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INTRODUÇÃO 
 
A Fazenda Acauã atualmente, em seu rebanho, desenvolve dois sistemas de engorda de 
bovinos: o tradicional que é realizado a campo nativo e também o confinamento que é 
realizado com o tratamento e alimentação dos animais em piquetes, sendo que a 
empresa não possui indicadores precisos na identificação do melhor sistema de criação, 
bem como qual sistema oferece o melhor custo/benefício. Diante disso, o objeto do 
presente estudo pretendeu diagnosticar e identificar qual o melhor sistema de criação 
que além de possibilitar indicadores de qualidade da carne, determina também qual o 
melhor sistema que proporciona um maior retorno financeiro à organização. 
Assim, a pesquisa centrou-se na seguinte: Qual o melhor e mais adequado sistema de 
criação – a campo X confinamento – que proporciona para a empresa um maior controle 
na gestão de custo e consequentemente, melhor qualidade na produção 
proporcionando um maior ganho financeiro na comercialização? 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 



 

A pesquisa realizada na empresa rural possui caráter quantitativo. De uma forma geral, 
tal como a pesquisa experimental, os estudos de campo quantitativos guiam-se por um 
modelo de pesquisa onde o pesquisador parte de quadros conceituais de referência tão 
bem estruturados quanto possível, a partir dos quais formula hipóteses sobre os 
fenômenos e situações que quer estudar. Uma lista de consequências é então deduzida 
das hipóteses. A coleta de dados enfatiza números (ou informações conversíveis em 
números) que permitam verificar a ocorrência ou não das consequências, e daí então a 
aceitação (ainda que provisória) ou não das hipóteses. Os dados são analisados com 
apoio da Estatística (inclusive multivariada) ou outras técnicas matemáticas. Também, 
os tradicionais levantamentos de dados são o exemplo clássico do estudo de campo 
quantitativo (POPPER, 1972).A expressão dos dados pode ser abordada conforme 
Marconi (1982), ao revelar que devem ser expressos com medidas numéricas. Defende 
ainda que técnicas quânticas de análise e tratamento dos dados apresentam melhor 
compreensão, mais objetivo, dinamizam o processo de relação entre variáveis. A 
pesquisa foi realizada a campo, buscando assim uma eficiência nos dados, podendo 
auxiliar as tomadas de decisões.Trata-se de uma pesquisa em que se observa e coleta 
os dados diretamente no próprio local em que se deu o fato em estudo, caracterizando-
se pelo contato direto com o mesmo, sem interferência do pesquisador, pois os dados 
são observados e coletados tal como ocorrem espontaneamente (LAKATOS; MARCONI, 
1996, p. 75).Com base nesta estrutura, busca-se comprovar quais são os benefícios e as 
limitações de cada forma de engorde de gado bovino. Dessa forma, pode-se orientar os 
proprietários da Fazenda Acauã na opção pela forma que garante maior 
rentabilidade.Utilizou-se uma amostragem numa área de 48 hectares da empresa rural 
denominada Fazenda Acauã, distrito de São Luiz Gonzaga – RS. Foi entrevistado o 
proprietário da empresa rural Sidney Luiz Brondani para alcançar o propósito peculiar 
do estudo.Segundo Bandeira (2004) no projeto de pesquisa, o pesquisador deverá 
descrever detalhadamente o método que usará para coletar seus dados. Basicamente 
ele pode adotar como método de coleta de dados a utilização de documentos, a 
observação de comportamentos ou então a informação dada pelo próprio sujeito, seja 
oralmente (entrevistas) ou de forma escrita (questionários auto administrados). 
Constituíram para a coleta de dados do atual estudo, a técnica da entrevista de 
exploração por meio de um questionário aplicado junto ao proprietário da empresa 
rural, e para enriquecer o presente estudo, foram coletados também dados secundários 
em forma de relatórios e bloco de notas da empresa.Os dados coletados na empresa 
rural, forma submetidas a uma análise estatísticas com apoio de uma planilha 



 

eletrônica, para poder computar e codificar os dados fornecidos pelo proprietário e 
consequentemente foi realizada uma comparação       
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Quanto ao tema específico deste estudo, compreendemos que a criação de bovinos a 
pasto é uma opção inteligente para quem quer atingir uma grande fatia do mercado 
consumidor de carne. É crescente a exigência em qualidade e a busca por produtos mais 
naturais. E, a engorda a pasto atende a essa exigência e garante baixo custo, com 
tendência a alta lucratividade.       
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
 
 
ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 



 

 
 
 
 
 
 


