
O CASO DA FAMÍLIA “CORDEIRO E AZEVEDO” 

 

O ramo dos Cordeiro e Azevedo que vive no Mato Grosso do Sul veio do 

Rio de Janeiro no início dos anos 60 quando o Estado de Mato Grosso ainda 

não tinha sido dividido. O pai do Dr. Romualdo foi um médico-cirurgião geral 

que resolveu vir para Campo Grande pensando em construir um hospital na 

região. Para isso, tinha a promessa do governador de conseguir recursos 

subsidiados da Caixa Econômica Federal mesmo sem poder apresentar bens 

imóveis que pudessem ser dados como garantias reais para a obtenção do 

empréstimo. O empréstimo nunca foi feito, mas o pai do Dr. Romualdo 

estabeleceu uma clínica de enorme prestígio na região o que lhe permitiu dar a 

seus três filhos uma excelente qualidade de vida que incluiu a formação dos 

três em boas universidades de São Paulo e Rio. Além disso, no final dos anos 

setenta, ele adquiriu a Fazenda Boqueirão, de 2500 há, na região de Miranda, 

que atualmente é do Dr. Romualdo. Este herdou parte da fazenda de seu pai, 

falecido em 2002, e comprou as partes de sua mãe e das duas irmãs, médicas 

que vivem com as respectivas famílias em Campo Grande.  

Dr. Romualdo, de 60 anos, é casado com Maria do Carmo, 56, do lar, 

que é filha de um fazendeiro da região de Naviraí. Dr. Romualdo é Advogado e 

Procurador do Estado. Já ocupou cargos importantes no executivo do Estado, 

tendo sido Secretário Interino da Justiça por diversas vezes. Ele já tem tempo 

suficiente para conseguir sua aposentadoria e pode pedi-la, quando quiser até 

2018, quando será aposentado compulsoriamente. Ele concluiu o Mestrado 

(Direito Tributário) e defendeu tese de Doutorado em 1977. Desde 1980 ele 

leciona numa faculdade de direito em Campo Grande. O casal tem três filhos; o 

mais velho é Romualdo Filho (Rominho), 32, casado com Marina; é Engenheiro 

Agrônomo formado na UFV/MG. Sua esposa, Marina, 33, fez o curso de 

Pedagogia e leciona num colégio técnico em Miranda, onde têm sua 

residência. Desde jovem, Rominho gostava mesmo era de acompanhar o avô 

nos trabalhos da Fazenda Boqueirão. O avô morreu pouco depois de sua 

formatura e ele se tornou o administrador da fazenda embora seu pai ainda 

esteja reticente quanto aos projetos que ele tem para a fazenda. Está 

atualizado com as mais recentes tecnologias agropecuárias e tem muito bom 

relacionamento com diversos pesquisadores do Centro de Bovinos de Corte da 

EMBRAPA em Campo Grande. É sócio atuante e tem muitos amigos no 

Sindicato Rural de Miranda onde é bastante querido. Além disso, estudou muita 

Pesquisa Operacional na faculdade e, conseqüentemente, tem planos ousados 

para gerir a Boqueirão como uma empresa de ponta na adoção de novas 

tecnologias.  

Os outros dois filhos do Dr. Romualdo são: (i) Jussara, 31, Bacharel em 

Administração, tem o MBA da Fisher School da Ohio State University, trabalha 



em Campo Grande na filial de uma importante corretora de valores de São 

Paulo, é casada com um promotor do estado e vive em Campo Grande; e (ii) 

Márcio, 29, Médico Ortopedista, casado com Jane, mora e trabalha em 

Dourados, MS. Os três filhos – Rominho, Márcio e Jussara - e suas famílias 

gostam de passar fins de semana na Boqueirão mas os dois últimos – Márcio e 

Jussara - embora herdeiros, não se envolvem com os negócios da fazenda. De 

fato, Jussara acha que o grande volume de recursos financeiros imobilizados 

na Boqueirão poderia propiciar ganhos muito maiores se ela pudesse aplicá-los 

no mercado financeiro. Por outro lado, o Dr. Márcio tem sonhos de construir 

uma clínica ortopédica em Dourados onde poderia atender a população de uma 

grande região do Estado. Com parte do dinheiro investido na Boqueirão ele 

poderia, juntamente com seus sócios, construir a clínica. Nas reuniões típicas 

de fins de semana na Boqueirão, onde costumam estar presentes o casal, Dr. 

Romualdo e Maria do Carmo, os três filhos e respectivas famílias e a mãe do 

Dr. Romualdo, o assunto da oportunidade de manutenção da Fazenda 

Boqueirão sempre aparece. Naquelas conversas, Marcio e Jussara sempre 

deixam claro que acreditam que formas alternativas de uso dos recursos 

imobilizados na Boqueirão poderiam propiciar maiores ganhos em outras 

atividades. Mesmo admitindo a possibilidade de maiores retornos em outros 

ramos da economia ela tem um importante valor emocional para Dr Romualdo 

e para a família, inclusive para sua velha mãe que costuma passar longas 

temporadas na bela sede da fazenda. 

Na época em que namorava Maria do Carmo o Dr Romualdo teve um 

caso rápido com uma bela jovem de Campo Grande e que poucos anos depois 

se mudou para Brasília. Ela teve uma filha, Mirna, que esta com quase 33 

anos, e alega que a jovem é filha do Dr Romualdo. Ele, por sua vez, nunca a 

reconheceu como filha porque sempre achou que sua mãe era promíscua e 

teria tido outros casos simultaneamente ao que teve com ele. Mirna já deu 

sinais de que gostaria de ser reconhecida como filha mas o fato tem sido 

considerado, mais ou menos, um tabu nas reuniões da família. Todos, no 

entanto, sabem que o assunto terá que ser resolvido algum dia, tanto nos 

aspectos afetivos do reconhecimento legal quanto no conseqüente aspecto 

patrimonial. 

Uma preocupação geral de todos os membros da família é referente à 

saúde do Dr. Romualdo: ele sabe que tem uma deficiência coronária séria que 

pode causar-lhe, a qualquer momento, um enfarte de consequências graves. 

Existe uma possibilidade descrita na literatura de cirurgia preventiva que ele, 

sistematicamente, tem se negado a fazer apesar dos apelos do filho médico – 

Dr. Márcio. Quando consultaram os melhores especialistas em São Paulo as 

opiniões foram mais ou menos divergentes quanto ao possível sucesso da 

cirurgia o que tem levado à atitude de resistência da parte do Dr Romualdo a 

se submeter ao tratamento.  



Dr Romualdo investiu, até agora, quase todas suas poupanças na 

Boqueirão. Ele tem duas contas bancárias principais: num banco (ITAU), ele 

mantém os recursos do capital de giro da fazenda. Esta conta é movimentada 

em conjunto com Rominho; no outro (BRADESCO), ele tem investimentos em 

renda fixa no valor de R$118.000,00. Ele ainda tem que pagar ao Bradesco 

duas prestações iguais e anuais no valor de R$42.000,00 como resultado de 

financiamento anterior com o programa FINAME do BNDES. Os valores 

incluem juros e parcela do principal – Tabela Price. Ele acha que, agora, seria 

mais prudente diversificar seus investimentos. Uma alternativa seria aplicar no 

mercado de capitais para garantir maiores rendimentos e, acima de tudo, maior 

liquidez, caso necessite de recursos no curto prazo. Ele tem um excelente 

salário (R$21.500,00/mês) e recebe, ainda, cerca de R$7.000,00/mês como 

professor em tempo parcial. Tem um belíssimo apartamento duplex em Campo 

Grande, onde reside com sua esposa. Têm dois carros quase novos embora só 

um fosse suficiente para a família, já que ele tem um carro com chofer, do 

Estado, à sua disposição. Ele e Maria do Carmo fazem freqüentes viagens ao 

exterior, sua principal forma de aproveitar as férias ou outros tempos livres. 

São pródigos em presentear os filhos, netos, sobrinhos e amigos.  

Rominho está terminando o diagnóstico atualizado da empresa que é 

composto de duas partes: a primeira é uma descrição detalhada dos capitais 

que a empresa comanda; a segunda é a análise da sua sustentabilidade atual. 

A descrição do capital natural da empresa mostra os dois mapas dos Gráficos 

1 e 2. Um é o mapa de uso atual da propriedade; o outro, o mapa de 

capacidade de uso. Como pode ser visto neles, a maioria dos solos é dos tipos 

I e II e III na classificação conservacionista e de capacidade de uso numa 

escala de I a VIII, onde I é o melhor solo, sem problemas de erosão ou outros 

para seu manejo intensivo e VIII é formado de solos que só podem ser 

utilizados na preservação da fauna e flora nativas, devido a sérios problemas 

de manejo, tal como topografia excessivamente ondulada, presença de 

afloramento de pedras e outros. Os solos de classe I e II, que compõem a área 

utilizada da fazenda, estão todos formados com pastagens. Os de classe III, e 

pequenas partes de solos II e I, compõem as áreas de reservas naturais (ARN) 

e as de preservação permanentes (APP) as quais margeiam o rio que limita 

parte da propriedade à Oeste. O valor total do capital natural da Boqueirão é de 

R$15.000,000,00, quando incorporado o valor das pastagens. De fato, um 

importante grupo econômico, que conta entre seus sócios com capitalistas 

originários da Argentina, fez uma oferta firme ao Dr. Romualdo para comprar 

toda a Boqueirão, ou de parte dela, pagando R$6.000,00/há à vista.   

O capital físico da empresa é composto de suas construções e 

benfeitorias, máquinas e equipamentos, inclusive a caminhonete Mitsubish, 

2009, utilizada, principalmente por Robinho, além dos animais de trabalho e de 

cria. Os valores destes bens estão indicados abaixo e somam R$1.190.000,00 



+R$143.000,00+R$1.240.750,00. = R$2.573.750,00. As cercas, bebedouros e 

estradas internas (corredores) estão em boas condições, sem erosão ou outros 

problemas. As construções estão muito bem cuidadas e as máquinas estão em 

perfeitas condições de uso. Os capitais financeiros da empresa somam 

R$935.034.,00 dos quais R$545.034,00 = 

(16*1000)+(150*1235)+(8*2205)+(200*1631)  correspondem aos estoques de 

animais para venda no ano zero, R$180.000,00 em estoques de insumos e de 

R$220,000,00 em depósitos à vista ou em aplicações de curto prazo no banco 

com o qual o Dr Romualdo e Rominho fazem o giro da empresa. No lado do 

passivo estão as duas prestações anuais devidas ao Bradesco no valor total de 

R$84.000,00. Alem disso o Dr Romulo tem, ainda, os R$118.000,00 aplicados 

no mercado financeiro.  

Os solos da Boqueirão que estão com pastagens são relativamente ricos 

em argila, com alguma areia e altos teores de Fe+++. Na formação inicial das 

pastagens os solos foram destocados, arados e inicialmente cultivados com 

arroz e posteriormente corrigidos com calcário e com fosfatos naturais antes de 

receberem as sementes de capim. Como não tem acontecido reforma das 

pastagens a capacidade efetiva de suporte da fazenda é baixa (0,67 UA/há no 

ano estável), embora as pastagens recebam roçadas mecânicas e aplicações 

periódicas de herbicidas para controle de ervas daninhas. De fato, são roçados 

e aplicados herbicidas em 370 há/ano.    

O rebanho da fazenda é todo Nelore, Figura 1, com boa conformação 

para corte. Os índices que medem a intensidade da exploração (fertilidade, 

natalidade, intervalo entre partos, peso no desmame, idade e peso de abate 

dos machos, etc) são os médios da região mas Rominho não está, 

definitivamente, satisfeito com eles. Ele gostaria de poder conduzir a empresa 

de forma a garantir uma receita muito maior e, acima de tudo, uma taxa de 

retorno aos capitais investidos mais competitivos com outros setores da 

economia.  

O capital humano da Boqueirão inclui o Sr Waldir – administrador geral 

que recebe 1,7 salários mínimos – dois tratoristas e dois vaqueiros. Os 

vaqueiros recebem um salário mínimo cada um. Um tratorista recebe 1,3 

salários mínimos e o outro um salário. Todos estão rigorosamente em dia com 

as exigências legais trabalhistas. São dedicados e, além do Sr Waldir, um dos 

tratoristas, Sr Marcelo, 42, também é estudioso e ávido por conhecer novas 

tecnologias tanto de produção animal quanto vegetal. Rominho tem muitos 

planos para melhorar a competência dos seus recursos humanos e poder 

propiciar-lhes ganhos, correspondentemente, melhores.   

A figura 1 mostra a composição estavel do rebanho (a partir do terceiro ano) da 

Boqueirão incluindo número de cabeças, peso no início do período e valor 

atual, bem como os dados dos animais de trabalho da empresa. No quadro 



estão implícitos os índices de produtividade da empresa; eles mostram valores 

típicos da pecuária local. Há alguns anos foi decidido que teriam um menor 

numero de vacas (500) e comprariam garrotes de sobreano para recriar e 

engordar. Posteriormente decidiram voltar a produzir as próprias crias já que, 

na região, está cada vez mais difícil comprar animais adequados. Assim, 

decidiu-se voltar ao ciclo completo de produção e deixar de comprar machos 

no mercado. A empresa deverá se estabilizar com 600 vacas parideiras. A 

partir do terceiro ano o rebanho estará relativamente estável no tempo. A 

empresa só comprará reprodutores machos (10 por ano) e venderá igual 

número de touros velhos para abate. Embora tenha 

Figura 1 Rebanho da Boqueirão. 2013. Rebanho estável (3º 

Ano) 

CATEGORIA                                 NUMERO CABEÇAS     PESO MÉDIO                 VALORES                                          

UAs                    VALOR CATEGORIA 

Bezerros em aleitamento 205 cab 102 kg 
 

30,86 
 Bezerros desmamados 205 cab 195 kg 750,00 29,54 153.750,00 

Garrotes 202 cab 285 kg 900,00 128,23 181.800,00 

Boi Magro 201 cab 385 kg 
 

86,18 
 Boi Gordo 200 cab 450 kg 1600,00 100,23 320.000,00 

Reprodutor 30 cab 615 kg 3.500,00 45.00 105.000,00 

Bezerras em aleitamento 205 cab 95 kg 
 

28,88 
 Bezerras desmamadas 205 cab 175 kg 600,00 26,51 123.000,00 

Novilhas 12 a 24 meses 202 cab 235 kg 800,00 105,73 161.600,00 

Novilhas 24 a 36 meses 151 cab 315 kg 1000,00 105,66 151.000,00 

Novilhas 36 a 48 meses 0 cab 0 kg 
 

0,00 
 Vacas primíparas 151 cab 375 kg 

 
125,79 

 Vacas em lactação 281 cab 420 kg 
 

262,32 
 Vaca solteira/seca 168 cab 400 kg 1200,00 149,33 720.000,00 

 TOTAL ANIMAIS 
PRODUÇÃO e PARA VENDA 1791 cab     1.224,26  R$         1.916.150,00 

            

Animais de Trabalho Quantidade Peso médio Valor Unitário de compra TOTAL UA Idade anos 

Equinos 10 cab 300 kg 2000,00  / cab 6,67 15 

Éguas 5 cab 300 kg 2000,00  / cab 3,33 15 

Total dos equinos 15 cab 
  

10 UA R$30.000,00 

  

uma estação de monta definida a empresa não utiliza inseminação artificial. A 

figura 2 indica alguns dados da produtividade do rebanho nas condições atuais 

da empresa, especialmente o ganho de peso das diversas categorias durante o 

ano agrícola. Com os índices atuais a empresa terá vendas anuais como 

mostradas na Figura 3; com a estabilidade do rebanho as vendas atuais podem 

ser expandidas pelo horizonte desejado, desde que não exista mudança 

tecnológica. 



O rebanho atual e a projeção para os próximos dois anos estão mostrados na 

Figura 1.1 abaixo. Ela reflete a decisão de   

Figura 1.1 Crescimento do Rebanho nos dois primeiros anos. 

Categoria Ano zero Ano 1 Ano 2 

Bezerros 171 171 188 

Garrotes (cria + 

compra) 

168 + 35 = 203 168 + 35 = 203 168 + 35 = 203 

Boi gordo  200 200 200 

Bezerras 171 171 171 

Novilhas 12 a 24 

meses 

168 168  168 

Novilhas 24 a 36 

meses 

166 166 166 

Vacas primíparas 165 165 150 

Vacas 335 335 400 

Touros 26 26 28 

Venda vacas + 

novilhas 

 150 + 16 150 + 16 

 

Figura1.2 Valor Inicial do Rebanho de Cria e Recria (Ano Zero)  

Categoria Ano zero          Valor R$ 

Bezerros 171                        128.250,00 

Garrotes (cria + compra) 168 + 35 = 203      184.500,00 

  

Bezerras 171                         102.600,00 

Novilhas 12 a 24 meses 168                         134.400,00 

Novilhas 24 a 36 meses 166                         150.000,00 

Vacas primíparas 165 



Vacas 335                         420.000,00 

Touros 26                            91.000,00 

Total do rebanho de cria e 

recria 

                           1.210.750,00        

 

compor o rebanho de fêmeas em 600 vacas parideiras com descarte anual de 

151 vacas – falhadas, maninhas, baixa capacidade maternal, etc – e de 50 

novilhas que não conseguiram peso suficiente para serem acasaladas (320 kg), 

mostraram ganho de peso insuficiente ou por outras razões para descarte. 

Desta forma, embora o descarte de vacas continue, praticamente, na mesma 

ordem de grandeza, o descarte de novilhas é so de 16 por ano, refletindo a 

menor pressão de melhoramento ou aumento no tamanho do rebanho nos dois 

primeiros anos. O número de touros velhos vendidos é de 8 no primeiro e no 

segundo ano. Correspondentemente, são comprados 9 tourinhos no final do 

primeiro ou início do segundo ano. O número de touros vendidos e comprados 

se estabiliza em 10 por ano a partir do terceiro ano.  

Figura 2 Ganhos de peso das categorias do rebanho da 

Boqueirão. 2013 

Categoria Tempo de permanencia Peso no início Peso no final Ganho peso médio 

Bezerro em aleitamento 8 meses 33 kg 170 kg 561 g/dia 

Bezerro Desmamados 4 meses 170 kg 220 kg 410 g/dia 

Garrotes 12 meses 220 kg 350 kg 355 g/dia 

Boi magro 6 meses 350 kg 420 kg 383 g/dia 

Boi gordo 6 meses 420 kg 480 kg 328 g/dia 

Touro 36 meses 480 kg 750 kg 92 g/dia 

Bezerras em aleitamento 8,0 meses 30 kg 160 kg 533 g/dia 

Bezerras desmamadas 4,0 meses 160 kg 190 kg 246 g/dia 

Novilhas 12 a 24 meses 12,0 meses 190 kg 280 kg 246 g/dia 

Novilhas 24 a 36 meses 12,0 meses 280 kg 350 kg 191 g/dia 

Novilhas 36 a 48 meses 0 meses 0 kg   0 g/dia 

Vacas primíparas 15 meses 350 kg 400 kg 109 g/dia 

Vacas descarte 48 meses 420 kg 420 kg 0 g/dia 

Vacas paridas 48 meses 400 kg 400 kg 0 g/dia 
 

       

A manutenção das pastagens (total de 1850 há) tem se restringido a roçadas 

mecânicas e aplicações periódicas de herbicidas. A cada ano são roçados e 

aplicados herbicidas em 370 has. A área total da Boqueirão é de 2500 há, dos 

quais 1850 estão formados com braquiarias. Assim, o valor atual das terras da 

fazenda é de R$6.000,00/ há, nos quais o valor da terra nua pode ser estimado 

em R$5.200,00/há e R$800,00/há corresponde ao capim nela formado. As 



áreas de preservação (630 há) são avaliadas como se fossem pastagens 

formadas. Da mesma forma são avaliados os 20 ha da área atualmente 

ocupada com a sede, casas de trabalhadores, currais, armazéns, quintais e 

pastinho da porta. O Dr. Romualdo acredita que pode esperar uma valorização real 

das terras equivalentes a 2% ao ano nos próximos dez anos.  

Figura 3 Vendas Anuais da Boqueirão. Rebanho Estável  

Especificaçã

o 

Quantidade

s (cabeças) 

Peso 

Vivo/Rendiment

o 

Preço por 

unidade 

Total 

categoria 

Boi gordo 200 480 kg/52% 98,00/@ 326.144,0

0 

Vacas 

descarte 

151 420 kg/49% 90,00/@ 186.454,0

0 

Novilhas 50 280 kg 1000,00/unid

. 

50.000,00 

Touros 

descarte 

10 750 kg/49% 90,00/@ 22050,00 

Totais 411   606.698,0

0 

 

Nos gastos anuais com o rebanho devem ser considerados, além da compra 

de 10 tourinhos em idade de serviço ao preço unitário R$3.500,00, os demais 

gastos indicados na Figura 4. Notem que depreciações e juros não estão 

incluídos naqueles valores.  

A Boqueirão tem um investimento muito elevado em benfeitorias e construções, 

conforme refletido na Figura 5. Na Figura 6 estão mostrados os investimentos 

da empresa em máquinas e equipamentos. Ambos quadros mostram valores 

atuais dos bens, bem como a estimativa do empresário para o valor do bem no 

final do 10º ano, dado o ritmo de uso atual e a manutenção dada pela empresa.  

 

 

 

Figura 4. Gastos Anuais com a Boqueirão. 2013 



Administrativos, Impostos fixos e energia 32.114,00 

Comercialização (Gastos, Impostos e taxas) 5.588,00 

Manutenção – Benfeitorias 1.734,00 

Manutenção – Equipamentos 856,00 

Manutenção – Utilitário 4.834,00 

Manutenção - Implementos (Pastagem) 1.677,00 

Combustível – Utilitário 9.572,00 

Insumos (Pastagem) 12.297,00 

Assistência técnica 3.384,00 

Medicamento – Antibióticos 834,00 

Medicamento - Controle Parasitário 1002,00 

Medicamento – Vacinas 6.385,00 

Suplementação Mineral 52.263,00 

Alimentação animal 31.397,00 

 

Figura 5 Construções e Benfeitorias da Boqueirão. 2013 

Valor no final de 10 anos Instalação Especificação Quantidade Valor hoje Vida Útil Restante 

450.000,00 Casa sede 350 m2 1  R$        480.000,00  30 anos 

50.000,00 Casas funcionários 60 m2 3  R$          90.000,00  20 anos 

50.000,00 Galpão solteiro 100 m2 1,0  R$          70.000,00  25 anos 

120.000,00 Cercas 5 fios arame liso 3 m 112.000m  R$        280.000,00          15 anos 

18.000,00 Curral 4 fios arame liso 3 X3 65,0  R$          21.000,00  25 anos 

20.000,00 Poço semi artesiano 1000 m2 1  R$          60.000,00  10 anos 

20.000,00 Saleiros (cochos) 30 m complete 30  R$          60.000,00  15 anos 

9.000,00 Bebedouros Australiano 9  R$          18.000,00  15 anos 

10.000,00 Galpão 30 m2 2  R$          50.000,00  10 anos 

12.000,00 Reservatório e poço 80 m2 1  R$          36.000,00  20 anos 

15.000,00 Tubulação 13.400 ml 1  R$          25.000,00  15 anos 

774.000,00 VALOR TOTAL 
  

 R$     1.190.000,00 
 



 

 

 

 

Figura 6. Máquinas e Equipamentos da Boqueirão. 2013 

Item Especicicação Quantidade Valor Atual Vida Útil Valor Após 10 

anos 

Caminhonete Unidade 1 40.000,00 5 anos 10.000,00 

Roçadeira Arrasto 1 12.000,00 6 anos  6.000,00 

Carreta 4 rodas 1   6.000,00 6 anos 1.000,00 

Tanque Tambor 2006 1 15.000,00 10 anos 1.000,00 

Vcon  1 20.000,00 10 anos 2.000,00 

Grade niveladora  1 15.000,00 10 anos 2.000,00 

Grade pesada  1 20.000,00 15 anos 4.000,00 

Roçadeira Hidráulica 1 15.000,00 10 anos 2.000,00 

VALOR TOTAL   143.000,00  28.000,00 

 

A Figura 7 mostra a mão de obra empregada pela Boqueirão. O valor total gasto 

anualmente inclui seguridade social embora não inclua provisões para dispensa e 

outras obrigações implícitas na contratação de trabalhadores. Além dos gastos 

mencionados na Figura 7 a empresa paga, ainda, um prolabore ao Rominho igual a 

R$6.000,00/mensais que é considerado o custo de oportunidade dele, se não estivesse 

trabalhando em tempo integral na Boqueirão. Os gastos para a empresa incluem os 

gastos com seguridade social, avaliados em 25,58% da remuneração. Desta forma a 

empresa tem um gasto total com o prolabore de R$90.418,00/ano. 

 

 

Figura 7. Mão de Obra empregada pela Boqueirão 



FUNCIONÁRIO    No No S.M.  SALARIO BRUTO  SEGUR. SOCIAL GASTOS ANUAIS 

Administrador    1 1,7      1152,60                     173,43         15.912,36 

Vaqueiros     2        2      1356,00                     346,86                    20.434,38 

Tratorista 1     1  1,3             881,40                      225,46         13.282,35 

Tratorista 2     1  1       678,00                       173,43         10.217,16 

GASTOS TOTAIS ANO                                             59.846,25              

      

Seguridade social = 0,2558 (dado do CEPEA painel)    

Outras Informações      

FGTS (%) 8,00%     

INSS sobre a folha (%) 2,80%     

Adicional sobre férias (%) 2,78%     

Dias Inativos no ano 85 dias  

 

Planejamento Estratégico    

Para acertarem, de uma vez por todas, a situação da empresa familiar, Dr. 
Romualdo e Rominho decidiram convocar o Márcio, Jussara e os cônjuges dos quatro 
para explicitarem um plano estratégico (PE) para a empresa. Estudando sobre o 
assunto, Rominho concluiu que precisavam chamar, também, pelo menos o 
administrador geral da fazenda para participar da equipe de PE. Ele é o Sr. Waldir, 38, 
Técnico em Agropecuária, que mora em uma das casas da fazenda com sua esposa e 
dois filhos, um com 5 e outro com 3 anos de idade. Decidiram que nos próximos fins de 
semana toda a equipe participaria, na sede da fazenda, de um processo de PE para 
explicitarem os rumos da empresa, especialmente no longo prazo. Na manhã do 
sábado seguinte 8 membros da equipe de PE – Dr. Romualdo, Maria do Carmo, 
Marina, Marcio e sua esposa Jane, Jussara e Jorge, seu marido, além do Waldir - 
puseram-se a trabalhar, sob a coordenação de um consultor especialmente 
contratado. O primeiro trabalho da equipe (9 pessoas + o consultor) foi explicitar a 
missão da empresa.  

“Contribuir para o agronegócio brasileiro utilizando tecnologias sustentáveis e 
 remunerando adequadamente os fatores de produção associados à empresa, 
especialmente o seu capital humano” foi a missão sintetizada pelo grupo depois de 
algumas horas de discussões e sínteses. Inicialmente os participantes do grupo de 
planejamento estratégico responderam, individualmente, seis perguntas formuladas 



por Robinho. Em seguida concordaram, em conjunto, em sintetizar as seis respostas 
como sendo as representativas da visão do grupo. Finalmente, a partir daquelas seis 
respostas sintetizaram a missão explicitada acima.  

Para sintetizarem os objetivos de longo prazo da empresa o coordenador pediu, 

como passo seguinte do PE, que cada membro da equipe fechasse seu olho e 

imaginasse uma situação daqui a 10 a 15 anos. Nesta época, ele receberia a visita de 

um parente ou amigo muito considerado que não via desde agora e a quem ele 

gostaria de contar o que tinha feito, ou conseguido, nestes últimos 10 a 15 anos. Que 

resultados devido à Boqueirão ele gostaria, realisticamente, de poder mostrar a este 

ente querido? O processo foi difícil, mas conseguiram sintetizar 3 (três) objetivos de 

longo prazo com os quais todos concordaram e ficaram satisfeitos: (i) a empresa 

Boqueirão ser considerada uma referência regional em termos de agronegócio 

sustentável; (ii) as famílias associadas à empresa receberem remunerações 

diferenciadas e terem qualidade de vida reconhecidamente de bom padrão; e (iii) a 

empresa estar remunerando competitivamente os demais fatores de produção 

controlados por ela. O grupo deve continuar explicitando as estratégias e as metas a 

serem alcançadas pela Boqueirão. 

 

   

 

 

   

      


