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Objetivos: Discutir os processos gerenciais, baseado nos princípios de planejamento, direção, controle e ação 
aplicados aos sistemas de produção animal. Estudar as principais ferramentas gerenciais utilizadas nos sistemas de 
produção visando o incremento da rentabilidade das atividades desenvolvidas. Elaborar projetos técnicos que 
possuam viabilidade econômica para os sistemas de produção zootécnicos. Mensurar os principais indicadores 
técnicos e econômicos de projetos pecuários. 

Ementa: Estudar e debater os processos gerenciais aplicados aos sistemas de produção zootécnicos (bovinos de 
corte, bovinos de leite, bubalinos, ovinos e caprinos). Os conceitos relacionados ao ciclo P-D-C-A da administração 
serão inseridos no âmbito das propriedades rurais. A utilização das principais ferramentas gerenciais como o controle 
dos custos de produção softwares de gestão, planejamento estratégico, capacitação dos recursos humanos, 
elaboração de projetos, gerenciamento de tecnologias de produção animal, entre outras, serão discutidas durante a 
disciplina. 

Programa: 

O contexto atual do agronegócio brasileiro. 

Sistemas de produção - conceitos iniciais. 

Gerenciamento de sistemas de produção animal. 

Planejamento estratégico de sistemas de produção animal. 

Organização e controles de sistemas em produção animal (indicadores técnico-financeiros, fluxo de caixa, entre 
outros). 

Gestão dos custos de produção. 

Análise econômica de sistemas de produção animal. 

Sistemas de controles (planilhas de Excel) de apoio a tomada de decisão. 

Análise de investimentos e projetos agropecuários. 
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