-los na composição de seus custos, porém devido alguma 

dificuldade ou problema acabam por não utilizá-los para este fim. 
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TABELA 5 - Registro dos custos que incorrem nas atividades rurais. 
Registro dos custos das atividades % 

Sim  70 

Não  30 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Apesar de 70% dos suinocultores afirmarem que registram os custos das atividades da 

propriedade rural, conforme apresentado na tabela 5. Somente 55,55% dos respondentes dizem 

conhecer de forma precisa o custo unitário dos seus produtos de comercialização, de acordo 

com a tabela 6. Os outros 44,45% dos respondentes afirmam não mensurarem o custo unitário 

de seus produtos e 10% dos questionados não responderam a esta questão. 
 

TABELA 6 - Conhecimento preciso do custo unitário dos produtos. 
Conhecimento dos custos unitários % 

Sim 55,55 

Não 44,45 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Os responsáveis pelo registro dos custos são quase sempre os próprios proprietários, 

pois 85,70% dos respondentes a esta questão afirmaram que são eles próprios que fazem os 

registros e apenas em 14,30% dos casos o gerente geral ocupa esta tarefa. Nesta questão houve 

a ausência de respostas de trinta por cento dos investigados, os quais já haviam afirmado na 

tabela 5 não registrar os custos que incorrem nas suas atividades rurais. 
 

TABELA 7 - Responsável pelo registro das informações de custos. 
Responsável  % 

Proprietário 85,70 

Gerente geral 14,30 

Gerente administrativo 0 

Secretária  0 

Escritório de contabilidade 0 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O registro dos custos é quase sempre realizado de forma manual, já que 62,5% dos 

suinocultores que realizam os registros, o fazem manualmente, 12,5% utilizam formulários 

específicos, 12,5% utilizam-se de planilhas eletrônicas e os outros 12,5% afirmam fazer estes 

registros apenas mentalmente. De acordo com a tabela 8 o escritório responsável pela 

contabilidade da propriedade rural não faz esta parte gerencial para o produtor. 
 

 

TABELA 8 - Forma utilizada para registrar os custos. 

Forma utilizada % 

Manualmente 62,5 

Planilhas eletrônicas  18,75 

Mentalmente 18,75 

Formulários específicos 0 

Não sei, pois é o escritório de contabilidade 

quem faz 

0 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 
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No ato da comercialização dos produtos oriundos das atividades da propriedade rural, 

60% dos respondentes, definem o preço exclusivamente com base nos preços praticados no 

mercado, 30% dizem combinar informações de mercado e custos e 10% afirmam definir os 

preços de seus produtos exclusivamente com base nos custos. 
 

TABELA 9 - Critérios de definição de preço de venda dos produtos. 

Definição  % 

Exclusivamente com base no preço praticado no mercado 60 

Combinando informações de mercado e custos 30 

Exclusivamente com base nos custos 10 

Não utilizo critérios estruturados 0 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 
 

A periodicidade de registro das informações de custos é demonstrada na tabela10, onde 

se observa que 40% dos suinocultores realizam os registros das informações de custos a cada 

mês, 30% a cada quinze dias e os outros 30% não realizam o registro. 
 

TABELA 10 - Periodicidade de registro das informações de custos. 
Período % 

Mensalmente 40 

Quinzenalmente 30 

Não há registro dos custos 30 

Quadrimestralmente 0 

Anualmente 0 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Com os dados da tabela 11 verifica-se que a grande maioria dos suinocultores 

investigados assume não possuírem grande conhecimento a cerca de controle de custos, fazem 

registros dos gastos, mas do seu modo sem utilizar técnicas e metodologias, 55,55% atestam 

que possuem conhecimento básico e 44,45% afirmam possuir conhecimento satisfatório, 10% 

não responderam a esta questão e nenhum deles atestam possuir conhecimento avançado ou 

dominar o assunto. 
 

TABELA 11 - Avaliação do conhecimento particular sobre controle de custos. 
Avaliação % 

Básico 55,55 

Satisfatório 44,45 

Não possuo nenhum 0 

Domino o assunto  0 

Avançado 0 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Na tabela 12 fica evidenciado que a maioria dos produtores investigados não possui 

conhecimentos teóricos relacionados a custos, já que sessenta por cento dos respondentes se 

equivocaram quanto ao real significado de gastos, pois 30% consideram que todo desembolso 

de dinheiro é um custo, 10% acreditam que gastos, despesas e custos são sinônimos, 10% 

consideram que despesa é igual aos gastos mais os custos, 10% acreditam que despesas e custos 

são sinônimos e apenas 40% responderam que gastos podem ser divididos entre despesas e 

custos os quais são diferentes. 
 

TABELA 12- Percepção teórica sobre Gastos. 

Percepção  % 
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Gastos podem ser divididos entre despesas e custos os quais são diferentes 40 

Todo desembolso de dinheiro é um custo 30 

Gastos, despesas e custos são sinônimos 10 

Despesa é igual aos gastos mais os custos 10 

Despesas e custos são sinônimos 10 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Ao serem indagados sobre a maior dificuldade para se gerenciar e controlar os custos, 

33,34% eles responderam que falta habilidades para trabalhar com tantos números, os outros 

66,66% dividiram-se em partes iguais entre, falta de tempo, pois tenho muito trabalho a fazer; 

dou maior importância à parte operacional de produção; e também à falta de auxílio do 

escritório de contabilidade responsável pelas informações contábeis, mas não gerenciais. 
 

TABELA 13 - Dificuldade enfrentada no gerenciamento e controle de custos. 
Dificuldades % 

Falta de conhecimento e habilidades para trabalhar com tantos números 33,34 

Falta de auxílio do escritório de contabilidade 22,22 

Falta de tempo, pois tenho muito trabalho a fazer 22,22 

Dou maior importância à parte operacional de produção 22,22 

Total 100 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Apresentados os resultados da pesquisa para cada uma das perguntas do questionário 

que foi respondida pelos suinocultores da região de Ituiutaba/MG para responder aos objetivos 

do trabalho, apresenta-se as limitações desta pesquisa e em seguida as considerações finais. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os produtores rurais, como produtores de bens e serviços, procuram obter o melhor 

resultado possível de suas atividades. Para tanto uma das condições necessárias é a gestão de 

custos. Por meio da pesquisa buscou-se realizar um diagnóstico da realidade do controle e 

gestão de custos das propriedades rurais suinícolas da região de Ituiutaba – MG, as quais 

mantêm um sistema de integração com uma grande agroindústria localizada na região. O 

controle de custos foi apresentado como ferramenta indispensável ao sucesso da atividade 

econômica rural, pois este amplia a visão do tomador de decisões, fornecendo informações que 

tornam as tomadas de decisões mais racionais e assertivas. 

Para obter informações fidedignas, faz-se necessário uma coleta de dados criteriosa, 

utilizando-se de metodologias e conhecimentos específicos, e ainda de ferramentas que 

facilitem o processamento dos dados ao mesmo tempo em que minimize as possíveis 

ocorrências de erros. 

O estudo iniciou-se com a pesquisa bibliográfica, afim de se conhecer bases teóricas a 

respeito do assunto, no segundo momento buscou-se respaldo nas metodologias da pesquisa, e 

logo em seguida foi desenvolvido um questionário estruturado para aplicação e posterior 

utilização dos dados, gerando informações. 

Com os resultados da pesquisa constatou-se que os produtores rurais investigados não 

utilizam de profissionais capacitados para auxiliá-los na contabilidade gerencial das atividades, 

reservam pouco tempo para se dedicarem a organizar os valores dispendidos, e quase sempre 

exercem outras funções concomitantes com a tarefa de gerir as propriedades rurais. As 

atividades operacionais e cotidianas demandam esforços extras dos produtores que parecem 

deixar o controle de custos em segundo plano. 
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Os produtores rurais acreditam na importância de possuir um sistema de controle de 

custos, apesar de possuírem pouco conhecimento sobre conceitos básicos, arquivam os 

documentos comprobatórios de desembolsos e dizem registrar os custos, quase sempre 

manualmente e depois não utilizam estas informações para controle gerencial de seu negócio. 

A falta de conhecimentos específicos, somada à ausência de sistemas informatizados 

dificulta a geração de informações e consequentemente a gestão baseada no controle dos custos. 

Uma alternativa viável ao produtor seria contratar os serviços de profissionais qualificados, 

como o próprio escritório de contabilidade que normalmente já presta outros serviços ao 

produtor.  

O presente trabalho corrobora com trabalhos anteriores. Sugere-se estender a pesquisa 

realizada a outras atividades rurais, afim de melhor se conhecer acerca do tema no meio rural. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, L. D. et al. Práticas de controles gerenciais pelos produtores de leite no Oeste de 

Santa Catarina que adotam o método de Pastoreio Racional Voisin(PRV).Custos e 

@gronegócioon line, v. 7, n. 1. jan/abr. 2011. Disponível em: 

<http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero1v7/controles%20gerenciais.pdf>. 

Acesso em: 26 nov. 2013. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA PRODUTORA E EXPORTADORA DE 

CARNE SUÍNA (ABIPECS).Relatório 2013, 2013. Disponível em: 

<http://www.abipecs.org.br/uploads/relatorios/mercado-

externo/exportacoes/12meses/exp_12meses_out11_set13.pdf>.  Acesso em: 24 nov. 2013. 

 

BEUREN, I. M. (Org.) et al. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: 

teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

CALLADO, A. A. C.; CALLADO, A.L.C. Mensuração e controle de custos: um estudo 

empírico em empresas agroindustriais. Revista Eletrônica Sistemas & Gestão, v. 1, n. 2, 

maio/ago. 2006. Disponível 

em:<http://www.researchgate.net/...e...de.../9c960528bbc715e686.pdf>. Acesso em 15 nov. 

2013 

 
CALLADO, A. L. C. et al. Caracterizando a utilização das informações de custos na 

estrutiocultura: um estudo com criadores gaúchos. Custos e @gronegócioonline, v. 4, maio, 

2008. Disponível em: 

<http://www.custoseagronegocioonline.com.br/especialv4/Custos%20na%20estrutiocultura.p

df> .  Acesso em: 26 nov.2013. 

 

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA (CEPEA). PIB 

Agro CEPEA-USP/CNA. São Paulo, 2013. Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/pib/>. 

Acesso em: 28 ago. 2013. 

 

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA (CEPEA). 

Relatório PIB Agro MinasGerais. São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://cepea.esalq.usp.br/pibmg/files/2013/01jan_jul.pdf>.Acesso em: 24 nov. 2013. 

 

COSER, F. J. Contrato de integração de suínos: formatos, conteúdos e deficiências da 

estrutura de governança predominante na suinocultura brasileira.Dissertação (Mestrado em 

Anais do Encontro de Gestão e Negócios - EGEN2014 
Uberlândia, MG, 20 a 22 de outubro de 2014

619



15 

 

 
 

Agronegócios) – Universidade de Brasília/Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 

Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6443>. Acesso 

em: 15 set.2013. 

 

CREPALDI, S. A. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 6.ed. São Paulo: 

Atlas,2011.  

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). A 

suinocultura brasileira em 2011 e perspectivas para o próximo ano. 2011. Disponível em: 

<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/913787>. Acesso em: 15 set. 2013. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). SIDRA – Sistema 

IBGE de Recuperação Automática.2013. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pecua/default.asp?t=2&z=t&o=24&u1=1&u2=1&u3=1&u

4=1&u5=1&u6=1&u7=1>. Acesso em: 15 set. 2013. 

 

LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MAHER, M. Contabilidade de custos: criando valor para a administração. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

 

MARION, J. C. Contabilidade Rural: contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária, 

imposto de renda pessoa jurídica. 12. ed.São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MARION, J. C.; SEGATTI, S. Contabilidade da Pecuária. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MARION, J. C.; RIBEIRO, O.M. Introdução à contabilidade gerencial. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 

MARTINS, E. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

PADOVEZE, C. L. Curso básico gerencial de custos. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2006. 

 

SANTOS, G. J.; MARION, J. C.; SEGATTI, S. Administração de custos na agropecuária. 

4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB). 

Suinocultura: análise da conjuntura agropecuária. Paraná, 2013. Disponível em: 

<http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/file/deral/prognosticos/suinocultura_2012_2013.p

df>. Acesso em: 15 set. 2013. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

(SEAPA). Panorama do comércio exterior do agronegócio de Minas Gerais. Minas 

Gerais, 2013. Disponível em 

<http://www.agricultura.mg.gov.br/images/files/publicacoes/panorama_comercio_2013.pdf > 

Acesso em: 24 nov. 2013. 

 

Anais do Encontro de Gestão e Negócios - EGEN2014 
Uberlândia, MG, 20 a 22 de outubro de 2014

620



16 

 

 
 

SILVA, R. N. S.; LINS, L. S. Gestão de custos.São Paulo: Atlas, 2010. 

 

TALAMINI, D. J. D. et al. Custos agregados da produção integrada de suínos nas fases de 

leitões e de terminação. Custos e @gronegócioonline, v. 2, Edição Especial, out. 2006. 

Disponível em: 

<http://www.custoseagronegocioonline.com.br/especialv2/custos%20agregados%20de%20pr

oducao.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2013. 

 

ZAMBERLAN, C. O; ZAMBERLAN, J. F.Sistemas de custos em agronegócios:um estudo na 

região da Quarta Colônia Italiana.Custos e @gronegócioonline, v. 5, n. 2, maio/ago. 

2009.Disponível em: 

<http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero2v5/custos%20quarta%20colonia.pdf>

. Acesso em: 26 nov. 2013. 

Anais do Encontro de Gestão e Negócios - EGEN2014 
Uberlândia, MG, 20 a 22 de outubro de 2014

621


