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O mercado torna-se cada vez mais turbulento e 
imprevisível. A conscientização e a busca por uma 
tomada de decisão mais acertada são essenciais, 

incluindo as escolhas realizadas pela gestão de entidades 
rurais que primam pela sustentabilidade e prosperidade do 
negócio, pautadas em ferramentas que permitam a avaliação 
de desempenho. Nessa linha, este trabalho apresenta a 
rentabilidade da criação de suínos, para venda, e de bovinos, 
para leite, em uma propriedade gaúcha, no período de junho 
de 2013 a maio de 2014. Para isso, utilizou-se de uma pesquisa 
com abordagem quantitativa, por meio de um estudo de 
caso. Os dados coletados em entrevistas e documentos foram 
inseridos em planilhas eletrônicas e interpretados com base 
em índices de análise de investimentos. Entre os principais 
resultados, percebe-se que as ambas atividades demostraram 
resultados positivos, diferenciando-se mais fortemente pelo 
prazo de retorno. A bovinocultura de leite se sobressaiu, pois 
a recuperação do capital investido ocorreu em pouco mais 
de 9 meses, enquanto na produção de suínos o prazo foi de 3 
anos 4 meses e 24 dias. Considerando os fatores contigenciais 
da propriedade analisada, esta pesquisa contribui com o 
modelo de análise de desempenho do investimento e reforça a 
importância da avaliação de elementos essenciais de finanças 
para a gestão das entidades. 
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