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Resumo 

Quando se fala de gestão de projetos no campo da agropecuária, mais especificamente na 

criação de bovinos de corte, a primeira coisa que tem que se ter em mente é que o atual cenário 

dessa atividade carece muito de uma gestão profissional. Sendo uma atividade muito antiga no 

pais, uma grande parte dos produtores gerenciam o seu negocio com o conhecimento passado 

de geração em geração, sem ajuda do conhecimento acadêmico e mais atual. Muitos não 

enxergam sua atividade como uma empresa e assim não vão em busca de soluções mais atuais 

para implantar no seu negocio. Partindo desse principio, ao se propor um modelo de gestão, ele 

deve ser simples e de fácil entendimento para quem vai usa-lo. O objetivo desse trabalho e 

mostrar que de maneira simples, partindo de um entendimento de todas as atividades realizadas 

e um simples cronograma, e possível trabalhar de forma mais eficiente. Esse trabalho tem por 

objetivo propor um olhar mais detalhado sobre a gestão da criação bovinos de corte em 

pastagem, mostrar as principais atividades na criação de bovinos de corte, apresentar conceitos 

gerais de gerenciamento de projetos de uma maneira mais simples e fácil de entender. São 

mostradas detalhadamente as etapas de gerenciamento do cronograma de maneira teórica e 

subsequente aplicação na criação de bovinos de corte em pastagem e assim revelando a 

viabilidade de aplicar o gerenciamento de cronograma nessa atividade. 

 

Palavras Chave: CRONOGRAMA. BOVINO. CORTE. GUIA PMBOK 

    



 

 

Abstract 

When talking about project management in the field of agriculture, more specifically in cattle 

breeding, the first thing to keep in mind is that the current scenario of this activity does not have 

a lot of professional management. Being a very old activity in the country, a great part of the 

producers manage their business with the past knowledge from generation to generation, 

without the aid of the academic knowledge and more current tools. Many do not see their 

activity as a company and so do not go looking for more current solutions to deploy in their 

business. Based on this principle, when proposing a management model, it should be simple 

and easy to understand for those who will use it. The objective of this work is to show that in a 

simple way, starting from an understanding of all the activities carried out and a simple 

schedule, it is possible to work more efficiently. The objective of this work is to propose a more 

detailed look at the management of beef cattle grazing, to show the main activities in cattle 

breeding, to present general concepts of project management in a simpler and easier way to 

understand. The chronogram management steps are presented in detail and subsequently 

applied in the rearing of grazing cattle, thus revealing the feasibility of applying the chronogram 

management in this activity. 

 

Key words: PLANNING. CATTLE. BREEDING. PMBOK GUIDE 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O crescimento da contribuição da pecuária no PIB brasileiro nos últimos anos 

impulsionou melhorias tanto qualitativas quanto quantitativas no ramo. Por exemplo, entre os 

anos de 2012 e 2017, essa contribuição passou de 0,22% para 0,43% no PIB total. (Cepea/USP 

e CNA (PIB agronegócio); IBGE (PIB total). A importância da carne bovina para nossa 

economia também pode ser percebida quando a arroba do boi gordo esta entre as mais 

importantes commodities comercializadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F/Bovespa). Porem, quando se fala de gestão de projetos no campo da agropecuária, mais 

especificamente na criação de bovinos de corte, a primeira coisa que tem que se ter em mente 

é que o atual cenário dessa atividade ainda carece de uma gestão mais profissional. Sendo uma 

atividade muito antiga no pais, uma grande parte dos produtores fazem o gerenciamento do seu 

negocio com o conhecimento passado de geração em geração, em muitos casos sem ajuda de 

conhecimento acadêmico e mais atual. Muitos não enxergam sua atividade como uma empresa 

e assim não vão em busca de soluções mais atuais para implantar no seu negocio.  

 Tendo em mente o presente crescimento e expectativa de aumento de consumo tanto 

para o mercado interno quanto para exportações e também que o Brasil é um dos poucos países 

com capacidade real de expansão produtiva, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de 

além de implantar novas tecnologias, desenvolver a capacidade de gestão dos produtores. 

Partindo desse principio, ao se propor um modelo de gestão, ele deve ser simples e de 

fácil entendimento para que o publico alvo consiga compreende-lo e implanta-lo. 

O objetivo desse trabalho é mostrar que de maneira simples, partindo de um 

entendimento de todas as atividades realizadas e organizando essas atividades em um 

cronograma, é possível ter um ganho tanto econômico quanto de qualidade do produto nessa 

atividade. 

Nos últimos anos a preocupação com a preservação do meio ambiente vem crescendo e 

a implantação de novas áreas de preservação ambiental no território nacional é uma realidade 

(ICMBio). Mas a transformação de uma área em unidade de conservação não significa que 

nenhuma atividade possa ser nela desenvolvida. As atividades devem seguir o plano de manejo, 

que é o documento que regulamenta o que pode e o que não pode ser feita na propriedade.  
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Também é objetivo desse trabalho mostrar como a criação de bovinos de corte pode ser 

feita em uma área de preservação ambiental sem comprometer o objetivo de criação dessa área 

que é a preservação do meio ambiente. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desse trabalho é fazer uma analise teórica de como um cronograma pode ser 

construído para a criação de gado de corte. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Apresentar uma visão geral do gerenciamento de projetos pelo Guia PMBOK 

 Apresentar as principais etapas do gerenciamento de cronograma sugeridas pelo 

Guia PMBOK 

 Correlacionar as atividades do gerenciamento de cronograma com a criação de 

um lote de oitenta bovinos de corte em pastagem 
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2. UMA VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS PELO GUIA 

PMBOK 

 

O gerenciamento de projetos é uma área que tem se expandido muito nos últimos anos 

e nas mais diversas áreas. A aplicação de uma metodologia orientada pelo guia de boas práticas 

de maneira transversal, isso é, não sendo dependente da área de conhecimento em que será 

empregada, facilitou essa expansão.  

O Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI, 2017), fundado nos Estados Unidos, é 

o principal órgão de difusão de conhecimento sobre gerenciamento de projetos. Seu principal 

documento é o Guia PMBOK, que é uma base de conhecimento em gerenciamento de projetos 

reunindo as melhores praticas do mercado para a gestão de projetos. 

No Guia PMBOK as áreas de conhecimento são divididas em dez: Integração, Escopo, 

Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicação, Riscos, Aquisições e Partes 

Interessadas.  

O desenvolvimento desse trabalho será em torno do gerenciamento de cronograma. 

Algumas ligações com outras áreas do conhecimento serão exploradas, porem não se trata do 

gerenciamento do projeto completo. Isso quer dizer que vários itens, extremamente importante 

quando considerado o gerenciamento do projeto completo, não serão abordados e nem 

exemplificados.   

Todas as dez áreas do conhecimento também têm também subdivisões para facilitar a 

aplicação do Guia PMBOK. 

 

3. AS PRINCIPAIS ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA 

SUGERIDAS PELO GUIA PMBOK  

 

No gerenciamento de cronograma, o Guia PMBOK recomenda a subdivisão dessa 

atividade em seis partes menores: planejar o gerenciamento do cronograma, definir as 

atividades, sequenciar as atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o 

cronograma e controlar o cronograma. Cada uma delas tem um objetivo especifico e todas 
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juntas compartilham do mesmo objetivo final que é entregar o projeto no tempo planejado, 

evitando assim atrasos ou desperdícios de recursos. 

 

3.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA  

Planejar o gerenciamento do cronograma é a primeira etapa a ser desenvolvida pelo 

gerente de projetos. Ela consiste em estabelecer politicas, procedimentos e documentação para 

tornar viável o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do 

cronograma. Para obter sucesso, o PMOK lista possíveis entradas e ferramentas que podem vir 

a ser utilizadas para garantir a qualidade das saídas dessa etapa. 

 As entradas são os documentos e informações que devem ser buscadas para a construção 

do plano de gerenciamento do cronograma. As ferramentas são a forma que podemos trabalhar 

essas informações para obter um resultado melhor. E as saídas são os documentos que queremos 

obter ao fim dessa etapa. 

 Como exemplos de entrada na fase de planejamento do gerenciamento do cronograma 

podemos destacar o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, os 

fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Podem ser utilizadas 

como ferramentas, opinião especializada, analise de dados e reuniões. Integrando entradas e 

ferramentas o objetivo é a construção do plano de gerenciamento do cronograma. Na figura 

abaixo é possível visualizar o processo de criação do plano de gerenciamento de cronograma. 

 

 

FIGURA 1 
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3.2 DEFINIR AS ATIVIDADES  

Definir as atividades é a segunda etapa elaborada pelo gerente de projetos. Ela tem o 

objetivo de responder a pergunta: O que eu preciso fazer, ou seja, quais são as atividades 

necessárias para realizar as entregas do projeto. A clareza na definição das atividades é muito 

importante pois permite ao gerente de projetos compreender o que precisa ser executado para 

que o projeto tenha sucesso. Uma das melhores formas de definir essas atividades é usar o nível 

mais baixo da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), seus pacotes de trabalho pois cada pacote 

de trabalho contem as atividades necessárias para sua conclusão. 

 A EAP é simplesmente a divisão das entregas do projeto em partes menores para facilitar 

a condução desse projeto. 

 Assim como na fase de planejar o gerenciamento de cronograma, definir as atividades 

também pode ser visto como um processo de entradas, ferramentas e saídas. As entradas são as 

mesmas do planejamento do gerenciamento de cronograma:  plano de gerenciamento do 

projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Ferramentas que 

podem ser utilizadas são a opinião especializada, a decomposição, o planejamento em ondas 

sucessivas e reuniões. E finalmente como saída principal temos a lista de atividades, mas 

também podemos contar com atributos das atividades, lista de marcos, solicitações de mudança 

e atualizações do plano de gerenciamento do projeto. O quadro abaixo ilustra essa dinâmica. 

 

FIGURA 2 
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3.3 SEQUENCIAR AS ATIVIDADES 

O sequenciamento de atividades ilustra a terceira etapa do gerenciamento de 

cronograma. Tao importante quanto ter conhecimento sobre o que deve ser feito no projeto 

(definição das atividades) é saber os pré-requisitos e o encadeamento dessas atividades para 

que o objetivo final seja atendido. Dessa forma podemos deixar claro se há alguma atividade 

que posso ser desenvolvida em paralelo com outra ou se necessitam se realizadas em serie. 

 Mais uma vez o processo de estabelecer entradas, ferramentas e saídas colabora com o 

desenvolvimento da sequencia de atividades. Sendo as entradas em comum com o processo de 

definição das atividades o plano de gerenciamento do projeto, os fatores ambientais da empresa 

e os ativos de processos organizacionais e uma nova entrada os documentos do projeto. O Guia 

PMBOK propõe que se utilize como ferramenta nessa etapa o método do diagrama de 

precedência, integração e determinação das dependências, antecipações e esperas e sistema de 

informações do gerenciamento de projetos. As saídas possíveis são diagramas de rede do 

cronograma do projeto e atualizações de documentos do projeto.  A próxima imagem descreve 

esse processo. 

 

FIGURA 3 
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3.4 ESTIMAR AS DURAÇÕES DAS ATIVIDADES 

A quarta etapa do gerenciamento de cronograma é estimar as durações das atividades. 

Nessa etapa é buscado o conhecimento da quantidade de períodos de trabalho necessários para 

que cada atividade seja completada.  

Novamente podemos separar em entradas ferramentas e saídas. As entradas são as 

mesmas utilizadas para o sequenciamento de atividades: o plano de gerenciamento do projeto, 

os documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. 

Opinião especializada e reuniões continuam sendo ferramentas que podem ser utilizadas, mas 

podemos também considerar uma serie de novas ferramentas nessa etapa. Como por exemplo a 

estimativa análoga, a estimativa paramétrica, a estimativa de três pontos, a estimativa bottom-

up, a analise de dados e a tomada de decisão. Os produtos de saída da estimativa de duração 

das atividades podem ser: estimativas de duração, base das estimativas e atualizações de 

documentos do projeto. A figura abaixo concatena esse processo. 

 

FIGURA 4 
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3.5 DESENVOLVER O CRONOGRAMA 

Quinta e penúltima etapa do gerenciamento de cronograma é a maior entrega dessa área 

de conhecimento que é o desenvolvimento do cronograma propriamente dito. Com as 

informações colhidas e trabalhadas nas etapas de definir, sequenciar e estimar a duração das 

atividades agora é possível criar um cronograma de forma mais robusta. 

 O cronograma é uma interação das atividades, sequenciamento, duração, restrições e 

recursos envolvidos. Aqui é importante a determinação de datas considerando dias uteis de 

trabalho, folgas planejadas e tipos de restrições envolvidas. 

 Separando entradas, ferramentas e saídas fica mais claro como o guia propõe que o 

desenvolvimento do cronograma seja feito. O conjunto de entradas é formado pelo plano de 

gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de 

processos organizacionais, que são as mesmas entradas da estimação das durações das 

atividades acrescido de acordos firmados pelo projeto. As ferramentas são analise de rede do 

cronograma, método do caminho critico, otimização de recursos, analise de dados, antecipações 

e esperas, compressão de cronograma, sistema de informações do gerenciamento de projetos e 

planejamento ágil de grandes entregas. As saídas são a linha base do cronograma, o cronograma 

do projeto, os dados do cronograma, os calendários do projeto, solicitações de mudança, 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto e atualizações de documentos do projeto.  O 

quadro em sequencia mostra essa dinâmica. 
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FIGURA 5 

  

3.6 CONTROLAR O CRONOGRAMA 

A sexta etapa é o controle do cronograma. As diretrizes da sua execução foram definidas 

na primeira etapa: o plano de gerenciamento de cronograma. Uma vez que o projeto tenha 

iniciado, o controle de cronograma é colocar em pratica o que foi definido no plano de 

gerenciamento de cronograma. Espera-se nessa etapa a atuação do gerente de projetos na 

tomada de decisão a respeito dos desvios de cronograma com ações corretivas e preventivas 

necessárias para garantir a entrega do projeto na data desejada. 

 O cronograma é interligado principalmente com a gestão de riscos do projeto. Uma vez 

que determinado risco é assumido pelo gerente de projetos o seu impacto no cronograma precisa 

ser conhecido.  

 O plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho do 

trabalho e ativos de processos organizacionais são exemplos de entradas dessa parte do processo 

de gerenciamento do cronograma, com ênfase especial nos dados de desempenho de trabalho. 
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As ferramentas indicadas pelo Guia PMBOK são análise de dados, método do caminho critico, 

sistema de informações do gerenciamento de projetos, otimização de recursos, antecipações e 

esperas e compressão de cronograma. E as saídas esperadas podem ser informações sobre o 

desempenho do trabalho, previsões de cronograma, solicitações de mudança, atualizações do 

plano de gerenciamento do projeto e atualização de documentos do projeto. Assim como nas 

outras etapas, a imagem abaixo pode tornar essa visão mais clara. 

 

FIGURA 6 

 

4. AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA NA CRIAÇÃO DE 

UM LOTE DE OITENTA BOVINOS DE CORTE EM PASTAGEM 

 

 A atividade de criação de gado de corte pode ser desenvolvida de maneira extensiva, 

com os animais se alimentando em pastagem ou intensiva, com os animais confinados em um 

espaço restrito recebendo alimentação durante sua fase de crescimento. 

 O estudo de caso que será apresentado trata de criação de gado extensiva uma vez que a 

propriedade em questão se encontra dentro de uma área de conservação e o plano de manejo foi 

construído contemplando esse tipo de atividade. 

 Outro ponto importante de ser ressaltado é que a atividade de criação de bovinos de corte 

pode contemplar inúmeras etapas, das quais apenas algumas serão abordadas nesse trabalho. 
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Atividades de compra dos bezerros estão fora do escopo desse trabalho. As atividades descritas 

serão consideradas a partir do momento que os bezerros chegam na fazenda.  

Existem dois tipos de ciclos na criação de gado de corte. Um deles, chamado ciclo 

completo se define quando os bezerros são crias dos animais da propriedade. Nesse caso o 

manejo se inicia no planejamento do nascimento dos bezerros e passa por varias fases antes da 

preparação para engorda. Atividades as quais não serão foco desse trabalho. O outro é o ciclo 

de recria e engorda que será tema desse trabalho e todas as suas fases serão abordadas 

construindo assim um cronograma para a atividade.  

Esse trabalho visa construir um cronograma de atividades para a engorda de oitenta bois 

em um período de cinquenta e seis semanas na fazenda Santo Antônio que se localiza no 

município de Palmas – PR. O proprietário reside em União da Vitoria e tem por habito ir a 

fazenda a cada quinze dias nos finais de semana. Existe também um funcionário residente na 

fazenda que é responsável por realizar todas as atividades da fazenda, entre elas a de criação de 

bovinos de corte.  

O garrote entra na fazenda, ou seja, inicia o processo com uma media de 290kg e é 

vendido em media com 490kg. O que representa um ganho médio por boi de 200kg.  

O boi gordo não é negociado em quilogramas, seu comercio gira em torno da arroba, 

que corresponde a aproximadamente 15kg. Logo o ganho de 200kg é equivalente ao ganho de 

13,4 arrobas. 

200𝑘𝑔 ×
1

15

@

𝑘𝑔
= 13,4 @ 

Considerando que o lote em questão contém oitenta bois, e que o valor de mercado da 

arroba do boi gordo é de R$149,70, é possível calcular a previsão de faturamento: 

13,4 
@

𝑏𝑜𝑖
 ×  80

𝑏𝑜𝑖𝑠

𝑎𝑛𝑜
 ×  𝑅$ 149,70 = 𝑅$ 160.478,40 

É considerada uma previsão porque a atividade envolve vários riscos como por exemplo 

variação no preço da arroba, perda de cabeças de gado, suscetibilidade das pastagens as 

variações de clima.  

Os três elementos da equação, ganho de peso por boi, quantidade de cabeças e preço da 

arroba, são diretamente proporcionais ao faturamento. Isso significa que qualquer variação 

percentual em qualquer um dos três elementos afeta na mesma proporção o faturamento. Por 
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exemplo, um aumento de 10% no valor da arroba reflete em 10% a mais no faturamento. O 

histórico do preço da arroba pode ser visualizado no gráfico abaixo: 

 

Variação do preço da arroba do boi gordo no Paraná entre 2015 e 2019. 

 

FIGURA 7 

Fonte: https://www.agrolink.com.br/cotacoes/historico/pr/boi-gordo-15kg 

Outro aspecto a ser considerado previamente é a área disponível e a necessária para que 

o sistema funcione. Durante a fase da recria o gado fica na pastagem natural e a lotação 

recomendada é de uma unidade animal por hectare. Isso faz com que o lote de oitenta bois 

ocupe oitenta hectares de pastagem durante essa primeira fase. Quando o gado vai para a 

lavoura de azevem para a fase de engorda, o recomendado é de duas unidades animais por 

hectare, logo o tole considerado no nosso estudo de caso precisa de quarenta hectares de lavoura 

de azevem para se desenvolver. A fazenda Santo Antonio tem 700 hectares de campo nativo e 

190 hectares de lavoura de azevém, compartilhados entre atividade de criação de bovinos de 

corte e criação de outros animais. A área é suficiente para exercer a atividade em questão e 

ainda existe a possibilidade de expandi-la. 

 

4.1 A EAP DO PROJETO 

Como citado anteriormente, a EAP é a divisão das entregas do projeto em partes menores 

para facilitar a condução do projeto. Nesse caso a criação de bovinos de corte foi separada em 

https://www.agrolink.com.br/cotacoes/historico/pr/boi-gordo-15kg
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quatro diferentes atividades principais: a compra de garrotes, a alimentação dos terneiros, o 

controle sanitário de doenças do rebanho e a venda dos bois gordos. Compra e venda não são 

as atividades foco do cronograma, portanto ficarão em aberto na EAP. Alimentação e controle 

sanitário são as atividades chaves portanto foram decompostas em pacotes de trabalho. A EAP 

é mostrada na figura a seguir. 

 

FIGURA 8 

 

 

 

4.2 O PLANO DE GERENCIAMENTO 

 O plano de gerenciamento do projeto é baseado em listar as atividades, seu 

sequenciamento e suas durações estabelecendo o cronograma. Toda a base foi feita com opinião 

especializada e reuniões para que esse trabalho fosse feito. 
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4.3 A LISTA DE ATIVIDADES 

 Para construir a lista de atividades do projeto decompõe-se cada pacote de trabalho nas 

atividades necessárias para realiza-lo. Os pacotes de trabalho desse projeto são: a 

desverminação, a vacinação de carbúnculo, o pasto nativo, o azevem, o sal e o sal proteinado. 

 As atividades de desverminação são: Comprar o desverminante, levar o desverminante 

até a fazenda, reunir o gado na mangueira e colocar no tronco, aplicar o desverminante e levar 

o gado para a pastagem. 

 As atividades da vacinação de carbúnculo são: comprar a vacina, levar a vacina ate a 

fazenda, reunir o gado na mangueira e colocar no tronco, aplicar a vacina e levar o gado para a 

pastagem. 

 As atividades relativas ao pasto nativo são: verificar se a pastagem esta adequada e levar 

o gado para a pastagem. 

 As atividades da lavoura de azevem são: plantar o azevem e levar o gado para a lavoura 

de azevem. 

 As atividades ligadas ao sal são: comprar o sal mineral, levar o sal ate a fazenda e colocar 

o sal no cocho. 

 As atividades ligadas ao sal proteinado são: comprar o sal proteinado, levar o sal ate a 

fazenda e colocar o sal no cocho. 

 A figura abaixo resume de uma maneira mais visível essa divisão. 
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FIGURA 9 

 

4.4 O SEQUENCIAMENTO DE ATIVIDADES 

 Dentro de cada pacote de trabalho, desverminação, vacinação carbúnculo, pasto nativo, 

azevem, sal e sal proteinado, suas atividades estão em sequencia segundo os índices. Porem a 

relação entre os pacotes de trabalho precisa ser descrita.  

 O gado precisa ser desverminado antes de ir para o pasto nativo e a atividade deve ser 

repetida a cada quatro meses. 

 A vacina de carbúnculo deve ser feita na entrada do verão e do inverno, então duas vezes 

ao ano. 

 O sistema de pastagem natural e de azevem segue um sistema de rodizio para que o pasto 

esteja sempre em boas condições para alimentar adequadamente o gado.  

 O sal deve ser colocado a cada duas semanas no cocho. 
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4.5 A DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 As atividades como desverminação, vacinação de carbúnculo, pastoreio do gado e 

disponibilização de sal no cocho levam menos que um dia e não precisam ser controladas de 

maneira critica, isso é, sendo executadas na semana programada o resultado final estará 

garantido.  

Somado a essas atividades ainda tem que se considerar quanto tempo o gado deve ficar 

na pastagem natural e quanto tempo deve ficar no azevem. A opinião especializada recomenda 

quarenta semanas em pastagem nativa e dezesseis semanas no azevem. 

 

4.6 O CRONOGRAMA 

 O cronograma foi construído com base nas informações acima descritas e pode ser visto 

na sua integra no excel anexo. 

 A imagem abaixo ilustra as primeiras doze semanas do projeto. 
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FIGURA 10 

 

4.7 O CONTROLE DO CRONOGRAMA 

 Para controlar o cronograma considerando quem vai faze-lo e o tempo disponível 

recomenda-se que o cronograma seja impresso e visível a todos os envolvidos no projeto de 

maneira que o empregado poderá consulta-lo no dia-a-dia e o proprietário terá acesso todas as 

vezes que for à propriedade.  
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5. CONCLUSÕES 

 Com esse projeto foi possível verificar que uma atividade que em um primeiro momento 

parece requerer muito conhecimento e pratica pode ser decomposta em varias atividades 

menores e mais acessíveis para todos que querem iniciar no ramo. 

 Também é possível perceber que o cronograma tem muita relação com todas as outras 

áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos ainda que o projeto não esteja 

propriamente estruturado. Por exemplo o gerenciamento de recursos pode ser muito beneficiado 

quando o cronograma é bem construído e bem gerenciado. 

 Em um cenário com vários projetos parecidos concomitantes ou em serie o valor 

agregado da construção do cronograma se torna ainda mais visível. Durante o desenvolvimento 

do trabalho foi estudada a possibilidade de se trabalhar com mais lotes de gado sendo criados 

em paralelo. Apesar de não estar no trabalho por uma questão de fugir da temática de trazer 

simplicidade para a gestão, foi possível observar como a simples sobreposição de cronogramas 

poderia ser elemento de entrada de mudanças na gestão da propriedade como um todo. 

 Enfim com os elementos apresentados é efetivamente viável para uma pessoa com com 

dificuldades de gestão de bovinos de corte começar a organizar o seu negocio. E pensando em 

uma visão de gestão de projetos esse trabalho é um bom exemplo de criação de cronograma 

quando se tem pouco tecnologia disponível e quando os envolvidos no projeto não têm muito 

conhecimento sobre gerenciamento de projetos. 

 

6. POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Foi possível observar durante o desenvolvimento do trabalho que é viável aplicar de 

maneira simplificada um gerenciamento de cronograma na atividade de criação de bovinos de 

corte em pastagem. Também seria possível estender a analise de cronograma para atividades 

semelhantes como, por exemplo, criação de bovinos de corte em confinamento, criação de gado 

leiteiro. 

 Como continuidade do trabalho seria muito interessante elaborar um plano de 

gerenciamento de projetos completo para a atividade englobando todas as áreas sugeridas pelo 

Guia PMBOK especialmente o gerenciamento de custos pelo motivo de que esse ultimo traz 

ganhos mais palpáveis para quem o aplica. Ainda considerando o perfil do criador de gado de 

corte no Brasil, pequeno e médio produtor sem ajuda profissional para o gerenciamento, um 
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exemplo real que permitisse criar uma lista com os ganhos em tempo e dinheiro com a aplicação 

do gerenciamento de projetos tornaria mais visível para os produtores rurais as vantagens do 

investimento nessa área.  
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6. ANEXOS 

6.1 CRONOGRAMA TCC 

6.2 LISTA DAS ATIVIDADES TCC 

 


Cronograma

				S01		S02		S03		S04		S05		S06		S07		S08		S09		S10		S11		S12		S13		S14		S15		S16		S17		S18		S19		S20		S21		S22		S23		S24		S25		S26		S27		S28		S29		S30		S31		S32		S33		S34		S35		S36		S37		S38		S39		S40		S41		S42		S43		S44		S45		S46		S47		S48		S49		S50		S51		S52		S53		S54		S55		S56		S57		S58

		Comprar o desverminante

		Comprar a vacina

		Levar o desverminante até a fazenda

		Levar a vacina até a fazenda

		Verificar se a pastagem esta adequada

		Plantar o azevem

		Comprar o sal

		Comprar o sal proteinado

		Levar a sal até a fazenda

		Levar o sal proteinado até a fazenda

		Reunir o gado na mangueira e colocar no tronco

		Aplicar o desverminante

		Aplicar a vacina

		Levar o gado para a pastagem A

		Colocar sal no cocho da pastagem A

		Levar o gado da pastagem A para a pastagem B

		Colocar sal no cocho da pastagem B

		Levar o gado da pastagem B para a pastagem C

		Colocar sal no cocho da pastagem C

		Levar o gado da pastagem C para a pastagem D

		Colocar sal no cocho da pastagem D

		Levar o gado da pastagem D para a pastagem A

		Colocar sal no cocho da pastagem A

		Levar o gado da pastagem A para a pastagem B

		Colocar sal no cocho da pastagem B

		Levar o gado da pastagem B para a pastagem C

		Colocar sal no cocho da pastagem C

		Levar o gado da pastagem C para a pastagem D

		Colocar sal no cocho da pastagem D

		Levar o gado da pastagem D para a pastagem A

		Colocar sal no cocho da pastagem A

		Reunir o gado na mangueira e colocar no tronco

		Aplicar o desverminante

		Aplicar a vacina

		Levar o gado para a pastagem B

		Colocar sal no cocho da pastagem B

		Levar o gado da pastagem B para a pastagem C

		Colocar sal no cocho da pastagem C

		Levar o gado da pastagem C para a pastagem D

		Colocar sal no cocho da pastagem D

		Levar o gado da pastagem D para a pastagem A

		Colocar sal no cocho da pastagem A

		Levar o gado da pastagem A para a pastagem B

		Colocar sal no cocho da pastagem B

		Levar o gado da pastagem B para a pastagem C

		Colocar sal no cocho da pastagem C

		Levar o gado da pastagem C para a pastagem D

		Colocar sal no cocho da pastagem D

		Levar o gado da pastagem D para a pastagem A

		Colocar sal no cocho da pastagem A

		Levar o gado da pastagem A para a pastagem B

		Colocar sal no cocho da pastagem B

		Levar o gado da pastagem B para a pastagem C

		Colocar sal no cocho da pastagem C

		Levar o gado da pastagem C para a pastagem D

		Colocar sal no cocho da pastagem D

		Reunir o gado na mangueira e colocar no tronco

		Aplicar o desverminante

		Levar o gado para a pastagem de azevem E

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem E

		Levar o gado da pastagem E para a pastagem F

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem F

		Levar o gado da pastagem F para a pastagem G

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem G

		Levar o gado da pastagem G para a pastagem H

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem H

		Levar o gado da pastagem H para a pastagem E

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem E

		Levar o gado da pastagem E para a pastagem F

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem F

		Levar o gado da pastagem F para a pastagem G

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem G

		Levar o gado da pastagem G para a pastagem H

		Colocar sal proteinado no cocho da pastagem H

		Reunir o gado na mangueira para venda
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Objetivos deste documento 
A lista das atividades contém todas as atividades do projeto. 
Esse documento tem como objetivo documentar e agilizar a decomposição dos pacotes de 
trabalho em atividades para posterior detalhamento dos atributos das atividades. 
 


Entregas – Pacotes de Trabalho - Atividades 
 
0. Gerenciamento de Projetos 
1. Aquisição dos bois 
2. Controle sanitário 


2.1. Desverminação 
2.1.1. Comprar o desverminante 
2.1.2. Levar o desverminante até a fazenda 
2.1.3. Reunir o gado na mangueira e colocar no tronco 
2.1.4. Aplicar o desverminante 
2.1.5. Levar o gado para a pastagem 


2.2. Vacinação carbúnculo 
2.2.1. Comprar a vacina 
2.2.2. Levar a vacina até a fazenda 
2.2.3. Reunir o gado na mangueira e colocar no tronco 
2.2.4. Aplicar a vacina 
2.2.5. Levar o gado para a pastagem 


3. Alimentação 
3.1. Pasto nativo 


3.1.1. Verificar se a pastagem esta adequada 
3.1.2. Levar o gado para a pastagem 


3.2. Azevem 
3.2.1. Plantar o azevem 
3.2.2. Levar o gado para a pastagem 


3.3. Sal 
3.3.1. Comprar o sal 
3.3.2. Levar a sal até a fazenda 
3.3.3. Colocar o sal no cocho 


3.4. Sal proteinado 
3.4.1. Comprar o sal 
3.4.2. Levar a sal até a fazenda 
3.4.3. Colocar o sal no cocho 


4. Venda do lote de boi gordo 
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