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Introdução: A bovinocultura pode se destinar à produção de carne, definida como
bovinocultura de corte e a bovinocultura leiteira, ou seja, destinada à produção de
leite. A atividade de produção leiteira tem passado por muitas transformações. Há
uma exigência cada vez maior de qualidade da matéria prima e de seus produtos,
o avanço da agricultura em escala, a abertura da economia e as políticas de
incentivo das pequenas propriedades. Com a atividade de bovinocultura de corte,
segundo o MAPA (2020), o país tornou- se em 2015 o maior exportador deste produto
e até 2019 mantinha a liderança do ranking de exportações no segmento. Tais
atividades econômicas também estão presentes na região do Meio-oeste
catarinense e assim como um gestor gerencia sua empresa, o proprietário rural deve
gerenciar sua propriedade, sendo necessário que busque conhecimento e invista em
tecnologias de apoio à gestão. Objetivo: O objetivo deste estudo consistiu em
verificar os resultados financeiros e econômicos de duas propriedades rurais
localizadas no Meio-oeste de Santa Catarina, quanto à bovinocultura de corte e
leiteira. Método: O método de pesquisa teve abordagem qualitativa. A coleta de
dados foi realizada por meio de observações e entrevistas semiestruturadas, de curta
duração, em 2019, com uma propriedade produtora de leite e a outra de gado de
corte para venda. Resultados: A pesquisa evidenciou prejuízo em uma das atividades
avaliadas, no caso, gado de corte, considerando o período em que foi realizado o
estudo. Com um melhor desempenho, destacadamente no indicador de
lucratividade, identificou-se a atividade de venda de leite. Foi possível identificar
também que as propriedades se autofinanciam, não sendo necessário aquisição de
capital de terceiros, como financiamentos e empréstimos. Conclusão: Não obstante
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o prejuízo verificado na atividade de bovinocultura de gado de corte, ela é
necessária para a autossuficiência das propriedades, em razão da sazonalidade que
existe em ambas as atividades.
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