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A GESTÃO DO DESEMPENHO NA PECUÁRIA A PARTIR DE UM ESTUDO DE 

CASO 

1. Introdução 

Uma empresa não pode tomar decisões com base em percepções, entretanto, Crepaldi 

(1998) afirma que gerar informações gerenciais a partir de dados reais, é um desafio constante 

para os produtores rurais. Nesse sentido, os indicadores de desempenho surgem como 

alicerces da gestão estratégica agroindustrial, sendo uma prática voltada para o controle das 

operações, proporcionando análises temporais sobre sua evolução, avaliações fundamentadas 

e eventuais mudanças na gestão da empresa.  

O problema de pesquisa, portanto, baseia-se no fato de que cada empresa do 

agronegócio utiliza os indicadores de desempenho que julga ser mais adequados ao seu 

negócio. A não padronização, impossibilita as empresas de compararem seus desempenhos 

atuais com os desempenhos do passado, bem como com outras empresas do mesmo ramo. 

Essa comparação com outras organizações é uma boa prática gerencial que mostra ao gestor 

se o seu negócio está pior, melhor ou na média dos concorrentes. O objetivo desse artigo, 

portanto, é compreender e estruturar um Sistema de Indicadores de Desempenho para o 

agronegócio brasileiro, mais especificamente para a pecuária, a partir das perspectivas do 

Balanced Scorecard. 

Além desta introdução, a estrutura do artigo consiste em um segundo tópico de 

referencial teórico sobre o BSC, Indicadores de desempenho e Agronegócio. O terceiro tópico 

se refere à metodologia do artigo, o quarto descreve sobre o estudo de caso realizado, o quinto 

tópico traz os resultados obtidos, e, por fim, o sexto tópico é a conclusão do artigo. 

2. Referencial Bibliográfico 

Esta seção tem como foco a apresentação de uma revisão da literatura na área de 
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pesquisa deste artigo. Primeiramente, a discussão tem enfoque para o Balanced Scorecard e, 

explorando esse tema, em um outro tópico fala-se em Indicadores de Desempenho. Por fim, a 

discussão se volta para um panorama geral do Agronegócio. 

 2.1 O Balanced Scorecard (BSC) 

O Balanced Scorecard foi apresentado pela primeira vez por Kaplan e Norton em 

1992. O sistema traduz os objetivos estratégicos da empresa em um conjunto de medidas de 

desempenho. Para Huertas et al. (2001), o BSC é um método que permite a uma organização 

definir o caminho que deve seguir para gerar um equilíbrio integrado das decisões 

estratégicas.  

Os principais objetivos do BSC, apontados por Kaplan e Norton (1997), são: tradução 

e clarificação da visão e da estratégia da empresa; comunicação e ligação dos objetivos e 

indicadores estratégicos; estabelecimento de novos objetivos, alinhamento das iniciativas 

estratégicas e aumento da aprendizagem estratégica.  

O BSC foi construído a partir de quatro perspectivas: financeira, cliente, processos 

internos e aprendizado e crescimento. Entretanto os próprios autores enfatizam que isso não é 

um modelo estático, ou seja, é completamente aceitável acrescentar outras perspectivas, 

dependendo das peculiaridades do setor e da estratégia da organização. Corroborando esta 

afirmação, Dávila (1999) defende que as perspectivas mais comuns do BSC são as 

apresentadas por Kaplan e Norton, mas não constituem uma condição necessária para que o 

modelo funcione. 

Portanto o BSC foi proposto para oferecer um referencial amplo capaz de traduzir os 

objetivos estratégicos da organização num conjunto adequado de indicadores de desempenho. 

2.2 Indicadores de Desempenho 

A utilização de vários indicadores em diversos níveis e processos organizacionais 

permite a criação de um Sistema de Gestão que irá fornecer informações sobre o desempenho 

de cada processo ou sub processo, bem como o de suas inter-relações, na dinâmica 

organizacional. Os indicadores devem representar sempre uma relação matemática, 

normalmente computando-se divisões, proporções ou multiplicações. Além disso, um 

indicador isolado deve se relacionar com os outros indicadores ou sistemas de indicadores 

numa relação de causa e efeito (Fischmann e Zilber, 2000).  

Os indicadores podem ser classificados em operacionais (que oferecem instrumentos 

para a gestão técnica dos processos e fornecem informações inerentes ao modo como as 

atividades são realizadas), táticos (que oferecem instrumentos para a média gerência e 



possuem aspectos relacionados aos produtos, serviços ou aos clientes) ou estratégicos (que 

pouco se relacionam com os processos, porém tratam de traduzir os impactos dos processos 

nos resultados da organização) (Fernandes, 2004). Essa separação vertical ocorre 

naturalmente em face das estruturas hierárquicas da organização, além disso, para que sejam 

construídos indicadores de desempenho adequados, alguns atributos devem ser levados em 

consideração. Sobre esse assunto, alguns autores listam características necessárias a um 

indicador, conforme ilustra a Tabela 1. 

TABELA 1: Características necessárias a um indicador de acordo com alguns autores 

Merchant (2006) Shahin e Mahbod (2007) OECD (2002) Ensslin e Ensslin (2009) 

1. Congruência 1. Específicos 1. Representatividade 1. Mensurabilidade 

2. Controláveis 2. Mensuráveis 2. Simplicidade 2. Operacionabilidade 

3. Oportuna 3. Atingíveis 3. Captar mudanças 3. Inteligibilidade 

4. Acurada (precisa e 

objetiva) 
4. Realistas 

4. Servir de base para 

comparações em nível 

internacional 

4. Homogeneidade 

5. Compreensível 5. Sensíveis ao tempo 
5. Cientificamente 

fundamentado 

5. Permissão para 

distinguir o que falta 

para melhorar 

6. Custo versus 

benefício 
 

6. Viável em termos de 

tempo e recursos 

6. Respeito às 

propriedades das escalas 

  
7. Documentado 

adequadamente 
 

  

8. Atualizado em 

intervalos regulares 

 

 

Fontes: Merchant (2006); Shahin e Mahbod (2007), OECD (2002); Ensslin e Ensslin (2009). 

Levando em consideração os diversos atributos mencionados e as especificidades do 

agronegócio, algumas características foram levadas em conta para desenvolvimento dos 

resultados desse artigo e estão dispostas na Tabela 2. 

2.3 O Agronegócio 

O conceito de agronegócio não é algo estruturado de forma definitiva. Segundo 

Batalha (2002), agronegócio é o conjunto de negócios relacionados à agricultura dentro do 

ponto de vista econômico. Para Callado (2006), o agronegócio é um conjunto de empresas 

que produzem insumos agrícolas, ou seja, as propriedades rurais, as empresas de 

processamento e toda a distribuição. De forma genérica e para este artigo, agronegócio é 

definido como toda relação comercial envolvendo produtos agrícolas. 

De acordo com dados do PIB e do saldo da balança comercial, o agronegócio é uma 

das principais atividades econômicas do Brasil, e favorece a economia brasileira em nível 

mundial. As vantagens do Brasil com relação às terras, ao potencial de produção, ao clima 

favorável, à disponibilidade de água doce e energia renovável, permite essa situação. 

Como destaca Crepaldi (2006), o setor agrícola apresenta algumas especificidades, 



como por exemplo:  

 Terra como participante da produção; 

 Produtos não uniformes; 

 Dependência do clima; 

 Dependência de condições biológicas; 

 Incidência de riscos: o negócio pode ser afetado por problemas causados pelo clima, 

pelo ataque de pragas, e também pelas flutuações de preços dos produtos. 

Dessa forma, essas características, isoladas ou em conjunto, podem surtir efeitos tanto 

prejudiciais quanto benéficos. Isso prova que o empresário rural deve assumir ações 

administrativas eficazes que atenuem os efeitos prejudiciais. 

3. Metodologia 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é qualitativa, por possuir uma abordagem 

descritiva em que as informações obtidas não são quantificáveis. Quanto aos objetivos da 

pesquisa, caracteriza-se por ser exploratória, afinal, familiariza-se com um assunto ainda 

pouco conhecido. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi feito um estudo de caso. Yin (1984) define o 

estudo de caso como uma pesquisa que investiga um fenômeno ocorrendo naturalmente. O 

estudo sobre o processo de desenvolvimento e aplicação de um Sistema de Indicadores de 

Desempenho para a pecuária, foi conduzido por um estudo de casos múltiplos, por analisar 

vários estudos de um mesmo caso simultaneamente. 

Para alcançar o objetivo final, primeiramente foram analisados os estudos existentes 

na área, com o objetivo de compreender a fundo o papel dos indicadores de desempenho no 

agronegócio. Em um segundo momento foi feito um estudo com duas empresas do 

agronegócio do Mato Grosso do Sul, que serviu de base para visualizar a situação na 

perspectiva do usuário e para verificar os indicadores de desempenho já implantados por elas. 

A Figura 1 ilustra essa etapa. 



 

FIGURA 1: Estrutura da pesquisa. Fonte: Os autores (2016). 

O objetivo de compreender o processo de desenvolvimento e aplicação de um sistema 

de indicadores de desempenho no agronegócio a partir das perspectivas do BSC, ainda pode 

ser destrinchado de acordo com a forma em que foi alcançado, conforme a Figura 2. 

 

FIGURA 2: Etapas para alcançar os resultados. Fonte: Os autores (2016). 

Portanto, os indicadores foram desmembrados a partir da visão e, consequentemente, 

dos objetivos da organização. 



4. O estudo de caso 

O presente trabalho se baseia em um estudo preliminar, feito com propriedades do 

agronegócio situadas no Mato Grosso do Sul (MS). As áreas destinadas para a produção 

agrícola no MS, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

aumentaram 2676%, entre 1976 e 2010. 

Pelo potencial do negócio, a região conta com uma federação que reúne atualmente 69 

sindicatos rurais. É a chamada Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 

do Sul, que representa os interesses dos respectivos produtores e sindicatos rurais, e fortalece 

as relações institucionais. De acordo com a Famasul, a área total do estado usada pelo 

agronegócio, em 2013, era de 35.715.100 milhões de hectares. Além disso, nesse mesmo ano, 

a taxa de desfrute de rebanho bovino atingiu 17,78%, ultrapassando os principais estados 

produtores do setor. A taxa de desfrute mede a capacidade que o rebanho teve para gerar 

excedente, ou seja, esse dado mostra que o produtor sul-mato-grossense está se tornando cada 

vez mais eficiente.  

As pesquisas realizadas apontaram quatro principais atividades do agronegócio no 

Mato Grosso do Sul. São elas: produção agrícola e pecuária, engorda fêmeas para abate e 

engorda de machos para abate. Baseado nisso, algumas características como a qualidade do 

sêmen e peso do bezerro, devem ser levadas em consideração ao avaliar o desempenho da 

organização.  

Do estudo realizado com as empresas, percebe-se uma gestão do desempenho mais a 

nível estratégico. Muitos dos indicadores são voltados para a perspectiva financeira, e as 

atividades da pecuária são pouco exploradas à nível tático ou operacional.  

5. Resultados 

As especificidades do setor tornam necessário a inclusão de mais duas perspectivas às 

propostas inicialmente por Kaplan e Norton. São elas: Empregados e Responsabilidade 

Socioambiental. A explicação para a inclusão da primeira perspectiva se dá pelo fato de que o 

perfil do empregado do agronegócio não consegue se perceber na perspectiva Aprendizado e 

Crescimento e, consequentemente não se sente na obrigação de auxiliar no crescimento desta. 

Sobre a segunda perspectiva, as atividades agrícolas impactam diretamente no desperdício de 

água e utilizam muita energia devido à grande quantidade de máquinas. Dessa forma é nítida 

a importância de um controle dos desperdícios dos recursos naturais. 

Os indicadores de desempenho foram construídos a partir da seguinte visão para a 

Pecuária: liderar a comercialização de carne nos mercados onde atua. A partir dessa visão, os 



objetivos da organização foram definidos para cada perspectiva abordada, e cada objetivo 

possui seu indicador. Esses indicadores, seguem sete atributos de qualidade, ilustrados na 

Tabela 2. 

TABELA 2: Atributos de qualidade dos indicadores para o agronegócio. 

Atributos Explicação 

Congruência 
Devem respeitar os objetivos da organização como 

um todo. 

Representatividade 
O indicador representa o objetivo a que se refere. Ou 

seja, o respectivo objetivo está sendo atendido. 

Disponibilidade 
É possível e fácil a coleta dos dados para calcular o 

indicador. 

Economicidade É viável quanto à relação “custo x benefício”. 

Simplicidade É fácil de entender. 

Estabilidade 

Uma série de medições do indicador permite 

monitoramentos e comparações coerentes. Além 

disso, o indicador é permanente no tempo. 

Rastreabilidade Possui facilidade na identificação da origem dos 

dados. 

Fonte: Os autores, 2016. 

Além disso, os indicadores são classificados quanto à sua área de atuação, que, neste 

caso, podem ser: Pecuária ou Setor Administrativo. E estão classificados de acordo com o seu 

nível de atuação na organização: estratégico ou tático-operacional.  

A tendência do indicador também é definida, em que a seta para cima significa que 

quanto maior o resultado do indicador, melhor para a empresa. A seta para baixo significa que 

quanto menor o resultado do indicador, melhor para a empresa. Quando ocorrer as duas setas 

significa que há um limite para essa relação. 

5.1 Perspectiva clientes 

Os indicadores levantados para a perspectiva clientes estão dispostos na Tabela 3. 

TABELA 3: Indicadores de desempenho da perspectiva clientes 

 

Fonte: Os autores, 2016. 



5.2 Perspectiva processos internos 

Os indicadores levantados para a perspectiva processos internos estão dispostos nas 

Tabelas 4 e 5. 

TABELA 4: Indicadores de desempenho da perspectiva processos internos 

 
Fonte: Os autores, 2016. 

Sobre esses indicadores, tem-se algumas considerações a mais. O Índice de Fertilidade 

indica a porcentagem de fêmeas em cobertura que ficaram prenhas. Entende-se por fêmeas em 

cobertura as fêmeas que estão em condições físicas e ambientais de engravidar. 

O Índice de Mortalidade indica a porcentagem de animais mortos por doença e/ou 

acidentes. Já o Índice de Mortalidade Intrauterina indica a porcentagem de bezerros mortos 

antes de nascer. 

Outro indicador a ser comentado é o Índice de Densidade, também chamado de Taxa 

de Lotação. A relação de “quanto mais melhor” tem um limite, afinal deve-se levar em conta 

a capacidade do local e o bem-estar dos animais que estão ali. 



TABELA 5: Indicadores de desempenho da perspectiva processos internos (continuação) 

 
Fonte: Os autores, 2016. 

Quanto ao Índice de Reprodutores de Alto Desempenho, sabe-se que uma boa seleção 

de reprodutores é de suma importância, mas há várias questões a serem analisadas. Quanto 

aos critérios que determinam um reprodutor de alto desempenho, Ferraz Filho (2002), chama 

atenção para o peso corporal. Já Campos (2005) seleciona vários pontos como: avaliação 

saúde reprodutiva; desempenho em ganho de peso; informações de seu pai ou irmãos; e 

precocidade sexual. Além disso, nos exames de saúde reprodutiva devem estar inclusos: 

exame clínico do animal, exame da qualidade do sêmen, comportamento sexual e 

levantamento de doenças da reprodução. 

Quanto ao indicador de Produtividade de Vaca Leiteira, os dados do Censo 

Agropecuário de 2006 do IBGE mostram a média nacional de produtividade por vaca 

ordenhada nos diferentes negócios, com a exclusão dos estabelecimentos que não 

comercializam leite. Os dados estão apresentados na Tabela 6. 

TABELA 6: Produção média de litros de leite por vaca por região 

  Produção média de leite por vaca anualmente (L) 
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Até 10 L 408 521 515 804 509 

De 10 a 20 L 753 912 875 1334 856 

De 20 a 50 L 994 1217 1168 1789 1105 

De 50 a 200 L 1151 1412 1537 2782 1386 

De 200 a 500 L 1396 1888 2310 4127 2073 

Mais de 500L 1232 2632 3584 5373 3009 

Média 1045 1130 1737 2326 1459 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006) 



5.3 Perspectiva financeira 

Os indicadores levantados para a perspectiva financeira estão dispostos na Tabela 7. 

TABELA 7: Indicadores de desempenho da perspectiva financeira 

 

Fonte: Os autores, 2016. 

Quanto ao Índice de Desembolso por Cabeça, os valores de investimento na compra de 

gado não devem compor a soma das despesas, apenas os custeios somados aos investimentos 

produtivos. Exemplos de custeios são: manutenção de pastagem, insumos do rebanho e mão 

de obra.  O resultado desse indicador deve ser analisado com outros indicadores que analisam 

o desempenho do rebanho e, caso o desempenho não seja o esperado, é necessário maior 

investimento no setor.  

5.4 Perspectiva aprendizado e crescimento 

Dentro dessa perspectiva, são levantados os índices de acidente e quase-acidente. 

Estes têm, obviamente, meta zero. Para Bier e Mosleh (1990), os “quase-acidentes” são os 

precursores dos acidentes. Ou seja, esse indicador tem o objetivo de identificar possíveis 

atividades ou locais de ameaça, que podem acarretar acidentes futuramente. 

Já o Índice de Absenteísmo indica a porcentagem de horas de trabalho que os 

funcionários não estiveram presentes. A unidade de medida para calcular o indicador é em 

horas e recomenda-se, ainda, considerar os atestados no cálculo. 

Os indicadores levantados para a perspectiva aprendizado e crescimento estão 

dispostos na Tabela 8. 



TABELA 8: Indicadores de desempenho da perspectiva aprendizado e crescimento 

 

Fonte: Os autores, 2016. 

O Índice de Capacitações indica a porcentagem de horas gastas com treinamentos aos 

funcionários. Caso a empresa não tenha resultado satisfatório, deve-se estudar a possibilidade 

de aumentar o tempo voltado para capacitações. Ou seja, não se deve simplesmente aumentar 

as horas disponibilizadas para capacitações sem motivo para tal.  

5.5 Perspectiva Empregados 

Os indicadores levantados para a perspectiva empregados estão dispostos na Tabela 9. 

TABELA 9: Indicadores de desempenho da perspectiva empregados 

Fonte: Os autores, 2016. 

5.6 Perspectiva responsabilidade socioambiental 

Os indicadores levantados para a perspectiva responsabilidade socioambiental estão 

dispostos na Tabela 10. 



TABELA 10: Indicadores de desempenho da perspectiva responsabillidade socioambiental 

 
Fonte: Os autores, 2016. 

6. Conclusão 

O objetivo inicial do trabalho foi atingido com êxito ao se definir 30 indicadores de 

desempenho para a Pecuária. Estes estão distribuídos da seguinte forma: três para a 

perspectiva Clientes, treze para a perspectiva Processos Internos, dois para a perspectiva 

Financeira, quatro para a perspectiva Aprendizado e Crescimento, três para a perspectiva 

Empregados e, por fim, cinco para a perspectiva Responsabilidade Socioambiental. Para todos 

os indicadores foi definida a forma de cálculo, a tendência do indicador (quanto maior ou 

quanto menor melhor), e sua respectiva classificação (estratégico ou tático-operacional). 

Dois pontos deverão ser definidos pelo gestor do negócio: a meta e a periodicidade de 

mensuração. Quanto a definição das metas, esta deve ser analisada de acordo com o mercado, 

com a concorrência e com o objetivo de cada agronegócio. Mas deve ser atingível e realista.  

Já a periodicidade, vai depender do perfil do produtor. Não há como estabelecer uma 

periodicidade devido ao presente estudo apresentar indicadores de desempenho para a 

pecuária no geral, e não para um negócio em específico. Entretanto, sugere-se que sejam 

calculados mensalmente, semestralmente, anualmente ou por safra. 

Para trabalhos futuros, os indicadores podem ser aplicados, e os resultados 

documentados. Sugere-se ainda que seja verificado na prática se não ficou alguma lacuna para 

a empresa que está sendo analisada, visto que os indicadores não contemplaram possíveis 

especificidades.  
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