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RESUMO 

 

 

O estudo começa com conceitos básicos sobre o gerenciamento de projetos. São apresentados 

definição de projetos, gerenciamento de projetos, áreas de conhecimento e grupos de 

processos. A seguir é evidenciada a importância e o potencial da pecuária para o Brasil, 

juntamente com dados que comprovam a afirmativa. A partir daí é seguido para a comparação 

entre os 02 ambientes distintos, buscando pontos em comum e divergentes, focando sempre 

em melhorias e não em burocracias. O manual de boas práticas PMBOK, é o tempo todo 

usado para a comparação entre suas boas práticas, e as práticas usadas gestão de um 

confinamento de produção de gado de corte, localizado na região de Hidrolândia-GO. O foco 

está na gestão das áreas de conhecimento, separadas pelo PMBOK, verificando assim a sua 

possibilidade de incorporação no ambiente de produção de proteína animal, uma vez que 

todas foram identificadas dentro desse ambiente. Concluídas as comparações, serão 

apresentadas as devidas conclusões, e a seguir será sugerido possíveis desdobramentos desse 

estudo, para estudos futuros.  

 

Palavras Chave: Informação. Produtividade. Registro. Planejamento 

    



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The study begins introducing basic concepts about Project management. It will be present the 

definition of project, project management, areas of knowledge and groups of processes. 

Afterwards it shows the importance and potential of cattle management in Brazil, altogether 

with data that proves the affirmative. Since there it follows to the comparison between 02 

different environments, searching for common points as well as divergent ones, focusing 

always on improvement, not on beadledom. The Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, is used at all times to comparison between both its practices plus the ones used to 

manage cattle production in a cattle confinement  located at the region of Hidrolândia-GO. 

The focus is on the management of the areas of knowledge, separated by the PMBOK itself, 

verifying the possibility of incorporation with this animal protein productive environment, 

once identified. Concluded the comparisons, there will be presented the due conclusions, 

followed by suggestions for possible studies for the future. 

 

Key Words: Information, productivity, record, planning. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

  O mundo está em desenvolvimento com novas as tecnologias. O agronegócio, tende a 

evoluir integrando-se aos avanços tecnológicos, mais modernos, padronizado e automatizando 

as tarefas.  

  O empresário do agronegócio hoje precisa estar atento a estes avanços tecnológicos, 

novos softwares direcionados ao segmento, ferramentas que podem auxiliá-lo na produção e 

gestão e métodos que podem aumentar a produtividade do seu negócio. 

  No agronegócio, trabalha-se com commodities, logo, não há muito o que fazer em 

relação ao preço do produto, o mercado estabelece o preço e a cotação. O grande diferencial 

está no treinamento e capacitação da mão de obra, uso de novas tecnologias, controle e 

planejamento de aquisições e custos variáveis e é claro, método.  

  Tantas incertezas incidem nas decisões do produtor rural, que além de produzir 

commodities, depende de outras commodities que impactam em seus resultados. Desde a 

compra da semente para plantio, do bezerro/garrote para criação e produção, a compra de 

insumos, até a locação ou aquisição de máquinas.  

  O empresário do agronegócio, seja ele agricultor ou pecuarista, é dependente da 

Natureza, da chuva e do sol, na hora e na quantidade correta. Precisa decidir sobre qual 

semente e qual adubo será utilizado, qual o espaço deverá ser reservado para o plantio, e 

quando este espaço será destinado para criação e produção de carne (ganho de peso).  

  De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 

divulgados pela FIESP, o Brasil está em primeiro lugar no ranking de países exportadores de: 

Suco de laranja, açúcar, café, soja, carne bovina e frango, ocupando o 2º lugar na exportação 

de milho. Conforme ilustrado na Figura 01. 

  No quesito de produção, o Brasil ocupa o 1º lugar com suco de laranja, café e açúcar, 

ficando em 2º na produção de soja e carne bovina, a liderança pertence aos USA, e ocupando 

a 3ª posição na produção de milho.  

  A Figura 1 apresenta a posição de liderança que o Brasil ocupa no ranking mundial de 

produção e exportação como descrito acima. E pairam as dúvidas: 

 

 Como estamos em 1º lugar em exportações, e em 2º lugar em produção? 

 Como funciona a pecuária no Brasil? 

 Existem fatores em comum entre produção de gado e projetos? 

 Existem fundamentos do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) que 

complementariam as técnicas da pecuária usadas hoje? 
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Figura 1: Safra 2014 

Fonte: Departamento Agronegócio. FIESP 

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

  O estudo tem como objetivo mapear, analisar e comparar o modelo de gestão de uma 

empresa rural no setor de produção de gado de corte tanto para mercado nacional quanto para 

mercado internacional, com os fundamentos apresentados pelo manual de boas práticas, 

PMBOK, para o gerenciamento de projetos.  

  Os resultados devem mostrar se os conhecimentos de projetos: Agregam, subtraem, ou 

não fazem diferença, para a produtividade da pecuária no Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir quais fundamentos e áreas de conhecimentos tem compatibilidade com o 

modelo de gestão de uma empresa de produção de gado de corte 

 Comparar modelo atual com modelo proposto 

 Verificar a viabilidade da adaptação 

 



3 

 

 

1.2 Delimitação do Tema 

 

  O estudo terá como tema abordado a aplicação de fundamentos da Gestão de Projetos 

apresentados pelo PMBOK, na gestão de uma empresa alimentícia rural, no segmento de 

produção de carne bovina. 

  Serão apresentados conceitos e definições para nivelar leitores leigos tanto na prática 

de projetos como da pecuária, afim de alcançar um público maior, que busca conhecimento 

sobre o assunto. 

  O foco do estudo estará nas práticas da pecuária, onde a agricultura entrará somente 

como “um meio para um fim”, com devido destaque a sua importância dentro de um sistema 

de produção rural.  

  Em relação as práticas de projetos o foco estará dentro nos grupos de processos 

apresentados pelo PMBOK, nas áreas de conhecimentos relacionadas a tais grupos. As 

principais delas, como a conhecida “tríplice restrição”.  

  Não serão abordados outros temas como metodologia ágil (SCRUM) ou PRINCE2. 

  O objeto de estudo será o confinamento VICCON da empresa VIC Participações, 

onde serão analisadas suas práticas atuais, e como se assemelham as práticas sugeridas pelo 

PMBOK, bem como serão sugeridas novas práticas que complementem o modelo atual de 

gestão com foco na produtividade e eficácia do método.  

  Será mostrado o atual cenário econômico, como o Brasil se encaixa nele, quais outros 

países são competidores nesse mercado, e o que fazem que pode complementar a produção 

nacional de carne bovina. 

  Ao final serão apresentadas sugestões de futuros desdobramentos. 

 

1.3 Justificativa 

 

  É evidente a contribuição do agronegócio para a economia brasileira, e dentro desse 

setor há o segmento da Pecuária, que representa 30% do PIB do agronegócio. Ou seja, em 

2015, quando o PIB total foi de R$ 5,9 trilhões, o Agronegócio representando 21,5% seria o 

responsável por R$ 1,27 trilhões e a pecuária com 6,8% do PIB, responsável por 0,4 trilhões. 

 

Dos R$483,5 bilhões totais movimentados pela cadeia produtiva da pecuária em 2015, 

R$147,03 bilhões se deve às atividades anteriores e nas próprias fazendas, R$145,88 

bilhões nas indústrias e R$176,36 bilhões no varejo.  

Desde a primeira quantificação realizada em 2010, houve um crescimento de 44,7% 

no montante movimentado pela cadeia. 
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Com relação a 2010, a movimentação antes das fazendas cresceu 21,72%, dentro das 

fazendas o aumento da receita foi de 28,01%. Já o faturamento dos frigoríficos cresceu 

36,37% frente a 2010 e no varejo, houve crescimento de 26,12%.  

(APEXBRASIL, 2016) 

 

  A Figura 02 apresenta o consumo “per capita” de proteína animal no Brasil, Estados 

Unidos, União Europeia e China por Kg por habitante. Fica evidente pela imagem a 

discrepância de consumo entre a China e os demais citados. 

  

 

Figura 2: Proteína animal 

Fonte: Departamento Agronegócio. FIESP 

 

  Conforme pode ser verificado pela análise dos dados da Figura 2, nota-se o aumento 

considerável no consumo de proteína animal, com pequenas quedas devido ao ambiente ou 

mercado interno, nos Estados Unidos e União Europeia.  

  O que aconteceria por exemplo, se em 2015, os consumos de todos os países se 

mantivessem, mas a China aumentasse seu consumo para 15 Kg/Habitante por ano? Será que 

seria possível suprir a necessidade de proteína animal do mundo todo nesse novo cenário?  

  Um aumento relativo no consumo de proteína animal, pode representar uma grande 

oportunidade para o produtor e exportador rural, mas a cada oportunidade pelo menos um 

novo desafio. Desafio que só será vencido com a busca por novas técnicas, tecnologias, 

preferência pelo uso e divulgação de melhores práticas, e pela internacionalização do 

conhecimento, de inovações e pesquisas na área. 

  Nessa busca por novas técnicas e tecnologias foi percebido muitas semelhanças na 

prática da gestão de um confinamento bovina com a gestão de projetos. Abrindo assim 
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possibilidade para uma complementar a outra e ocorrer aumento de produtividade e inclusive 

participação em novos mercados. 

 

1.4 Metodologia 

 

  A pesquisa feita por método indutivo não probabilístico, tem caráter qualitativo, ou 

seja, as informações são predominantemente descritivas e tem foco no processo, e não no 

resultado.  

  O cenário observado foi o da pecuária no Brasil, setor da economia que vem 

“carregando o país nas costas”. O objeto de estudo é a aplicação de fundamentos de 

gerenciamento de projetos no campo da pecuária. O sujeito observado para o caso, foi o 

confinamento VICCON, localizado no município de Hidrolândia-GO na fazenda estância 

VIC. Onde os tipos de pesquisa realizados foram:  

 

 Bibliográfica: Onde foram analisados, textos, publicações, artigos, aulas e livros sobre 

o assunto. E citados ao longo do trabalho. 

 Documental: Consulta de documentos, e planilhas disponibilizados e autorizados pela 

empresa em questão.  

 Campo: Por meio de visita técnica e presencial, junto a entrevista com consultores e 

especialistas que se encontravam no local. 

 

  A pesquisa tem como sua finalidade ser metodológica e aplicada a prática, visando 

solucionar problemas e ser referência de estudo para aqueles que vivem cenários semelhantes, 

ou que buscam conhecimento sobre o assunto. 
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2. PROJETOS - O QUE É UM PROJETO? 

 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um 

início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto 

são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou 

não podem ser alcançados, ou quando a necessidade de o projeto deixar de existir. 

Um projeto também poderá ser encerrado se o cliente (cliente, patrocinador ou 

financiador) desejar encerrá-lo. [...] 

 

Cada projeto cria um produto, serviço ou resultado único. O resultado do projeto 

pode ser tangível ou intangível. Embora elementos repetitivos possam estar 

presentes em algumas entregas e atividades do projeto, esta repetição não muda as 

características fundamentais e exclusivas do trabalho do projeto. Por exemplo, 

prédios de escritórios podem ser construídos com materiais idênticos ou similares e 

pelas mesmas equipes ou equipes diferentes. Entretanto, cada projeto de prédio é 

único, com uma localização diferente, um design diferente, circunstâncias e 

situações diferentes, partes interessadas diferentes, etc. 

(PMBOK, 2014) 

 

2.1 O que é o Gerenciamento de Projetos? 

 

Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas 

e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. O gerenciamento 

de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 47 

processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco grupos de 

processos. Esses cinco grupos de processos são: Iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle, e encerramento. 

(PMBOK, 2014) 

 

2.1.1 Grupos de Processos 

 

Esses cinco grupos têm dependências claras, são em geral executados em cada 

projeto e interagem muito entre si. Esses cinco grupos de processos independem de 

áreas de aplicação ou especialização do setor. [...] 

 

 Grupo de processos de iniciação: O grupo de processos de iniciação consiste dos 

processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto 

obtendo autorização para iniciar o projeto ou a fase. Nos processos de iniciação, o 

escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais são comprometidos. As 

partes interessadas internas e externas que vão interagir e influenciar o resultado 

geral projeto são identificadas. Se ainda não foi designado, o gerente do projeto 

será selecionado. Estas informações são capturadas no termo de abertura do 

projeto e no registro das partes interessadas. Quando o termo de abertura é 

aprovado, o projeto é oficialmente autorizado. [...] 

 Grupo de processos de planejamento: O grupo de processos de planejamento 

consiste dos processos realizados para estabelecer o escopo total do esforço, 

definir e refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para 

alcançar esses objetivos. Os processos de planejamento desenvolvem o plano de 

gerenciamento e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo. [...] 

 Grupo de execução de processos: O grupo de execução de processos consiste dos 

processos executados para concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento 

do projeto a fim de cumprir as especificações do projeto. Este grupo de processos 

envolve coordenar pessoas e recursos, gerenciar as expectativas das partes 
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interessadas, e também integrar e executar as atividades do projeto em 

conformidade com o plano de gerenciamento do projeto. Durante a execução do 

projeto, os resultados poderão requerer atualizações no planejamento e mudanças 

nas linhas de base. Isso pode incluir mudanças nas durações esperadas para as 

atividades, mudanças na produtividade e na disponibilidade dos recursos e riscos 

imprevistos. [...] 

 Grupos de processo de monitoramento e controle: O grupo de processos de 

monitoramento e controle consiste dos processos necessários para acompanhar, 

analisar e organizar o progresso e o desempenho do projeto; identificar quaisquer 

áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano; e iniciar as respectivas 

mudanças. O principal benefício deste grupo de processos é a medição e análise do 

desempenho do projeto a intervalos regulares, em ocorrências apropriadas ou em 

condições excepcionais, a fim de identificar as variações no plano de 

gerenciamento do projeto. 

 Grupo de processos de encerramento: O grupo de processos de encerramento 

consiste dos processos executados para finalizar todas as atividades de todos os 

grupos de processos de gerenciamento do projeto, visando concluir formalmente o 

projeto, a fase, ou as obrigações contratuais. Este grupo de processos, quando 

concluído, verifica se os processos definidos estão completos em todos os grupos 

de processos a fim de encerrar o projeto ou uma fase do projeto, da forma 

apropriada, e define formalmente a finalização do projeto ou da fase. 

 

(PMBOK, 2014)  

 

 

Figura 3: Fluxo resumido de processos 

Fonte: Apostila da de Riscos Professor Hélio Costa 

 

2.1.2 Áreas de conhecimento 

 

Os 47 processos de gerenciamento identificados no Guia PMBOK® são também 

agrupados em 10 áreas de conhecimento distintas. Uma área de conhecimento 

representa um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem 

um campo profissional, campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de 

especialização. Essas dez áreas de conhecimento são usadas na maior parte dos 

projetos, na maioria das vezes. 



8 

 

 

1. Integração: O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e 

atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dentro dos grupos de processos de gerenciamento do 

projeto. No contexto de gerenciamento de projetos, integração inclui 

características de unificação, consolidação, comunicação e ações integradoras 

que são essenciais para a execução controlada do projeto até a sua conclusão, a 

fim de gerenciar com sucesso as expectativas das partes interessadas, e atender 

aos requisitos. [...] 

2. Escopo: O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários 

para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o 

necessário, para terminar o projeto com sucesso. O gerenciamento do escopo do 

projeto está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e 

do que não está incluso no projeto. [...] 

3. Tempo: O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários 

para gerenciar o término pontual do projeto [...] 

4. Custos: O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos 

em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e 

controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado. [...] 

5. Qualidade: O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as 

atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, 

os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às 

necessidades para as quais foi empreendido. O gerenciamento da qualidade do 

projeto usa as políticas e procedimentos para a implementação, no contexto do 

projeto, do sistema de gerenciamento da qualidade da organização e, de maneira 

apropriada, dá suporte às atividades de melhoria do processo contínuo como 

empreendido no interesse da organização executora. O gerenciamento da 

qualidade do projeto trabalha para garantir que os requisitos do projeto, 

incluindo os requisitos do produto, sejam cumpridos e validados. [...] 

6. Recursos Humanos: O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os 

processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto. A equipe do 

projeto consiste das pessoas com papéis e responsabilidades designadas para 

completar o projeto. Os membros da equipe do projeto podem ter vários 

conjuntos de habilidades, atuar em regime de tempo integral ou parcial, e podem 

ser acrescentados ou removidos da equipe à medida que o projeto progride. [...] 

7. Comunicações: O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os 

processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam 

planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira 

oportuna e apropriada. [...] 

8. Riscos: O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de 

planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e controle de 

riscos de um projeto. Os objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a 

probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. [...] 

9. Aquisições: O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos 

necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à 

equipe do projeto. A organização pode ser tanto o comprador quanto o vendedor 

dos produtos, serviços ou resultados de um projeto. [...] 

10. Partes interessadas: O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os 

processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que 

podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das 

partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de 

gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas 

decisões e execução do projeto. 

(PMBOK, 2014) 
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2.2 Pecuária no Brasil 

 

  O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, ficando atrás em número de 

cabeças somente da Índia, que não comercializa a maior parte de seu rebanho.  

  O rebanho brasileiro conta com 215,2 milhões de cabeças de gado, de acordo com o 

IBGE em 2015, um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. Porém, se o país possui 

mais matéria-prima, tem mais mercado para o produto final do que seu concorrente (EUA), 

como eles é possível eles serem líderes em produção? 

  A explicação vem do modelo predominante de produção de carne no Brasil, que ainda 

é a pecuária extensiva, ou seja, o boi criado solto no pasto e seu alimento sendo 

principalmente capim e sal.  

  De acordo com o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC) o 

modelo de confinamento é responsável por 10% do total de abates. Ou seja, de 40 milhões de 

cabeças abatidas no ano, aproximadamente apenas 04 milhões foram abatidas após passarem 

pelo confinamento. 

  Enquanto na criação de bovinos em pastagem cria-se de 0,5 a 3 cabeças de animais por 

hectare (10.000 m²), no sistema de confinamento é usado de 5 a 10m² por animal, 

aproveitando de forma muito mais eficaz o espaço disponível, eliminando assim a necessidade 

de agredir o meio-ambiente para aumentar a produção, além de vencer a sazonalidade do 

clima, como frio e seca.  

  Quando adotado o sistema de confinamento, é possível melhorar a qualidade da dieta, 

controlá-la e padronizá-la, de acordo com a necessidade, aumentando o rendimento de carcaça 

e por consequência a produtividade do pecuarista, explorando melhor o potencial do animal. 

  Na pecuária também devemos considerar a sazonalidade da safra e entressafra, onde a 

primeira ocorre no primeiro semestre do ano na época de chuvas com o pasto melhor e abundante, 

favorecendo a produção de carne, aumentando a oferta e reduzindo o preço da arroba.  

  A entressafra ocorre no segundo semestre do ano, na época da seca tem como 

característica o aumento no preço do boi gordo, pois há aumento na procura e diminuição da 

oferta, devido ao frio que faz o boi perder peso e inclusive geadas nas pastagens que 

atrapalham a produção de ração e aumentam o custo de produção, estas variáveis favorecem 

os pecuaristas de confinamento, que apesar de sofrerem com o aumento dos custos, ganham 

vantagem, devido ao ambiente estar controlado. 

  No sistema de manejo por confinamento faz-se usualmente 02 ciclos: maio a julho, e, 

agosto a novembro. Normalmente o boi fica confinado por cerca de 90 dias, porém estudos 
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indicam que devido as condições favoráveis do Brasil, o boi pode alcançar seu peso de abate 

em até 70 dias, dependendo do seu peso inicial, dieta e manejo. 

 

Dados comerciais analisados no laboratório de Nutrição e Crescimento Animal da 

USP ESALQ mostram que os bovinos brasileiros, quando confinados, permanecem 

somente por cerca de 70 a 80 dias nessa condição. Isso significa que, computadas as 

empresas que adotam o sistema de produção por confinamento, a maioria – mais de 

90% – dos nutrientes consumidos pelos bovinos brasileiros provém do pastejo.  

 

Outra característica recente dos confinamentos brasileiros, consequência do período 

reduzido em que os animais são suplementados, é a terminação de dois, e até mesmo 

três diferentes lotes em um mesmo curral, dentro de uma estação de confinamento. 

Essa estratégia permite aumentar o número de bovinos terminados por ano, sem que 

seja necessária a alocação de investimentos adicionais para a ampliação de 

instalações (ALMEIDA, 2005, p. 120) 

 

  Quando utilizado o sistema de confinamento nota-se algumas vantagens com destaque 

especial para a liberação da terra para outra finalidade.  

  Esse espaço livre primeiramente não será mais afetado pelo peso do boi gordo, 

preservando assim a qualidade do solo, podendo ser usado também para uma rotação de 

culturas ou mesmo criar outros tipos de animais para abate, aumentando então a diversidade 

da receita do produtor.  

  Outra vantagem é usar o espaço para a criação, no caso de bovinos mais leves como 

bezerros ou garrotes, tal prática levaria o produtor a aumentar seus resultados, pois 

terminando um lote confinado, logo entraria outro lote, vindo do pasto.  

  Possibilitando ao pecuarista aumentar seus ciclos e podendo até gerar receita o ano 

todo, conforme os investimentos realizados.  

  Lembrando que o preço da arroba do boi gordo sobe na entressafra, o produtor pode 

explorar essas vantagens para aumentar sua produtividade e lucratividade. 

  O lucro do produtor vem da arroba produzida, sendo que sempre será mais rentável 

produzir muitas arrobas em poucos bois do que poucas arrobas em muitos bois.  

  E devido à restrição de espaço o boi movimenta-se menos, visto que a ração ou o 

alimento estará sempre em sua frente, causando um aumento significativo de peso (@) em 

comparação ao boi criado somente no pasto, com liberdade para caminhar pelos pastos 

gastando calorias, e alimentando-se menos, sendo assim uma forma do produtor aumentar 

sua produtividade. 

  O grande diferencial do manejo por confinamento vem do o sistema de controle para 

tornar tal prática efetiva. Uma vez com o gado confinado, para controlar a @ produzida por 
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cabeça é necessário saber precisamente qual o alimento deve ser dado ao boi, quantas vezes 

ao dia e inclusive quais são os compostos desse alimento.  

  Normalmente, a alimentação (ração ou trato) é composta por silagem de milho, milho 

grão moído, sorgo grão moído, farelo de soja, núcleo mineral e ureia.  

  Esta decisão o produtor deve fazer antes de cada ciclo, por isso é necessário ter o 

controle de todos os gastos e resultados, para planejar seu próximo ciclo.  

  Com maior precisão no planejamento, consegue reduzir o número de erros ou perdas, 

sem contar no aumento da previsibilidade de ganhos, tornando mais fácil também calcular 

futuros gastos, investimentos ou contingências. 

  Com o plano detalhado, e ferramentas atualizadas de controle, além de economizar 

para evitar perdas e desperdícios, outra consequência positiva do confinamento é a facilidade 

para a padronização da carne bovina, como ocorre com outros produtos a padronização 

aumenta a confiabilidade do ponto de vista do mercado, representando assim o diferencial 

para o aumento do volume de vendas do produtor. 

  Notando assim que por utilizar um sistema de confinamento o produtor se vê obrigado 

a usar princípios de projetos como:  

 

 Iniciação - Ciclo de confinamento 

 Planejamento – De custo, tempo, espaço, matéria necessária  

 Monitoramento e controle - Quantidade de ração Produzida x Consumida, ganho de 

peso, condições sanitárias 

 Execução - Todo o manejo do animal, sendo para seu registro de aquisição ou venda, 

ou questões sanitárias rotineiras 

 Encerramento – Finalizar o embarque e emissão de nota 

 

2.3 Tríplice Restrição Aplicada na Pecuária 

 

  A tríplice restrição, como é conhecida no ambiente de projetos, faz referência as 05 

áreas de conhecimento críticas, que caso executadas com êxito, asseguram o sucesso do 

projeto. Sendo elas: 

 

1. Escopo 

2. Risco 

3. Custo 
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4. Qualidade 

5. Tempo 

 

  O nome tríplice faz referência as áreas escopo, custo e tempo (prazo). Para estabelecer 

de forma precisa qualquer uma das 03, é fundamental calcular o risco atrelado a ela. Enquanto 

qualidade é o resultado final a ser entregue, como pode ser observado na figura 04. 

 

 
Figura 4: Tríplice restrição 

Fonte: http://rvenuto.blogspot.com/2011/05/restricao-tripla-parte-1.html 

 

  Independentemente do tipo de manejo, confinamento ou pasto aberto, todo ciclo de 

produção começa como um projeto: Com uma kickoff meeting, com as partes interessadas 

decidindo o que será produzido, o que será plantado, o que é esperado. Porém na parte do 

planejamento começam as divergências, em vista que no ambiente de projetos tudo é 

documentado e registrado. 

 

2.3.1 Escopo 

 

  O escopo no caso da pecuária seria não só sobre o ciclo total, mas com subdivisões 

para cada lote ou curral de animais, devido a variações existentes entre raça, idade e peso de 

entrada do animal. Ou seja, o escopo do projeto, ciclo total confinamento e plantio de 

insumos, e o escopo do produto, boi pronto para terminação. 

  Após a reunião inicial, e a coleta de dados, que muitas vezes ocorre antes mesmo da 

primeira reunião devido a vivência de todos os envolvidos, é a hora de definir um escopo, 

simples, porém detalhado. A partir disso foram identificadas as informações básicas que 

devem estar contidas em um documento de escopo definido: 

 

 Tipo de manejo – Solto, confinado ou híbrido 



13 

 

 

 Número de animais a serem produzidos 

 Tipo de ração – Produzida ou comprada 

 Mercado de destino – Nacional, internacional ou ambos 

 Peso desejado – Diretamente ligado ao trato do animal 

 

  A importância de ter um escopo definido na pecuária força o produtor e sua equipe a 

se esforçarem ao máximo para alcançar os resultados desejados, ao invés de se contentar 

com qualquer resultado final. Uma vez documentado esse escopo servirá de base para 

orientar toda a tomada de decisão no decorrer do ciclo do pecuarista. 

  Documentar o escopo é fundamental não só para o atual projeto, ou ciclo, como 

também servirá para futuros negócios, para comparar com os resultados e observar se estes 

foram alcançados, e caso este não tiver ocorrido de forma desejada, é possível observar 

onde foram os erros e se preparar melhor. Além disso ele será o guia para planejar 

principalmente a qualidade desejada da carne a ser produzida, como também definir custos e 

o cronograma a ser seguido.  

  Registrar todo esse planejamento de forma uniforme a cada ciclo, e compara-lo com 

os resultados obtidos no final, agregaria maturidade e informações para maior controle e 

planejamento de ciclos futuros para a organização. Sendo possível assim prever com maior 

precisão todos os custos e esforço necessário para se chegar ao resultado desejado, bem 

como quais tipos possíveis de resultados seriam possíveis com os recursos disponíveis. 

Nota-se então ser imprescindível os processos de coletar requisitos e definir escopo, 

possibilitando assim monitorá-lo e validá-lo.  

  Quanto ao processo de gerenciar escopo, não se mostra tão necessário, pois o produto 

é orgânico, e este será entregue independente de divergências com o planejado. Por mais 

que haja mudanças de escopo essas só devem ser registradas no resultado final do projeto 

para comparação, como visto. No caso da pecuária o foco crítico está em custo e tempo, o 

que não dispensa a necessidade de uma Estrutura Analítica de Projetos (EAP), a vantagem é 

que está só precisará ser feita uma vez, e com poucas alterações (se necessário) de ciclo para 

ciclo, devido a semelhança das atividades executadas.  

  Todavia, foi observado a importância de planejar e definir um escopo, uma vez que 

este será o guia de todo o ciclo (ou projeto) e bem como os produtos que serão produzidos, e 

garantirá a sua qualidade caso esteja nos conformes.  
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2.3.2 Gerenciamento dos Riscos  

 

  Todo e qualquer produtor rural conhece bem os riscos atrelados a sua área de atuação, 

porém, assim como na área de escopo, há pouca ou nenhuma documentação relacionada a Riscos 

ou como reagir. Resumindo do PMBOK o gerenciamento de riscos é constituído de 04 partes:  

 

 Identificar 

 Avaliar (quantitativa e/ou qualitativamente) 

 Planejar  

 Controlar. 

 

  Um processo eficiente de gerenciamento de riscos se mostra vital para um 

planejamento de custos com maior precisão, para evitar problemas de orçamento, o que no 

caso do agronegócio, por se trabalhar com grandes volumes de produção, pode representar o 

fim dos negócios para o produtor. 

  Da mesma forma que a EAP esse é um processo que só precisaria ser realizado uma 

única vez, com menores alterações caso necessário no início de cada ciclo. Uma vez que os 

riscos já são conhecidos, basta avalia-los de acordo com sua probabilidade e sua gravidade 

usando por exemplo uma matriz de probabilidade e impacto. Lembrando que riscos podem ser 

positivos ou negativos, outra técnica a ser usada seria a Análise SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats)  

  Uma vez identificados e avaliados os riscos o produtor e sua equipe tem a vantagem de 

poderem se preparar para todos, os que irão assumir, os quais terão contingência e os quais 

terão contenção, ou ambos. Como por exemplo, se houver risco de o preço da arroba cair o 

produtor pode travar seu preço no contrato antes mesmo de iniciar a produção, como 

contingência, ou caso assuma o risco e isso venha a ocorrer, uma contenção seria o produtor 

estar preparado para entrar no mercado financeiro (por conta própria ou por operador) e 

diminuir seu prejuízo apostando contra o preço da arroba. 

  Como dito anteriormente, tudo deve ser devidamente documentado e difundido entre 

as partes interessadas, diminuindo assim a probabilidade de erro ou de “surpresas” durante a 

execução.  

  Todos os riscos devem estar identificados, avaliados, com reação e impacto planejados 

e inclusive as lições aprendidas, como seu verdadeiro impacto, o que foi realmente feito e o 

que poderia ter sido feito melhor. 



15 

 

 

2.3.3 Gerenciamento dos Custos 

 

  O processo do gerenciamento de custos em ambos objetos de estudo começa pelo 

planejamento do mesmo, onde é estabelecido, em ambos os casos: As unidades de medidas a 

serem trabalhadas, os níveis de exatidão e/ou precisão (quando necessário), os limites de 

controle que apontem quando for necessário agir de alguma forma, e o formato e frequência dos 

relatórios necessários. 

  A atividade a seguir, é a de estimar custos, que de acordo com o PMBOK: 

 

As estimativas de custo são um prognóstico baseado na informação conhecida num 

determinado momento. As estimativas dos custos incluem a identificação e a consideração 

das alternativas de custo para iniciar e terminar o projeto. Compensações de custos e riscos 

devem ser consideradas, tais como fazer versus comprar, comprar versus alugar, e o 

compartilhamento de recursos para alcançar custos otimizados para o projeto. 

 

  Como visto nas práticas de controle, principalmente no manejo tipo confinamento, todos 

os custos são devidamente controlados e monitorados, possibilitando realizar uma estimativa 

eficiente baseada em custos do passado e de fácil adequação ao cronograma, pois as atividades 

praticadas na pecuária sempre gastarão tempo similar as mesmas, de anos anteriores. 

  Das 10 técnicas de estimar custos descritas no PMBOK, 06 são imprescindíveis para 

uma estimativa de custos eficiente na prática de qualquer atividade agropecuária, estas sendo: 

 

1. Opinião especializada 

2. Estimativa análoga – Estimativa de acordo com dados de projetos anteriores 

3. Estimativa paramétrica – Conta com dados históricos 

4. Estimativa de 03 pontos – Utiliza dados tipo: Otimista, pessimista e mais provável 

5. Softwares especializados – Utiliza-se da tecnologia de softwares para inserir dados e 

receber relatórios precisos 

6.  Análise de reservas – Necessárias para possíveis contingencias 

 

  Apesar de todas serem sempre usadas, a mais importante destaque-se pelo uso de 

software especializados, pois estes além de processarem muito mais informações com muito 

mais velocidade, eles produzem e armazenam relatórios que poderão ser utilizados a longo ou 

longuíssimo prazo. Alguns desses ainda podem estimar preços futuros com precisão científica 

(o que mesmo assim não faz dispensar a opinião especializada).  Os 02 que se destacam na 

prática, e que são utilizados pelo objeto de estudo são: Software de Tecnologia e Gestão de 

Confinamento (TGC), e a ferramenta @RISK, uma extensão do software Microsoft Excel, 

também conhecida como Simulação de Monte Carlo. 
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  Após estimados todos os custos é importante documenta-los, para compara-los com os 

resultados reais obtidos, e assim no próximo ciclo ou projeto, ter toda essa informação reunida 

para começar novamente o processo de planejamento de custos. 

  Custos estimados, é definido o orçamento para cada atividade, desde plantio de culturas, 

custo de maquinário e pessoal. Como são “poucas” atividades a serem executadas não será 

necessário um documento longo, porém há a necessidade de um registro de um orçamento 

determinado e ao final, quanto deste, e de sua reserva, foi utilizado, para um maior e melhor 

controle financeiro, assim como planejamento. As atividades que exigiriam orçamento (aquelas 

fora do custo fixo) seriam as seguintes: 

 

 Plantio, separado por culturas 

 Colheita, também separado por culturas 

 Suplementos e/ou componentes para a ração que não serão produzidos 

 Mão de obra terceirizada, composta normalmente por trabalhadores braçais ou 

operários de máquinas não contratados 

 Aquisições, separados por tipo do animal como idade (era) ou raça 

 

  A aquisição do animal representa o maior custo do pecuarista, o qual é calculado a partir 

do seu peso, a arroba (@). Esse custo pode representar de 70 até 80% do custo de produção. 

  A arroba, é uma medida de peso, de origem árabe e possui o valor arredondado de 15 Kg 

(original 14,688 Kg), em fevereiro de 2018 estava cotada a 145,200 Reais/@ em Goiânia-GO, 

variando de acordo com mercado, região e estado. 

  Importante saber que o boi gordo será vendido por arroba, o produtor não recebe pelo 

peso integral do boi, tendo em vista que o que ele está vendendo não é o boi em si, mas sim a 

parte “consumível” do animal, sua carcaça ou também chamado peso morto, descontando partes 

como cabeça, couro, sebo e partes das entranhas.  

  O produtor então recebe de 45 a 60% do peso do boi, o chamado, rendimento de 

carcaça, que varia de acordo com a idade, sexo, raça, manejo, alimentação, e estado 

nutricional do animal. 

  O pecuarista também não tem contato com o consumidor final, ou seja, o boi gordo só é 

vendido para frigoríficos.  

  A exportação é realizada pelo frigorífico, mas isso não isenta o produtor das 

responsabilidades. A carne destinada à exportação será rastreada e manejada desde o período de 

desmama do animal. 

  O produtor não lucra com as exportações, nem consegue agregar valor a seu produto 

por se tratar de commodity, para aumentar a sua lucratividade precisa principalmente reduzir 
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custos, sem afetar sua produção. Isso pode ser feito de 02 formas: Planejamento e Controle, e 

para o produtor rural, planejar e tomar decisões, acontece de forma simultânea, mesmo antes 

da execução. 

  Uma maneira de valorizar seu produto, é entrando no mercado internacional, pois além 

de se trabalhar com moedas estrangeiras como Euro (€) e Dólar ($), é um mercado mais 

exigente, que por consequência paga mais por carnes de qualidade verificada, ou seja, com 

certificado.  

  Para obter tais certificações é necessário cumprir uma série de exigências, incluindo a 

rastreabilidade completa do animal, assunto que será abordado no próximo fundamento, 

qualidade. 

  Na figura 05 podemos observar o relatório financeiro gerado pelo TGC. Cada linha 

sendo um lote (curral), e nas colunas temos informações, referentes a quantidade de animais, 

peso (entrada e projetado) em KG e @, rendimento de carcaça (RC), previsão de abate por peso 

e dia (e cálculo de quantas diárias), valor da compra e custo total e de produção. Nas últimas 

colunas podemos notar a informação de custo da @ produzida, com e sem o preço de compra 

do boi, permitindo assim avaliar tanto a produtividade do manejo, quanto as aquisições feitas. 

 

 

Figura 5: Relatório Financeiro/TGC 

Fonte: Documentos VICCON 
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2.3.4 Gerenciamento da Qualidade 

 

  Os quesitos para avaliar a qualidade da carne do boi são: 

 

 Idade do abate 

 Raça do animal 

 Tipo de manejo 

 Peso – Fator ligado diretamente a dieta do animal 

 

  O quesito da Dieta do animal, deve ser considerado logo após a compra do animal, 

portanto será fator de atenção na lista de custos do produtor, ou seja, como o produtor fará 

para transformar um bezerro com menos de 100 Kg em um boi gordo pronto para o abate com 

375Kg (aproximadamente 25@), e economizar com ração? A resposta é óbvia: Não 

conseguirá. 

  A ração, ou trato como é chamada a mistura dos insumos da dieta, deve ser sempre de 

melhor qualidade com foco no maior ganho de peso do animal e menor custo de produção, 

para maior produtividade sobre a @ produzida. Vale dizer que o trato perfeito para bovinos, 

assim como dieta perfeita para humanos, não existe.  

  O que vale é o quão eficiente está sendo a alimentação atual, ou seja, o quanto o 

animal está engordando. Durante a fase de confinamento do animal, ele pode passar por 

diferentes tipos de dietas em cada fase, no caso estudado aplicou-se 03 dietas (ou 3 fases): 

Crescimento, inicial e terminação.  

  Dando destaque para a dieta de crescimento, quando o boi está adequando-se a sua 

nova alimentação, e normalmente estar abaixo de seu peso ideal, consome mais alimento e 

por consequência, maior é o ganho de peso.  

  A Figura 06 apresenta detalhadamente, características dos 03 tipos básicos de dietas 

utilizadas na entressafra bovina para animais jovens de 300 Kg de peso vivo, pelo 

confinamento VICCON. Nas linhas temos cada ingrediente que compõe a dieta, seguido de 

sua quantidade e custo por kg, bem com a porcentagem de massa seca do alimento.  
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Figura 6: Tipo de Dieta x Fase do Gado  

Fonte: Documentos VICCON 

 

  A Dieta de cada fase deve ser minunciosamente calculada e registrada, desde o 

momento que é oferecida aos animais, a quantidade consumida, e inclusive a porcentagem de 

cada insumo presente em cada Dieta. 

  Apesar da Dieta mudar a quantidade de insumos em cada fase, recomenda-se que esta 

seja adaptada sempre que observada a necessidade do gado, refletindo assim a importância do 

monitoramento e controle. 

  Observando a Figura 04 existem 02 elementos que se destacam: A silagem do milho 

com seu volume significativamente maior do que dos outros insumos, e do item “Conf. 

VICCON 2016” este é chamado de “núcleo mineral”,  este insumo é fonte de minerais, 

vitaminas e promove crescimento e eficiência alimentar, tem como função complementar a 

dieta suprindo as exigências minerais diárias do animal e melhorar a conversão alimentar do 

gado,  percebe-se o custo deste insumo entre os itens mais caros da planilha.  

  É com conhecimento desses custos em que o produtor decidirá que tipo de dieta 

aplicará em sua produção, e como ela será composta, bem como o que será produzido 

(plantado) e o que será comprado, tudo isso, deve estar especificado no documento de escopo. 

  Como mencionado acima uma opção para o produtor rural agregar valor no seu 

produto é entrar no mercado internacional, que como dito, é mais exigente e rigoroso, além de 

exigir um produto do tipo padronizado, sem grandes alterações entre lotes. Como ocorre com 

outros produtos a padronização aumenta a confiabilidade do ponto de vista do mercado, 

representando assim o diferencial para o aumento do volume de vendas do produtor. 

  Graças as vantagens de se trabalhar modelo de manejo, confinamento ou híbrido, assim 

como a metodologia do PMBOK aplicada a pecuária, é possível realizar essa padronização e 

trabalhar com mais eficiência e com maior participação no mercado internacional. 
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  A partir dessa padronização, o produtor passa a produzir carnes para mercados 

específicos e mais exigentes, como por exemplo a Cota Hilton, que define os parâmetros 

exigidos pela União Europeia de qualidade para carne.  

  Para se cumprir a Cota Hilton existe uma série de requisitos, documentação de 

vacinação e sanidade do animal, forma de manejo do boi, informações sobre a alimentação, e 

cadastro do animal no Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e 

Bubalinos (SISBOV). Satisfeitos os requisitos da Cota Hilton, o produtor então terá direito a 

uma tarifa de 20% sobre o valor da mercadoria, isto significa mais R$ 04,00 por @ do animal, 

este valor é variavel. 

 

A cota Hilton compreende uma determinada quantidade de carne bovina fresca ou 

resfriada, sem osso e com alto padrão de qualidade, [...], os cortes para essa 

finalidade são oriundos de animais com idade compreendida entre 22 e 24 meses, 

que possuem apenas dois dentes incisivos permanentes, e o peso de abate não pode 

ultrapassar 460 kg. Os cortes são classificados como de qualidade especial ou boa, 

denominados cortes bovinos especiais e que são autorizados a levar a marca “SC” 

(Special Cuts). Os sete cortes de carne bovina que integram a cota são: bife angosto, 

cuadril, lomo, nalda, bola de lomo, quadrada e peceto.  
(https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/21227/cota-hilton.htm, 2009) 

 

  Tendo em vista os objetivos apresentados no escopo do projeto, pode-se então planejar 

a qualidade desejada da carne a ser produzida com precisão. A carne bovina pode atingir 

diferentes níveis de qualidades para diferentes tipos de mercados, mas diferentemente de 

alguns projetos, a qualidade da carne não é uma medida subjetiva de 0 a 100, por exemplo, é 

uma medida objetiva, que buscar responder uma pergunta: Sim ou não? 

  Se tratando de um confinamento, realizar a garantia de qualidade é um processo que 

deve ser realizado todos os dias, na hora do trato do animal. No caso observado o trato era 

servido de 05 a 06 vezes ao dia de acordo com a dieta estabelecida.  

  Primeiramente o trato é colocado em uma carreta para ser manuseado, onde toda a 

quantidade de qualquer insumo a ser usada é controlada eletronicamente por máquinas, 

garantindo assim a precisão do volume e da dieta a serem distribuídos. Após ser 

completamente carregado, o trato é distribuído por todos os cochos (como pode ser observado 

na figura 07), o motorista da máquina deve estacioná-la e retornar para verificar o estado dos 

cochos de comida, se possuem sobras, se acabou tudo, ou se além de acabado há marcas de 

lambidas no cocho, sinal de que pode ser aumentada a quantidade do trato, seguindo as 

porcentagens da dieta estabelecida. Esse processo é chamado de leitura de cocho. 
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Figura 7: Servindo o trato para bois confinados 

Fonte: VICCON 

 

  De acordo com o PMBOK: 

 

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da 

organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi 

empreendido. O gerenciamento da qualidade do projeto usa as políticas e 

procedimentos para a implementação, no contexto do projeto, do sistema de 

gerenciamento da qualidade da organização e, de maneira apropriada, dá suporte às 

atividades de melhoria do processo contínuo como empreendido no interesse da 

organização executora. O gerenciamento da qualidade do projeto trabalha para 

garantir que os requisitos do projeto, incluindo os requisitos do produto, sejam 

cumpridos e validados. 

 

  A leitura do cocho é realizada 60 minutos após todos os tratos do dia, individualmente 

por cada lote e tem como objetivo reunir informações sobre como o gado está se sentindo e se 

está se desenvolvendo bem. Os resultados obtidos auxiliam no controle de qualidade do 

produto, segue na figura 06 um exemplo de como pode ser feito esse controle. 

  Todos estes procedimentos devem ser registrados no plano de gerenciamento de 

qualidade, este que por sua vez poderá ser estendido por vários ciclos (ou projetos) adiante. 

Também devem estar previstas todas as métricas e medidas de qualidade, assim como as 

medições a serem usadas como no exemplo da figura 08. 
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Figura 8: Plano de gerenciamento de qualidade 

Fonte: http://www.prodap.com.br/pt/blog/leitura-de-cocho-como-esse-processo-contribui-para-o-sucesso-

financeiro-do-seu-confinamento/ 

 

2.3.5 Gerenciamento do Tempo 

 

  “O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar 

o término pontual do projeto”, é o que diz no PMBOK sobre o gerenciamento de tempo. 

  Sempre quando se inicia um ciclo de confinamento, o gado já entra com a data do 

abate definida. O preço a ser pago pela a @ pode ser definido antes (preço do dia do contrato), 

ou depois (preço no dia do embarque, e consequentemente emissão de notas), ou seja, o 

projeto estará pronto pontualmente, independentemente de o escopo ter sido cumprido. 

  O PMBOK estipula 05 atividades para o planejamento eficaz de cronograma, sendo 

elas: 

 

1. Definir atividades 

2. Sequenciar atividades 

3. Estimar recursos 

4. Estimar durações 

5. Desenvolver cronograma 

 

  Mesmo sendo um dos fatores críticos para realizar um bom trabalho de produção de 

gado de corte, caso sejam aplicados os fundamentos de projetos estudados, o gerenciamento 

de cronograma acaba sendo uma das partes mais simples do plano do projeto. 
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  Foi observado que as atividades serão as mesmas ou similares, assim como suas 

durações. As sequencias não sofrem mudanças, pois necessitam seguir uma ordem 

cronológica. Com dados suficientes armazenados é fácil para o produtor e sua equipe estimar 

os recursos que serão necessários, mesmo com diferentes volumes de produção a cada ciclo. 

  Faz-se indispensável um bom gerenciamento de cronograma devido ao fato de ser um 

modelo de negócio que depende diretamente das forças da natureza e do clima. Todo o 

planejamento deve ser feito contando com essas variações para não haver desperdícios de 

recursos como máquinas e mão de obra paradas em dias de chuva. 

  Para que não ocorram desperdícios, é de imperiosa necessidade que as durações das 

atividades estejam o mais próximo da realidade possível, e além disso o cronograma de 

atividades não-relacionadas ao projeto seja flexível para o realojamento de recursos quando o 

tempo melhorar. Isso deve ser feito em um curto período de tempo, por isso se faz 

fundamental uma comunicação eficiente entre as partes. 

 

2.4 Outros Fundamentos Aplicados a Pecuária 

 

2.4.1 Gerenciamento das Comunicações  

 

  Como é de conhecimento de muitos, o gerenciamento (ou a falta dele) das 

comunicações no projeto, pode ser determinante para seu sucesso ou fracasso. Além disso 

estudos apresentam que é uma das áreas menos consideradas no ambiente de projetos. 

 

Um estudo que foi apresentado no “Fórum Nacional de Benchmarking 

em Gerenciamento de Projetos – 2005”, realizado pelo PMI, chapter Rio de Janeiro, 

apontou que das nove disciplinas do PMBOK – Project Management Body of 

Knowledge (gerenciamento do escopo, de riscos, de custos, da comunicação, dos 

recursos humanos, do tempo, da qualidade, de aquisições e gerenciamento da 

integração), a área de gerenciamento da comunicação aparece em um modesto 

oitavo lugar como aspecto considerado no planejamento de projetos (37% das 80 

empresas pesquisadas), evidenciando que poucas empresas elaboram o seu Plano de 

Comunicação de Projetos. 
 

Por outro lado, o tema Comunicação aparece em segundo lugar no rol de problemas 

em projetos com menção em 71% das empresas pesquisadas (o item “comunicação” 

só fica atrás do item “prazos” com 72%). 

(TERRIBILI FILHO , 2016) 

 

  Não diferente das 63% que não elaboram seu plano de comunicação, o objeto de 

estudo também não possui um plano de comunicação elaborado para seus projetos. Porém 

este também não é diferente dos 29% que não relatam problemas de comunicação. O PBMOK 

explica o processo de planejar de comunicação da seguinte forma:  

https://www.projetodiario.net.br/causas-de-problemas-de-comunicacao-em-projetos
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Planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma 

abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto com base nas 

necessidades de informação e requisitos das partes interessadas e nos ativos 

organizacionais disponíveis. O principal benefício deste processo é a identificação e 

a documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes 

interessadas. 

(PMBOK, 2014) 

 

 Comparando o método de produção do objeto de estudo, é percebido que a falta de 

documentação e/ou excessos de processos do mesmo, não garantem um processo de 

comunicação efetivo, que atenda às necessidades do projeto. A divergência ocorre, pois, 

muitas informações se perdem, com a preocupação dos envolvidos em seguir procedimentos 

que muitas vezes tiram o foco do projeto. 

  É percebido que por mais que seja útil, devido ao ambiente de trabalho informal é inviável 

o excesso de procedimentos, e documentos. Entretanto, isso não exclui a necessidade de 

“desenvolver uma abordagem apropriada”, tal abordagem estará sujeita as pessoas envolvidas no 

projeto, mostrando assim de necessidade imperiosa o eficaz gerenciamento dos recursos humanos, 

visando garantir que estes tenham total conhecimento de suas funções e atribuições. 

  O sucesso na área de comunicação foi observado pela facilidade do transito de 

informações entre os envolvidos, decorrente do fato destes trabalharem diretamente com o 

produto final, conhecerem completamente a cadeia de produção e entenderem profundamente 

a importância e as consequências de todas as suas atividades realizadas. 

  Por mais paradoxais que as informações pareçam, a explicação é, que uma vez que as 

outras áreas envolvidas na tríplice restrição (escopo, risco, custo, tempo e qualidade) seja 

clara e nitidamente conhecida por todos os envolvidos, assim como as suas próprias funções e 

responsabilidades. Prova-se então ser uma questão apenas de fornecer os meios necessários 

para que essa comunicação ocorra para as informações serem devidamente distribuídas entre 

os envolvidos, uma vez que estes mesmos demonstram todo o interesse em busca-las para 

realizar a função ou atividade que a ser realizada. 

  Conclui-se que para garantir processos de comunicações efetivos, é melhor não haver 

processos, e sim meios disponíveis de fácil obtenção de toda informação do projeto por parte 

dos envolvidos, e que estes estejam bem esclarecidos sobre suas funções e responsabilidades. 

Para isso ocorrer de forma devida é percebido novamente a inevitabilidade de registrar e 

documentar as partes que se mostraram fundamentais para que ocorra um projeto e um 

produto dentro do escopo, prazo, custo e qualidade estipulados anteriormente. 

Quanto a informações sigilosas, principalmente referentes a custos, é importante lembrar que 

no agronegócio se trabalha com commodities e o preço dessas é estabelecido pelo mercado. 
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Em relação ao trato que será servido ao boi, por mais individual (produtor para produtor) que 

este seja, há também os custos de logística, clima, e região para região, se tornando inviável 

uma cópia exata do modelo de produção do concorrente. Mesmo um concorrente vizinho que 

deseje replicar de má fé os mesmos processos realizados, e consiga inclusive executa-los da 

mesma forma com precisão, os resultados não seriam os mesmos, visto que o custo imperioso 

e o de aquisição dos animais, animais que são diferentes e originados de fazendas, ou regiões 

diferentes.  

 

2.4.2 Gerenciamento das Partes Interessadas 

 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos para 

identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu 

impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o 

engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. 
 

(PMBOK, 2014) 

 

  No caso estudado, por se tratar de um modelo de negócio sendo tratado como projeto, 

mostra-se um projeto com pouca margem de impacto vindo de pessoas de fora ao mesmo. 

Não obstante ainda se mostra de significativa importância os processos de Gerenciamento das 

partes interessadas, apresentados pelo PMBOK. 

  Não há necessidade de documentos para essa área, ainda assim o gerente do projeto 

deve estar atendo, e comunicativo, e deve manter-se sempre a par de suas expectativas e 

necessidades. 

  O primeiro passo, identificar as partes interessadas deve ser o mais simples, porém 

deve ser realizado com zero margem de erro, ou pode ter impactos incalculáveis sobre o 

projeto. As partes interessadas de maior poder sobre o projeto sendo:  

 

 Envolvidos diretamente (funcionários e terceirizados) 

 Fornecedores 

 Clientes 

 Órgãos regulamentadores (pode ser dividida de acordo com a necessidade) 

 

  O gerenciamento de partes interessadas na pecuária dispensa documentos pois é 

esperado que as expectativas e necessidades de fornecedores quando clientes esteja prevista 

em contratos e/ou no escopo do projeto ou do produto. No caso do agronegócio, um bom 
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gerenciamento de partes interessadas não trará regalias ao projeto como em muitos casos, 

porém este pode impedir o projeto de falhar e gerar um enorme prejuízo ao produtor. 

 

2.4.3 Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 

  Mesmo não estando presente na tripla restrição foi observado no caso, o gerenciamento 

dos recursos humanos como o fator primordial para o sucesso de um projeto de confinamento 

bovino. A razão é evidente, são estes recursos que manuseiam os outros recursos, que fazem o 

controle dos processos de produção e estão presentes em todas as etapas do ciclo. 

  O PMBOK aponta como processos do gerenciamento dos recursos humanos: 

 

Desenvolver o plano dos recursos humanos — O processo de identificação e 

documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias, relações 

hierárquicas, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal. 
 

Mobilizar a equipe do projeto — O processo de confirmação da disponibilidade 

dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades 

do projeto.  
 

Desenvolver a equipe do projeto — O processo de melhoria de competências, da 

interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho 

do projeto.  
 

Gerenciar a equipe do projeto — O processo de acompanhar o desempenho dos 

membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças 

para otimizar o desempenho do projeto. 

(PMBOK, 2014) 

 

  É por consequência de um bom gerenciamento de recursos humanos que se prova 

possível uma comunicação eficaz sem um plano elaborado. É necessário ao gerente conhecer 

as responsabilidades necessárias a serem atribuídas, bem como as suas próprias.  

  Criar um documento de plano comprava-se por manter o padrão em ciclos 

subsequentes. Mobilizar a equipe, e garantir que entendam suas obrigações e 

responsabilidades é uma responsabilidade do gerente do projeto que deve estar prevista nesse 

plano. 

  Ao longo dos anos, foi observado no objeto de estudo, que desenvolver a equipe é 

essencial para o sucesso do projeto, também para melhorias contínuas e buscar menos erros e 

maior produtividade.  

  Destaca-se que uma equipe que é desenvolvida demonstra maior grau de lealdade e 

interesse nos projetos a serem feitos, como mostra Maslow em sua pirâmide na figura 06. 
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Figura 9: Pirâmide de Maslow 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_de_necessidades_de_Maslow 

 

2.5.4 Gerenciamento das Aquisições 

 

  Os processos que compõem o gerenciamento das aquisições estão descritos no 

PMBOK como: 

 

Planejar o gerenciamento das aquisições — O processo de documentação das 

decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando 

fornecedores em potencial.  
 

Conduzir as aquisições — O processo de obtenção de respostas de fornecedores, 

seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato.  
 

Controlar as aquisições — O processo de gerenciamento das relações de aquisições, 

monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudanças e correções 

nos contratos, conforme necessário.  
 

Encerrar as aquisições — O processo de finalizar cada uma das aquisições do 

projeto. 

 

  O planejamento efetivo gerenciamento das aquisições impactará profundamente nos 

resultados da produtividade, uma vez que de 70% a 80% dos custos de produção do gado de 

corte são os custos de compra do animal (figura 06), como dito anteriormente.   

  Examinando resultados passados, observou-se no objeto estudado que os animais 

sempre entravam com o perfil similar (raça, idade, peso, comprimento, altura), onde no curral 

X ficavam os melhores, e no Y os piores. Entretanto, não existem documentos que descrevam 

quais parâmetros seguir, parâmetros que muitas vezes são difíceis de medir. 
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  Planejar as aquisições envolve definir padrões e métricas para compra. No caso 

estudado todos os funcionários conheciam e sabiam de olho como avaliar um boi bom de um 

ruim. Todos eles já viram e assistiram evoluir inúmeros animais. Procedimento adotado para o 

treinamento de futuros funcionários, treinar o olho de quem participará dos processos de 

aquisições, participando de negociações, leilões, conversando com especialistas da área, 

muitas vezes sem mesmo fechar negócio algum. 

  No entanto a documentação do planejamento não deve ser dispensada, principalmente 

devido ao fato de existirem outros custos que devem ser planejados, registrados e monitorados 

da mesma forma. 

  Um documento para o controle das aquisições que contém motivo, o custo e o prazo. 

Este deve ser aprovado pelo financeiro e executado. Entrevistas com os envolvidos revelaram 

uma necessidade maior do que a prevista sobre a avaliação de fornecedores, e estabelecimento 

de métricas para avaliação dos mesmos. 

  Todo planejamento e gerenciamento das aquisições deve estar de acordo com os 

parâmetros especificados pelas áreas envolvidas na tríplice restrição. 

 

2.6.5 Gerenciamento da Integração 

 

  Os processos de gerenciamento da integração estão descritos no PMBOK como: 

 

Desenvolver o termo de abertura do projeto — O processo de desenvolver um 

documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do 

projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades 

do projeto. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto — O processo de 

definir, preparar e coordenar todos os planos subsidiários e integrá-los a um plano de 

gerenciamento de projeto abrangente. As linhas de base e os planos subsidiários 

integrados do projeto podem ser incluídos no plano de gerenciamento do projeto.  
 

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto — O processo de liderar e realizar o 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e a implementação das 

mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.  
 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto — O processo de acompanhar, revisar e 

registrar o progresso do projeto para atender aos objetivos de desempenho definidos 

no plano de gerenciamento do projeto.  
 

Realizar o controle integrado de mudanças — O processo de revisar todas as 

solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, 

ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de 

gerenciamento do projeto, e comunicar a decisão sobre os mesmos.  
 

Encerrar o projeto ou fase — O processo de finalização de todas as atividades de 

todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto para encerrar 

formalmente o projeto ou a fase. 
 

(PMBOK, 2014) 



29 

 

 

  Desenvolver o termo de abertura é desnecessário em um ambiente informal, uma vez 

que a comunicação esteja nos conformes, todos estarão cientes do início do projeto. Uma vez 

que a grande maior parte de suas obrigações vem do confinamento, e a outra da fábrica de 

ração, que alimenta o confinamento. 

  Por outro lado, o plano do gerenciamento de projeto (PDP) se provou útil, 

principalmente para organização do próprio gerente de projeto. Este pode ser um documento 

“privado”, mas sem segredos, caso alguém tenha interesse em estar mais inteirado nos 

procedimentos. 

  Realizar o controle de mudanças deve ser um processo com menos procedimentos 

possíveis, uma vez que em sua maioria, mudanças em algum aspecto definido do ciclo de 

confinamento, serão consideradas como crises (grande ou pequena intensidade ou impacto). 

Uma vez que como visto o tempo é determinado no início, e este não sofre alterações. 

Adiantar a data significa um produto incompleto, e atrasar significa um produto velho. 

  Mesmo em “crise” as respostas já devem estar previstas no plano, dado que o plano de 

gerenciamento dos riscos tenha sido exato o suficiente para prever possíveis desdobramentos. 

  O processo de integração deve garantir que todos os planos sejam elaborados com 

minuciosa precisão, que suas execuções sejam devidamente monitoradas e controladas, e é 

claro que toda a informação esteja chegando aonde deve chegar. 

  O encerramento (um dos pontos que defini um projeto), é importantíssimo, marcado 

por eventos de confraternização e informalidade, onde todos os envolvidos podem se 

relacionar e validar a qualidade de produtos com que se foi trabalhado no passado. 
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3. CONCLUSÃO 

 

  Concluído o estudo, observou-se que naturalmente o funcionamento de um ciclo de 

confinamento de bovinos, já é muito parecido com o ambiente de projetos. Começa com uma 

data de término, sofre mudanças, alterações não planejadas, precisa de autorizações e 

certificações, lidar com pessoas de interesses (e pessoas sem interesse). 

  A diferença notou-se na maturidade e na estrutura. Onde um ambiente de projetos 

maduros funciona “perfeitamente”, dentro dos conformes, há uma previsibilidade de 

acontecimentos, e procedimentos. Caso haja algum erro, é possível rastreá-lo e saber o que 

aconteceu. 

  Mesmo possuindo uma estrutura funcional, a pecuária bovina pode ser tratada (e 

estruturada) como projetizada, tornando cada um dos ciclos (possível até 05 por ano) um 

projeto diferente. Eliminando assim a necessidade de gerentes funcionais e tendo apenas o 

gerente de projeto (com mais poder) e um gerente funcional para atividades não-relacionadas 

ao projeto. 

  Observando os resultados do objeto de estudo possuí um alto nível de maturidade em 

relação a produção de gado de corte. Tudo é executado de maneira impecável, enquanto as 

pessoas envolvidas demonstram extremo conhecimento e interesse sobre o assunto. Já em 

projetos essa maturidade apresentou-se baixa e causando erros que poderiam ser evitados. 

   A falta de documentação provou, em mais de uma ocasião sendo a causa de muitas 

falhas ou imperfeições (facilmente evitadas). Sem métricas e medidores de desempenho 

devidamente estabelecidos, a substituição ou contratação de mais recursos-humanos tornou-se 

uma tarefa árdua. Assim como por exemplo, inteirar alguém leigo em todos os processos que 

devem ser seguidos, mas não estão escritos. 

  A fase do planejamento mostrou similaridades inegáveis entre as duas áreas. No 

entanto, a falta de planos escritos, escopo definido, e procedimentos de riscos estabelecidos, 

evidencia falta de maturidade para um ambiente projetizado. Refletindo diretamente nos 

resultados finais, e mesmo antes, causando dúvida, confusão, e suspense, em tempos de crise, 

durante a execução. 

  O maior desacerto foi constatado na área de aquisições, onde a falta de um processo de 

gerenciamento adequado provoca grande discrepância entre os currais (por mais homogêneos 

que são dentro de si). Não havendo um parâmetro estabelecido para compra, no caso de 

leilões, nem avaliação de fornecedores, muitas vezes perdendo tempo e recursos com viagens 

para negociações, que não seriam necessárias. 
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  Na fase dos grupos de processos de monitoramento e controle foi onde o confinamento 

mais surpreendeu. Todos os processos de monitoramento e controle são feitos de forma ao 

mínimo similar entre a metodologia do PMBOK como na produção de gado de corte. Fato 

que se deve principalmente por aplicar benchmarking em confinamentos de países mais 

desenvolvidos (e mais maduros), como Estados Unidos. 

  Observando o crescimento da produção de gado de corte no Brasil e seu potencial, é 

possível afirmar que caso os produtores busquem técnicas e diferenciais, agreguem 

conhecimento, métodos e organização em sua produção, o seu potencial de produtividade 

aumentará e muito, principalmente no decrescer de erros e desperdícios de recursos. 

  Durante a pesquisa, notou-se uma abrangência enorme de material, e literatura sobre 

confinamentos, produção de gado de corte, e pecuária em geral. Mas pouco conhecimento 

estrutural sobre planejamento, resposta a crises, gerenciamento de cronograma, riscos ou 

aquisições.  

  Antigamente, o gado era todo criado a pasto, e para qualquer procedimento (vacinas, 

brincos, etc.) eram necessários cavalos e cavaleiros para reuni-los, mas com o passar do 

tempo, o mundo foi evoluindo, e tecnologias foram difundidas, informações foram passadas, e 

algumas ultrapassadas. Hoje em dia usa-se comumente motos e motoqueiros. O que antes era 

feito via fax, hoje via aplicativos de comunicação. 

  Em pouco tempo foi notado que numerosas tarefas, antes penosas, hoje são feitas com 

facilidade e velocidade, gerando certo conforto em muitos produtores, que trabalharam a vida 

toda acostumados com a dificuldade do campo. No presente, a distância entre campo e cidade 

quase não existe figurativamente, o que há em um pode haver em outro. Mas não 

necessariamente já existe. 

  Cabe ao produtor rural não se conformar e entrar na zona de conforto. A atividade de 

produzir proteína animal, não é diferente de produzir uma torre de comunicação no meio de 

uma zona deserta. Ambos os casos possuem prazo, um quesito de qualidade esperado pelo 

comprador ou patrocinador, o orçamento já está definido, não há margem, para erro ou as 

perdas seriam desastrosas. O risco é alto, a recompensa é alta. 

  A principal lição aprendida é sobre a informação e produtividade. 

  É preciso ter tudo registrado e documentado para o futuro. Para isso ocorrer de forma 

correta é fundamental ter organização e padrão para tais documentos, ou seja, rastreabilidade. 

Qualquer pessoa envolvida deve ser capaz de achar qualquer informação referentes a 

produções anteriores, e entende-la. Mais importante ainda, é ter alguém que conheça essas 

informações e possa sintetizá-las para quem quiser ouvir. 
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  Uma vez que as pessoas envolvidas saibam o que tenham que fazer e com quem 

precisam sem comunicar, se torna uma questão de execução. O problema está em executar 

NÃO sabendo exatamente o que deve ser feito, daí a necessidade de um planejamento 

DETALHADO e DOCUMENTADO. Não havendo assim margens para erros ou 

interpretações. 

  Motivo esse que se revelou por necessário a elaboração também de um planejamento 

estratégico, assunto não abordado nesse estudo. Enquanto o PMBOK aborda somente 

metodologias relacionadas a projetos, o caso estudado revela que, para tratar-se de um ciclo 

de confinamento como um projeto, este abre as possibilidades para os gerenciamentos de 

portfólio e de programas, ambos que devem estar alinhados com o planejamento estratégico 

na empresa, e sua cultura. 

  Um planejamento estratégico adequado, e conhecido por todos os funcionários, ajuda 

na tomada de decisão independente, principalmente na ausência de um gestor competente para 

tal, como muitas vezes é o caso. A oportunidade de tomar a decisão frequentemente é única, e 

esta precisa ser acertada, outro motivo que torna indispensável, o desenvolvimento dos 

funcionários. 

  Funcionários treinados, benfeitorias nas estruturas, instalações adequadas para os 

animais, trato de qualidade, tudo isso unido a um manejo devidamente monitorado e 

controlado, como confinamento ou híbrido, garantem qualidade do produto, certificações e 

selos, bem como padronização da carne vendida, garantem o aumento de produtividade, 

lucratividade e novos mercados ou clientes. 

  Fica provado assim, uma vez que conhecidos, e estudados, devem ser definidos quais 

os princípios do ambiente de projetos, apresentados pelo PMBOK serão usados, uma vez que 

simplesmente aplicar toda a metodologia em seus mínimos detalhes, pode gerar perda de 

produtividade, erros e desatenção. 

  Antes de aplicar o produtor deve conhecer bem seu ambiente, sua organização, e com 

quem se trabalha. Não adiantando forçar procedimentos que só serão ignorados quando o 

gerente de projetos não estiver olhando. 
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4. FUTUROS DESDOBRAMENTOS 

 

O estudo realizado mostra as semelhanças e algumas diferenças entre o ambiente de projetos e 

o de produção de carne. Mostra como um pode complementar o outro, e as vantagens que se 

pode obter, caso bem aplicados os conceitos, técnicas, e métodos sugeridos pelo PMBOK, na 

pecuária aqui no Brasil. É percebido como nos EUA já são usados tais conceitos, extraídos ou 

não do PMBOK.  

Ao longo do estudo foi notado que as boas práticas do PMBOK, e os conceitos fundamentais 

do gerenciamento de projetos podem aumentar a produção de qualquer setor que ainda não 

tenha método definido. O segredo está em saber quais desses fundamentos e técnicas aplicar, 

e como adaptá-los para o negócio em questão, alinhando-os aos conceitos e fundamentos já 

utilizados. 

Muitas das áreas de conhecimentos estão presentes inclusive em áreas da própria vida pessoal, 

onde tudo que se tenha uma data para começar e uma para acabar, pode ser considerado um 

projeto, é tudo uma questão de planejar, definir estratégias, agir, organizar e encerrar. 

Para melhorar o todo o processo seria interessante a realização de estudos específicos sobre 

cada área de conhecimento, voltados para a pecuária. A partir desse passo inicial, seria de 

grande impacto estudos de casos, e estudos comparativos entre produções projetizadas e 

produções não projetizadas em diferentes partes do Brasil. O fator cultural deve ser levado em 

conta: O que funciona no Centro-oeste, funcionaria no Sul? E no Nordeste?  

Uma vez que este estudo provou que é possível o aumento de produtividade da pecuária no 

Brasil, os próximos lógicos passos seriam: Como e Quanto? Como sugerido acima. Outro 

rumo a ser seguido seria o da SUSTENTABILIDADE. É possível? 

Já estão sendo realizados estudos sobre o “boi orgânico” que já é produzido em massa nos 

Estados Unidos e está sendo iniciado no Brasil. Então a seguir fica a dúvida: 

“É possível usar os fundamentos de Gestão de Projetos para aumentar a produtividade 

SUSTENTÁVEL, da pecuária no Brasil?” 
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