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RESUMO 

 

O planejamento técnico aliado ao financeiro é um processo imprescindível para 

verificar a viabilidade operacional e econômica das estratégias nutricionais assumidas 

dentro do sistema e fornecer com maior precisão as informações necessárias para a 

tomada de decisão na bovinocultura de corte. O creep-feeding, a suplementação 

protéica-energética-mineral, o confinamento, adubação e/ou a irrigação das pastagens 

são estratégias que podem  ser adotadas para aumentar a produtividade da pecuária 

bovina brasileira. É necessário mensurar e avaliar economicamente o impacto do uso 

das diversas tecnologias nutricionais disponíveis para o aumento da produtividade nas 

diversas fases do sistema de produção de bovinos de maneira global e não isoladamente, 

sendo que a viabilidade econômica da atividade será dependente de diversos fatores: 

local da produção, valor da arroba bovina (compra e venda), preços dos insumos, escala 

e nível de intensificação, entre outros.  

 

Palaras-chave:  custo, sistema de produção, viabilidade econômica.  

 

ABSTRACT 

 

The technical planning coupled with the financial analysis is an essential tool to assess 

operational and economical viability of the nutritional strategies undertaken within the 

system and provide more accurate information necessary for decision making in bovine 

livestock. The creep-feeding system, supplemental protein-energy and mineral, the 
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concentrated animal feeding operations, fertilization and the irrigation of pastures are 

strategies that can be adopted to increase the productivity of cattle in Brazil. It is 

necessary to measure and evaluate the economic impact of the use of several nutritional 

technologies available to increase productivity in various stages of the production 

system of cattle in a global way and not separately, and the economic viability of the 

activity will be dependent on several factors: site of production, beef prices (buying and 

selling), inputs costs, scale and level of intensification, among others. 

 

Keywords:  cos, production system, economic viability.  

 

1 A EMPRESA RURAL 

A empresa rural é aquela que explora a capacidade produtiva do solo por meio do 

cultivo da terra, da criação de animais (Marion, 2000), sendo que a terra é a sua unidade 

de produção, além dos outros recursos produtivos como máquinas, equipamentos, 

benfeitorias, insumos, mão-de-obra, etc. A empresa rural “é o organismo econômico e 

social que reunindo terra, capital, trabalho e direção se propõe a produzir bens ou 

serviços na expectativa de lucros” (Souza et al., 1995).  

 

A empresa rural exige do empresário decisões sobre aspectos internos (uso de 

tecnologias, recursos financeiros, etc.) e externos (mercado) da empresa, que 

influenciam diretamente sua implantação e controle (Souza et al., 1995), sendo assim, é 

de suma importância que o empresário ou o administrador da empresa tenha amplo 

conhecimento destes fatores, assessorado por técnicos que possam auxiliá-lo na tomada 

de decisões. 

1.1Gestão e Planejamento na Empresa Rural 

A complexidade das empresas rurais analisadas no contexto interno e externo aliada à 

competitividade do sistema precisam continuamente realocar, reajustar e reconciliar 

seus recursos disponíveis com os objetivos e oportunidades oferecidos pelo mercado 

(Souza et al., 1995). A gestão empresarial (planejamento, organização, direção e 
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controle) é uma ferramenta do processo administrativo para aumentar a competitividade 

do sistema. 

1.1.1 Planejamento Estratégico 

 

Segundo Souza et al. (1995) o planejamento estratégico é um instrumento elaborado 

para que o empresário possa visualizar sua atuação futura, sendo assim, normalmente, é 

projetado para longo prazo, com uma abordagem global, definindo o que produzir e o 

quanto produzir nos anos seguintes. 

 

Algumas etapas são importantes para estabelecer o planejamento estratégico: 

 

 Determinação dos objetivos  

É o ponto principal do planejamento, com definições genéricas e definições dos 

propósitos da empresa, relacionados ao ramo de atuação, pretensão futura, busca pelo 

lucro, segurança, prestígio social entre outros. 

 

 Análise do ambiente externo 

É necessária a busca de informações mais precisas com relação às ameaças, 

oportunidades e restrições no cenário nacional e mundial que possam aumentar ou 

diminuir a rentabilidade da atividade. Os fatores que devem ser analisados são: o preço 

das commodities, juros, balança comercial, análise de mercado (oferta e demanda), 

estudo de tendências futuras, barreiras alfandegárias, taxas de exportações e 

importações, entre outros. 

 

 Análise interna da empresa 

É uma análise dos recursos existentes na empresa como os físicos, financeiros, 

administrativos, mercadológicos e humanos. Sendo necessário levantar suas 

disponibilidades, necessidades, fornecedores, etc. 

 

 Geração e avaliação das metas e estratégias 

 

Segundo Veloso (1997), citados por Barioni et al. (2003), para a determinação das 

metas alguns fatores deverão ser avaliados como: 
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 recursos disponíveis na fazenda – solos, vegetação, relevo, animais, recursos 

hídricos, recursos financeiros disponíveis, mão-de-obra qualificada, estradas, 

energia elétrica, benfeitorias, etc; 

 imposições ambientais, legais e de mercado; 

 objetivos do empreendedor, sendo um dos fatores mais importantes a ser 

considerado. 

 

Após estabelecer os objetivos, analisando a empresa e o ambiente externo, utilizando as 

informações de pesquisas e de experimentação, além da experiência das pessoas 

envolvidas nos processos decisórios deverão ser definidas as estratégias para alcançar as 

metas propostas no projeto.  

 

Definido o projeto, as metas e as estratégias a serem seguidas, a próxima etapa é a 

implantação das estratégias que deverão ser executadas pelos gerentes, técnicos e 

funcionários da propriedade. Um aspecto fundamental nesse ponto é a coleta de dados 

de produção (técnicos e econômicos), para o monitoramento e a comparação das metas 

planejadas com as realizadas. Pelo monitoramento consegue-se avaliar quais os pontos 

críticos do sistema e a eficiência das estratégias utilizadas. Este é o momento de ajuste 

onde deverão ser corrigidos os desvios ocorridos, e as estratégias poderão ser 

substituídas. 

 

1.1.2 Planejamento Gerencial 

 

O planejamento gerencial está localizado entre os níveis estratégico e operacional e tem 

a responsabilidade de fazer a captação e alocação de recursos, bem como a distribuição 

dos produtos ao mercado. Neste nível são tomadas as decisões visando adequar os 

objetivos estabelecidos no nível estratégico (Souza et al., 1995). 

 MÉTODO DE ORÇAMENTO 

Esse método é de fundamental importância para a atividade rural, pois após o 

planejamento estratégico, é necessário descrever as idéias, quantificando os gastos 

(custos e investimentos) e as receitas. Este deverá ser feito com um prazo mínimo de 12 

meses e, para atividades rurais, o ideal é que seja de 60 meses ou maior dependendo do 
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projeto (Santos et al., 2002). Como definição o orçamento é o levantamento prévio de 

receitas, despesas e investimentos, cuja finalidade é dar consistência ao planejamento 

estratégico da empresa rural e conseqüentemente ao planejamento operacional. 

Inicialmente, é necessário conhecer o potencial de recursos físicos, humanos, 

benfeitorias e máquinas da propriedade, para elaboração do orçamento (Santos et al., 

2002).  

O orçamento deverá ser feito de duas maneiras:  

1) Planejado – coletar dados econômicos e técnicos de mercado e de trabalhos 

de pesquisas para elaboração do projeto. 

2) Realizado – coletar os dados econômicos e zootécnicos reais da fazenda para 

saber a realidade do projeto, comparado-o com o planejado. 

 

Esse método gerencial é importante para saber o fluxo de receita, despesas e 

investimentos da empresa em um certo período – pelo menos anual -, podendo antecipar 

a necessidade de algum aporte de capital, caso o fluxo de caixa fique negativo. Avalia 

também a capacidade de pagamento bem como outros índices econômicos como a taxa 

interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL) do projeto. Esse orçamento 

auxilia também a avaliação e viabilidade da introdução de uma tecnologia e seus 

impactos econômicos no sistema de produção, levando-se em conta o aumento ou 

diminuição das receitas e despesas (Souza et al., 1995). 

  

Tabela 1 - Orçamento de caixa de uma empresa rural durante 11 anos. 

INVESTIMENTO  

(1) 1.054.269,17  463.045,42 391.690,42  

      

FLUXO DE 

CAIXA Ano 0 Ano 1 Ano 5 Ano 10 Ano 11 

Saldo Inicial - (1.054.269,17) 1.262.106,75 4.887.504,47 5.537.092,50 

Receitas 76.300,00 3.061.585,33 3.061.585,33 3.061.585,33 19.617.190,52 

Despesas - (2.460.182,28) (2.460.182,28) (2.460.182,28) (2.460.182,28) 

Investimentos (1.054.269,17) - (463.045,42) (391.690,42) - 

 - - - - - 
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SALDO PARCIAL 

1 (1.054.269,17) (452.866,12) 1.400.464,37 5.097.217,10 22.694.100,74 

Aplicação - (1.054.269,17) 1.262.106,75 4.887.504,47 5.537.092,50 

Empréstimo / 

Aplicação - (94.884,23) 113.589,61 439.875,40 498.338,33 

SALDO FINAL 

ACUMULADO (1.054.269,17) (547.750,35) 1.514.053,98 5.537.092,50 23.192.439,07 

      

Saldo VPL (1.054.269,17) (547.750,35) 601.403,05 601.403,05 17.157.008,24 

TIR   14,06% 28,29% 111,61% 

VPL   

(R$ 

124.947,28) 

R$ 

1.647.332,31 

R$ 

22.021.885,32 

Valores entre parênteses são negativos 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

1.1.3 Planejamento Operacional 

 

O planejamento operacional é voltado para a empresa em si, sendo normalmente de 

curto e médio prazo, e está ligado a como conduzir cada exploração (estratégia) 

escolhida através do planejamento estratégico, isto é, o que, como e quem executará. 

Este planejamento relaciona-se com método (como fazer), dinheiro (quais recursos 

financeiros serão usados), tempo (quando fazer) e a ação (quem fazer) (Souza et al., 

1995). 

2 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO 

2.1 Conceitos e definições de custos  

Dentre os procedimentos utilizados para a avaliação da rentabilidade da atividade 

agropecuária, o custo de produção é um dos principais parâmetros, e pode ser definido 

como sendo a soma dos valores de todos os recursos (insumos e serviços) que são 

utilizados no processo produtivo de uma atividade (Frank, 1978; Reis, 2002). Estes 

recursos são divididos em gastos (G), amortizações (A) e taxas de juros (J). Desta forma 

o custo podem ser expresso como: 
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C = G + A + J 

Onde: 

C = Custo 

G = São gastos referentes aos recursos (serviços e insumos) que são totalmente 

incorporados ao produto e por este motivo não podem ser utilizados em outro ciclo 

produtivo. 

A = A amortização é a compensação pela utilização de bens duráveis por um ciclo 

produtivo. Como os bens duráveis são utilizados por mais de um ciclo produtivo seu 

valor deve ser alocado proporcionalmente para cada ciclo em que for usado. Esta 

utilização é denominada depreciação e seu cálculo será descrito posteriormente. 

J = Os juros referem-se principalmente ao custo alternativo do capital e sua taxa deverá 

ser no mínimo igual à menor taxa do mercado (ex: caderneta de poupança). 

 

Os custos podem ser classificados de várias maneiras de acordo com a metodologia 

aplicada. Dentre estas classificações algumas têm sido mais usadas por sua praticidade 

de aplicação ou facilidade de interpretação e análise.  

 

Quando se calcula o custo de toda a produção de um ciclo denomina-se custo total. Se o 

custo total for dividido pelo número de unidades produzidas obtém-se o custo médio de 

produção. 

 

Considera-se custo operacional todo aquele exigido para que as operações produtivas 

ocorram, sendo, portanto imprescindíveis para a execução das operações e processos 

produtivos. Os custos operacionais totais (COT) são calculados somando os custos 

operacionais variáveis (COV) e os custos operacionais fixos (COF). 

 

Os custos operacionais fixos (COF) são aqueles correspondentes aos recursos que não 

são assimilados pelo produto no curto prazo. Assim, considera-se apenas a parcela de 

sua vida útil por meio de depreciação. Também se incluem nesse grupo os recursos que 

não são facilmente alteráveis no curto prazo e que seu conjunto determina a capacidade 

de produção, ou seja, a escala de produção. Enquadram-se nesta categoria: benfeitorias, 

máquinas, equipamentos, impostos e taxas fixas, etc. 
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Os custos operacionais variáveis (COV) são aqueles referentes aos insumos que se 

incorporam totalmente ao produto no curto prazo, não podendo ser aproveitados ou 

claramente aproveitados para outro ciclo. Aqueles que são alteráveis no curto prazo e 

exigem dispêndios monetários de custeio durante a safra, enquadram-se nesta categoria: 

fertilizantes, agrotóxicos, combustíveis, alimentação, medicamentos, manutenção, mão-

de-obra, serviços de máquinas e equipamentos, entre outros. 

 

Os custos totais ou custos econômicos são calculados somando-se os custos 

operacionais totais (COT) com os custos de oportunidade do capital (COp). 

 

O custo alternativo ou de oportunidade (COp) representa o retorno que o capital 

utilizado na atividade agropecuária estaria proporcionando se fosse aplicado em outras 

alternativas. É possível, desta forma, verificar a viabilidade econômica do 

empreendimento, comparando o retorno financeiro desta com a de outras alternativas de 

uso do capital, como, por exemplo, a taxa de juros da caderneta de poupança ou a 

rentabilidade de outras atividades. O mais comum nestes casos é estabelecer uma taxa 

de juros e/ou aluguel. 

 

2.2 Análise Econômica 

 

A análise econômica é a comparação entre a receita obtida na atividade produtiva com 

os custos, incluindo, em alguns casos, os riscos, permitindo a verificação de como os 

recursos empregados no processo produtivo estão sendo remunerados e como está a 

rentabilidade da atividade comparada a outras alternativas de emprego de capital (Reis, 

2002). De acordo com Nix (1995) e Corrêa et al. (2000), para se fazer esta comparação 

podem ser  utilizados os seguintes indicadores: 

 Margem bruta (MB) = receitas totais – custos variáveis. 

 Renda líquida em dinheiro = receita total – desembolsos. 

 Lucro operacional (Lop) ou Margem líquida= renda líquida em dinheiro – 

depreciações. 
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Os indicadores são usados para que o administrador possa ter uma visão mais precisa da 

situação pela qual a empresa está passando e assumir estratégias para mudar o cenário 

da empresa (Tabela 2).  

 

 

 

Tabela 2 – Resumo de interpretações das análises econômicas. 

 

A receita é: Situação Tendência 

RT < COV Caixa Negativo Necessidade de capital 

COV < RT < COT Caixa Positivo Sucatear bens 

COT < RT < CT Lucro Operacional Permanência 

RT = CT Lucro Normal Crescimento 

RT > CT Lucro Econômico  Crescimento 

Fonte: Adaptado de Barbosa e Souza, 2007. 

 

Quadro 1 – Resumo dos indicadores econômicos. 

 

Margem Bruta (MB) RT – COV 

Renda Líquida em Dinheiro RT - Desembolsos 

Lucro Operacional (Lop) Renda Líquida em Dinheiro – 

Depreciações (ou RT – COV – COF) 

Lucro Total (LT) RT – CT  

Rentabilidade LT / Capital Investido* 

* Patrimônio + Capital de giro (desembolsos) 

Fonte: Barbosa e Souza, 2007. 

 

2.3 Análise de Investimentos 

 

As análises de investimentos têm o tempo como componente fundamental de seu 

processo. Isto ocorre pois um investimento é uma decisão que envolve desembolso de 

capital realizado no presente que proporcionará receitas no futuro. Por este motivo ao 
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avalia-lo é preciso projetar as receitas e despesas que ocorrerão em tempos diferentes e 

então ajustá-las para que se possa fazer uma análise econômica adequada. 

 

Uma empresa é estruturada para maximizar o lucro de seu investimento. Desta forma, 

os critérios para investir permitem determinar o valor de um grupo de propostas de 

forma que se possa escolher entre elas, a partir de uma ordenação das mais lucrativas. 

Chudleigh (1982) cita a taxa interna de retorno, e o valor presente líquido (VPL) como 

critérios comumente utilizados para análise de investimento. 

 

Outros indicadores financeiros que podem ser usados para se avaliar um investimento 

são segundo Antunes e Ries (2001): 

 Remuneração do capital = lucro operacional – remuneração do administrador. 

 Retorno do capital investido = Remuneração do capital ÷ capital investido na 

atividade (patrimônio + desembolsos no período). 

 

3 PLANEJAMENTO NUTRICIONAL 

O primeiro passo para iniciar o planejamento nutricional de um novo projeto é levantar 

os recursos físicos da propriedade (benfeitorias, tipos de solos, espécies forrageiras, 

recursos hídricos, tamanho da área, topografia) e as características climáticas da região. 

É de fundamental importância ter a planta planialtimétrica (mapa) para os 

levantamentos do inventário, de índices de produção de matéria seca das forrageiras por 

área, para recomendações de correções e adubações de solos, planejamento de novas 

espécies forrageiras, divisão de áreas, entre outros (Barbosa, 2004a). 

Após conhecer a propriedade e as particularidades da região deve-se determinar o 

sistema de produção de acordo com os objetivos do proprietário, análises de mercado, 

recursos financeiros disponíveis, condições ambientais, físicas e externas à propriedade. 

O planejamento forrageiro deverá proporcionar quantidade anual adequada de forragem 

à demanda dos animais no sistema, seja por pastagens extensivas ou, em sistemas mais 

intensificados, por meio de rotação, adubação e irrigação de pastagens, ou ainda, 

suplementação volumosa no cocho. 
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A falta de informações sobre a distribuição do crescimento das forragens ao longo do 

ano é, atualmente, a principal limitação para o planejamento de sistemas pastoris. Estas 

informações podem ser conseguidas por meio de: (1) dados de literatura avaliando o 

crescimento da forragem ao longo do ano, (2) modelos matemáticos de crescimento de 

pastagens, (3) dados locais de monitoramento da massa de forragem, (3) dados locais 

das taxas de lotação e desempenho animal (Barioni et al., 2003).  

Estes dados auxiliam o inicio do planejamento, entretanto, devido às inúmeras fontes de 

variações entre locais e entre anos para outro, o monitoramento é primordial após a 

implantação do projeto. Metodologias para estimar a produção de forragem por métodos 

diretos, usando um quadrado metálico de 1m
2
, ou métodos indiretos, como estimativa 

visual, medidor de prato ascendente e medições de altura e densidade da pastagem 

devem ser utilizadas para maior precisão da informação. Outra alternativa é utilizar o 

monitoramento da taxa de lotação usada para estimar a demanda de forragem anual 

(Barioni et al., 2003). 

Um ponto importante a ser considerado no planejamento nutricional, que está 

intimamente ligado à demanda e ao planejamento forrageiro, é a exigência nutricional 

do animal ao longo do ano. Esta exigência nutricional varia em função da idade, sexo, 

raça, estádio fisiológico e ganho de peso projetado (Tabela 3). Analisando a exigência 

nutricional e a quantidade e qualidade da forragem ao longo do ano defini-se qual a 

demanda de forragem e a necessidade de suplementação protéica, energética, mineral e 

vitamínica para atender aos objetivos de ganho de peso e/ou reprodução (Barbosa, 

2004). 

Tabela 3 - Exigências nutricionais de bovinos de corte. 

 Vacas
2 

 Crescimento/ 

Engorda
1 

Gestação Lactação 

Matéria Seca Ingerida (MSI) 

(% PV) 

2,5 - 2,9 2,1 2,1 – 2,4 

Proteína Bruta (PB) (%) 7,4 – 12,6 6,5 – 8,9 7,2 – 9,8 

Prot. Deg. Rúmen (%PB) 88 – 72,4 80 80 

N.D.T. (%) 50 – 70 50 – 60 50- 60 
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Cálcio (%) 0,2 - 0,52 0,16 - 0,27 0,28 - 0,58 

Fósforo (%) 0,12 - 0,25 0,17 - 0,22 0,22 – 0,39 

Magnésio (%) 0,10 0,12 0,20 

Potássio (%) 0,60 0,60 0,60 

Sódio (%) 0,06 – 0,08 0,06 – 0,08 0,10 

Enxofre (%) 0,15 0,15 0,15 

Cobalto (ppm) 0,10 0,10 0,10 

Cobre (ppm) 10 10 10 

Iodo (ppm) 0,50 0,50 0,50 

Ferro (ppm) 50 50 50 

Manganês (ppm) 20 40 40 

Selênio (ppm) 0,1 0,1 0,1 

Zinco (ppm) 30 30 30 

Vitamina A (UI/kg) 2.200 2.800 3.900 

Vitamina D (UI/kg) 275 275 275 

Vitamina E (UI/kg) 15 – 60 15 - 60 15 – 60 

1- Nelore: 460 kg de peso vivo ao abate e ganho médio diário de  0,35 a 1,3 kg 

2- Nelore 450 kg de peso vivo 

Fonte: National Research Council, 1996. 

  

Devido ao crescimento das pastagens e sua qualidade na estação seca do ano ser bem 

menor em relação à época das águas, torna-se necessário assumir estratégias caso não 

ocorra nenhuma venda de animais no final da estação das águas. Caso contrário, a 

propriedade não terá pastagem o suficiente para a demanda. Estas estratégias podem ser: 

 Utilizar pastagem diferida, isto é, vedar parte dos pastos na época das águas para sua 

utilização na seca; 

 Suplementações volumosas com silagens, capineiras ou cana-de-açúcar; 

 Suplementações com proteinados e/ou rações concentradas. 

No planejamento nutricional de sistemas mais intensivos com taxas de lotações acima 

de 2,0 UA por hectare deve-se considerar a necessidade de utilização de tecnologias 
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como rotação e adubação de pastagens, suplementação volumosa, suplementação 

concentrada e em algumas situações irrigação de pastagens e/ou culturas.  

A escolha de quais estratégias utilizarem no planejamento nutricional é dependente do 

planejamento financeiro, isto é, deve-se analisar qual a necessidade de investimento, 

fluxo de caixa, a rentabilidade e o retorno do capital investido de cada estratégia dentro 

do sistema de produção. Para estas simulações de planejamento as planilhas eletrônicas 

e softwares são importantes ferramentas para utilizar devido à maior agilidade na 

geração das informações para que o proprietário tome a decisão de qual o projeto 

assumir (Barbosa, 2004). 

 

Figura 1 – Exemplo de um calendário nutricional. 

 

 

 

3.1 Planejamento de infraestrutura 

A infraestrutura (benfeitorias, área de pastagens e lavouras, área totais, etc.) define o 

tamanho (escala) do empreendimento. Quanto maior o nível de intensificação maior a 

necessidade de investimento e, normalmente, maior o nível de produção por área. Como 

comentando anteriormente a necessidade de pastagens e de lavouras denpendem da 

demanda nutricional anual do rebanho.  
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O planejamento da infra-estrutura deve ser feito de acordo com cada sistema de 

produção, respeitando divisão de áreas, topografia, localização de aguadas, capital 

financeiro disponível, etc. O investimento inicial em infraestrutura é elevado em 

sistemas de produção de bovinos, por exemplo, um confinamento custa R$ 364,25/ boi 

instalado (Quadro 2). As instalações e equipamentos possuem vida útil que varia de 10 a 

20 anos, e ainda, a capacidade estática do confinamento é para 2.000 bois, portanto 

podem ser feitos no mínimo dois ciclos diluindo os custos fixos deste empreendimento. 

Para isto ocorrer a fazenda deve ter quantidade de animais para engorda suficiente, 

volumosos e recurso financeiro para todos os insumos.  

  

Quadro 2 – Relação de investimentos para confinamento de 2.000 bois 

 

INSTALAÇÕES R$ Total 

Currais de confinamento 104.000,00 

Curral de manejo 60.000,00 

Barracão para ração – 10 x 20 m 50.000,00 

Silos trincheira para silagem de capim 7.500,00 

Rede de água – captação e distribuição 11.500,00 

Rede Elétrica 15.000,00 

SUBTOTAL 248.000,00 

EQUIPAMENTOS PARA ENSILAGEM DE CAPIM 

(5.000 t / ANO) 

 

01 forrageira de área total, plataforma de 1,6m 47.000,00 

02 carretas ensiladoras capacidade de 20 m3 32.000,00 

01 trator 120 HP 135.000,00 

02 tratores 75 HP 150.000,00 

01 pulverizador de barra 600 litros 8.000,00 

01 adubadora-calcareadora capacidade de 5 t 11.500,00 

SUBTOTAL 383.500,00 

EQUIPAMENTOS – PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE 

RAÇÃO 

 

01 vagão forrageiro com balança – 10 m3 45.000,00 
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01 fábrica de rações – 3 toneladas/hora 18.000,00 

01 garra desensiladeira 8.000,00 

01 silo de grãos – 50 toneladas 12.500,00 

01 conjunto de moegas e elevadores – 20 toneladas/hora 7.500,00 

01 silo ração pronta – 15 toneladas 6.000,00 

SUBTOTAL 97.000,00 

TOTAL 728.500,00 

Fonte: Burgi, 2006.  

 

Para realizar a atividade de confinamento é fundamental que na fazenda tenha áreas 

destinadas para culturas de silagens e/ou cana-de-açúcar. O tamanho da área pode ser 

fundamental para a escolha de qual volumoso plantar conforme exemplificado abaixo: 

 

 - Confinamento de 20.000 bois 

- Produção estimada de cana-de-açúcar = 120 toneladas por hectare 

- Produção estimada de silagem de milho = 45 toneladas por hectare 

- Consumo médio de cana = 10 kg/cabeça/dia 

- Consumo médio de silagem = 10 kg/cabeça/dia 

- Dias de confinamento = 70 

- Necessidade de volumoso: 

 1) Cana = 10 kg x 70 dias x 20.000 bois = 14.000 toneladas 

 2) Silagem = 10 kg x 70 dias x 20.000 bois = 14.000 toneladas 

- Necessidade de área de lavoura: 

 1) Cana = 14.000 toneladas/ 120 toneladas/hectares = 117 hectares 

2) Silagem = 14.000 toneladas / 45 toneladas/hectares = 311 hectares 

 

3.2 Planejamento técnico econômico 

3.2.1 Índices zootécnicos como ferramenta no processo de gestão 

Índices zootécnicos são aqueles cuja interação resulta na produção propriamente dita. 

Esses fatores podem ser analisados através de índices que permitam verificar o nível 

produtivo e reprodutivo do rebanho.  
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A utilização de índices zootécnicos dentro da empresa rural é uma ferramenta 

importante na avaliação da capacidade produtiva do negócio. Os coeficientes dos 

indicadores dos diversos fatores zootécnicos citados anteriormente não são totalmente 

conhecidos pelos diferentes sistemas de produção observados no Brasil. No entanto, o 

empresário, juntamente com o técnico, devem mensurar e classificar os diferentes 

fatores zootécnicos dentro da propriedade, segundo cada sistema, identificando 

unidades produtoras de referência, ou benchmark, para constatar em que prática, 

processo e coeficiente de desempenho técnico e econômico elas são benchmarking. 

Benchmarking é uma abordagem que algumas empresas utilizam para comparar suas 

operações com outras.  

 

Tabela 4 – Índices zootécnicos médios do rebanho brasileiro em diversos sistemas de 

produção. 

 

 

Índices 

Sistema 

Melhorado 

Sistema Tecnologia 

Média 

Metas 

Natalidade > 70% > 80% 80 – 90% 

Mortalidade até a desmama 6% 4% < 3% 

Taxa de desmama 65% 75% > 77% 

Mortalidade pós-desmama 3% 2% < 1% 

Idade à primeira cria 3-4 anos 2-3 anos 14 - 24 meses 

Intervalo de partos 18 meses 14 meses 14 meses 

Idade de abate 3 anos 2,5 anos 15 a 24 meses 

Taxa de abate – completo 20% 22%  > 30 % 

Taxa de abate – recria / 

engorda 

  > 60% 

Taxa de abate - engorda   99 a 100% 

Peso da carcaça 220 kg 230 kg 240 kg 

Lotação 1,2 cab/ha 1,6 cab/ha  > 1,0 UA / ha   

Produção - @/ha/ano   > 6 @ 

Fonte: Adaptado de Zimer e Euclides Filho, 1997.   
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Como mostra a tabela 4, os pecuaristas devem atingir o sistema com média tecnologia, e 

aqueles já atigiram, devem melhorar estes números para maximizar a produtividade e o 

lucro na propriedade buscando as metas listadas.  

 

3.2.2 Níveis de tecnologias no sistema de produção. 

Os níveis de tecnologias a serem implantados dentro do sistema de produção deve levar 

em consideração alguns fatores para seu sucesso, como a disponibilidade financeira, 

infra-estrutura, qualificação da mão de obra técnica e operacional, mercado, 

particularidades regionais entre outros (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Relações entre as tecnologias e os fatores de disponibilidade financeira, 

recursos humanos e de risco ao investimento.  

 

Tecnologias Disponibilidade 

Financeira 

Recursos Humanos Risco 

Nutricionais    

Suplementação mineral  B B B 

Suplementação proteinados M M M 

Suplementação concentrados A M A 

Confinamento A A A 

Adubação / Correção de pastos M B B 

Adubação e rotação de pastos  M M M 

Irrigação das pastagens A A A 

Administrativas e Gerenciais B A B 

A= Alto, M = Médio, B = Baixo. 

Fonte: Barbosa e Souza, 2007. 

 

3.3) Suplementação nutricional estratégica 

3.3.1) Creep-feeding 
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A maioria dos trabalhos com creep-feending apresentam ganhos adicionais que variam 

de 8 a 42 kg por bezerro com consumos médios de concentrado de 0,3 a 3,4 kg/cab/dia. 

As suplementações com consumo mais elevado proporcionam maiores ganhos de peso, 

mas com custo de ganho mais elevado. Trabalhos americanos (consumo mais elevado) 

mostram custos de suplementação de US$ 37 a 74,00 por cabeça por período e o ganho 

adicional em arrobas de US$ 25 a 30,00, tornando inviável economicamente na sua 

maioria (Arthington, 2004). 

Trabalhos no Brasil mostram resultados econômicos similares aos americanos. O 

consumo elevado de concentrado pelos animais leva ao efeito de substituição da 

pastagem sendo que o ganho de peso não é compensado economicamente. Quando o 

consumo é menor (entre 0,4 a 0,7 kg/dia), utilizando cerca de 7 a 10% de sal branco 

como regulador da mistura concentrada, esta suplementação passa a ter efeito aditivo 

complementado as deficiências nutricionais que podem ocorrer nas pastagens e no leite 

ingeridos, desta maneira a viabilidade econômica pode ser positiva. Esse cenário pode 

mudar em função do preço da ração concentrada e do preço da arroba (Carvalho et al., 

2003).  

Exemplo: 

1) Custo da suplementação 

Consumo médio de 500 gramas de concentrado/dia x 140 dias x R$ 0,30 (preço por kg 

do concentrado – 18% PB)  = R$ 21,00 / cabeça / período 

2) Custo inicial da instalação = R$ 1.000,00 (para 50 bezerros) 

Calculando a depreciação de 10 anos e 20% de valor residual temos = R$ 80,00/ ano/ 50 

bezerros = R$ 1,60 por bezerro/ano 

3) Ganho para pagar a tecnologia 

Considerando o preço de arroba do bezerro de R$ 55,00, temos: 

Custo = R$ 21,00 + 1,60 = R$ 22,60 / 55,00 = 0,41 arrobas. 

Portanto, os bezerros têm que ser desmamados, em média, 0,41 arrobas ou 12,33 kg de 

peso vivo para pagar a suplementação e a depreciação da instalação. 
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Dentro de um sistema de cria essa tecnologia pode ser utilizada quando for viável 

economicamente (receita em ganho de peso maior que a despesa) e os bezerros forem 

vendidos no peso e não por cabeça. E ainda, no sistema que busca precocidade à idade 

de reprodução das matrizes (14 a 18 meses) pelo maior peso à desmama e maiores 

chances de aumentar a taxa de prenhez futura. No sistema completo, esta tecnologia 

pode ser utilizada buscando a precocidade reprodutiva da fêmea e a redução da idade de 

abate dos animais. Em qualquer dos sistemas, os animais que foram suplementados 

devem continuar recebendo suplementação protéico-mineral (consumo acima de 0,2% 

do peso vivo) para evitar parada do seu crescimento.  

Os animais suplementados no creep devem receber, após a desmama, aporte nutricional 

adequado para ganhos médios anuais acima de 0,4 kg/cabeça/dia, caso contrário a 

diferença de peso tende a igualar com os animais que não receberam suplementação ao 

final de 3 anos.  

3.3.2) Recria e engorda para abate 

3.3.2.1) Suplementação a pasto 

 

Ao avaliar a suplementação concentrada e/ou volumosa no contexto do sistema de 

produção com a redução da idade ao abate, com maior taxa de desfrute e aumento da 

produtivdade (@/ha/ano), normalmente, ocorrem aumentos da rentabilidade dentro do 

sistema. Esse aumento da produtividade é devido a melhor eficiência alimentar dos 

animais, com menor necessidade total (durante toda a vida do animal) de matéria seca e 

protéina com aumento do ganho de peso (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Requerimentos de matéria seca e proteína por um novilho para engorda dos 

150 a 450 kg de peso vivo. 

 

GPD (kg) 
Tempo necessário 

(dias) 
Requerimento total 

  Matéria Seca (kg) Proteína (kg) 

0,50 600 4460 434 

0,75 400 3052 310 
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1,10 273 1903 224 

Fonte: Blaser, 1990. 

 

Um resumo de vários trabalhos publicados até 2003 mostram que o ganho em peso 

adicional convertido em R$ (reais) da suplementação, em relação ao tratamento sem a 

suplementação, variam de R$ 3,44 a 44,39/animal/ período, durante a época da seca, e 

de R$ 2,31 a 56,00/animal/período, durante a época das águas. As variações ocorrem 

devido às diferenças de raças de animais, tempo de suplementação, pastagens, 

quantidade e valor nutricional do suplemento, valor da arroba (Carvalho et al., 2003). 

O uso de suplementos alimentares, no sistema de produção de bovinos, ocasiona maior 

desembolso de capital no início do trabalho. Para que essa técnica seja difundida é 

necessário que seja economicamente viável. O ganho em peso do animal tem de pagar o 

investimento com a suplementação e os outros custos de produção. Além disso, deve ser 

levado em consideração que o animal que recebeu suplemento poderá sair mais rápido 

da pastagem, reduzindo o custo de permanência e permitindo a entrada de nova 

categoria animal, com aumento de giro de capital (Barbosa et al, 2008). Moraes et al. 

(2006) verificaram redução dos dias de suplementação necessários para o abate (DPA) 

de bovinos quando forneceram suplemento com 24% de PB, em pastagens de Panicum 

maximum cv. Mombaça, na época de transição seca-água. A viabilidade econômica da 

suplementação protéico-energética do pasto, durante a época de transição água-seca, 

encontrada por Moraes et al. (2006) está de acordo com Euclides (2001), Tomich et al. 

(2002) e Barbosa et al. (2008), que também verificaram melhor resultado econômico 

com a suplementação protéico-energética do pasto quando comparada ao tratamento 

controle, que era pasto mais suplemento mineral (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Avaliação econômica de acordo com as suplementações (R$ 

/cabeça/período). 

 

 SM SUP 1 SUP 2 

Custos Variáveis (CV) (R$ / cabeça/ 

período*) 

18,94 42,96 56,54 
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Suplementação  2,28 26,30 39,88 

Medicamentos e vacinas  2,06 2,06 2,06 

Mão-de-obra 10,40 10,40 10,40 

Despesas Gerais e Manutenção 4,20 4,20 4,20 

Custos Fixos (CF) (R$ / cabeça/ período) 23,44 23,44 23,44 

Benfeitorias e equipamentos 4,35 4,35 4,35 

Pastagens 16,92 16,92 16,92 

Cercas 2,17 2,17 2,17 

Fixos + Variáveis (R$ / cabeça/ período) 42,38 66,40 79,98 

Juros sobre CF + CV  (R$ / cabeça/ 

período) 

0,57 0,77 0,91 

Juros sobre Patrimônio** (R$ / cabeça/ 

período) 

11,25 11,25 11,25 

Custo Total (R$ / cabeça/ período) 54,20 78,42 92,14 

Receita Bruta (R$ / cabeça/ período) 109,05 133,52 152,06 

Margem Bruta (R$ / cabeça/ período) 90,11 90,56 95,52 

Lucro Operacional (R$ / cabeça/ período) 66,67 67,12 72,08 

Resíduo p/ remuneração (R$ / cabeça/ 

período) 

54,85 55,10 59,92 

* Período = 105 dias.  ** Patrimônio = Terras, benfeitorias,  equipamentos e rebanho. 

Fonte: Barbosa et al., 2008. 

 

3.3.2.2) Confinamento 

O confinamento é uma atividade que envolve um risco mais elevado devido ao volume 

de desembolso financeiro, e sua rentabilidade ser totalmente dependete do preço de 

venda dos bovinos. Em um estudo de dois confinamentos em Minas Gerais, no ano de 

2006, Barbosa et al. (2007) mostraram que as fazendas apresentram lucro total (LT) 

indicando que o confinamento foi uma atividade que conseguiu viabilizar-se e pagar 
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todos os custos totais (Tabela 8). O custo da arroba produzida no confinamento foi 

maior que o valor da venda da arroba nos dois sistemas de produção, portanto a 

viabilidade econômica da atividade foi dependente da  variação do preço de compra e 

venda da arroba bovina (Tabela 8). É importante ressaltar que, nesse estudo, não foram 

considerados, para o sistema de produção, outros benefícios  decorrentes da adoção de 

confinamento tais como: a antecipação das receitas e os custos de permanência destes 

animais por mais tempo na fazenda. Estes resultados indicam que o confinamento pode 

ser considerado uma opção de investimento, no entanto, quando se considera o 

confinamento como uma estratégia para o sistema como um todo é que se entende a sua 

função estratégica. Os preços de venda e de compra, isto é, a variação do preço da 

arroba exerce grande influência nos resultados econômicos. 

 

Tabela 8 - Análise econômica e de custos de dois confinamentos em Minas Gerais no 

ano de 2006 
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Fonte: Barbosa et al., 2007 

 

O custo da arroba produzida varia em função do ganho de peso do animal, o preço dos 

insumos, infra-estrutura e região onde é realizado o confinamento. Como demonstrado 

na figura 2, o custo da arroba produzida foi de R$ 47,00, ficando mais baixa que nas 

fazendas acima (Tabela 8). Portanto, o planejamento bem feito assegura a tomada de 

decisão de fazer o investimento.     

 

 Sistema 1 Sistema 2 

Custos Operacionais Variáveis – 

COV 

TOTAL - 

R$ 

COT - 

% 

TOTAL - 

R$ 

COT - % 

Dieta 277.727,95 20,9 90.154,66 17,0 

Máquinas 5.617,92 0,4 6.107,50 1,2 

Mão de obra 17.768,40 1,3 13.702,50 2,6 

Vacinas e Outros 9.365,40 0,7 3.350,00 0,6 

Compra de bovinos 992.110,51 74,6 401.552,00 75,9 

Subtotal 1.302.590,18 97,9 514.866,66 97,3 

Custos Operacionais Fixos – COF TOTAL - 

R$ 

COT - 

% 

TOTAL - 

R$ 

COT - % 

Máquinas / Equip. 19.540,00 1,5 9.162,00 1,7 

Instalações 7.986,34 0,6 5.095,80 1,0 

Subtotal 27.526,34 2,1 14.257,80 2,7 

Custo Operacional Total – COT TOTAL - 

R$ 

COT - 

% 

TOTAL - 

R$ 

COT - % 

Subtotal 1.330.116,52 100,0 529.124,46 100,0 

Receitas Totais – RT TOTAL - 

R$ 

R$/@ TOTAL - 

R$ 

R$/@ 

Vendas Bois 1.468.800,82 48,89 572.254,90 56,25 

Custo arroba produzida (R$)  62,57  116,83 

Lucro Operacional (LOp) = RT – 

COT 

138.684,30  43.130,44  

Custo Oportunidade (COC) 37.992,21  15.016,94  

Lucro Total (LOp - COC) 100.692,08  28.113,50  
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Figura 2 – Custo de produção de um confinamento em 2005. 

 

Peso vivo médio inicial dos bois confinados: 360 kg  

Número de dias do confinamento: 100 dias  

Ganho de peso médio diário: 1,250 kg/cab/dia  

Peso médio finaldos bois confinados: 485 kg  

 Custo diária 

(R$ / BxD) 

Custo ganho 

(R$ /@) 

% do 

desembolso 

% do  

Total 

Alimentos 1,990 38,741 86,77 82,42 

Produtos veterinários 0,032 0,623 1,40 1,33 

Mão-de-obra 0,025 0,487 1,09 1,04 

Custo operacional Máquinas 0,199 3,874 8,68 8,24 

Manutenção de instalações 0,021 0,405 0,91 0,86 

Energia elétrica (fábrica 

rações) 

0,027 0,519 1,16 1,10 

SUBTOTAL 2,293 44,649 100,00 94,99 

Depreciação benfeitorias 0,081 1,580  3,36 

Juros - alimentos (2% ao 

mês) 

0,040 0,775  1,65 

TOTAL 2,4141 47,004  100,00 

Fonte: Burgi, 2006. 

 

 

Euclides et al. (1998) avaliaram a eficiência de sistemas de alimentação, durante os 

períodos críticos, como alternativa de redução da idade de abate de Nelore recriados em 

pastagens de Brachiaria decumbens, e a viabilidade econômica dos mesmos. Foram 

feitos os seguintes tratamentos: A) os animais não receberam suplementação; B) os 

animais receberam suplementação de ração somente no primeiro período seco; C) os 

animais receberam suplementação de ração no segundo período seco; D) os animais 

receberam suplementação de ração nos dois períodos secos; e E) os animais receberam 

suplementação de ração no primeiro período seco e foram confinados no segundo. A 

suplementação alimentar, durante o período seco, combinada ou não com o 

confinamento, mostrou-se uma atividade economicamente viável. O tratamento que 
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apresentou maior valor presente líquido (VPL) foi aquele em que os animais foram 

suplementados a pasto nas duas estações secas (D), e o menor VPL pelos animais que 

não receberam qualquer suplementação (A). A suplementação alimentar proporcionou 

aumento da taxa de suporte da fazenda de 0,73 para 0,87 UA/ha na seca, redução da 

idade ao abate de novilhos Nelore de a 5 a 13 meses de acordo com a suplementação 

(Tabela 9). O ganho compensatório que ocorreu nos animais sem suplementação foi 

parcial, não conseguindo atingir nenhum dos animais que foram suplementados pelo 

menos uma vez durante o ciclo (1ª. ou 2ª. seca). 

 

Tabela 9 - Meses de abate, coeficientes de valor atual (CVA), rendas brutas corrigidas 

(RB) e valores presentes líquidos (VPL), de acordo com os tratamentos. 

 

Tratamento Mês de Abate CVA* RB VPL** VPL*** 

Sem supl. 10/93 0,764 233,30 - 5,71 - 5,71 

Supl. 1 Seca 05/93 0,803 251,00 13,64 27,29 

Supl. 2 Seca 03/93 0,820 259,20 14,25 33,54 

Supl. 1 e 2 Secas 01/93 0,836 269,90 16,73 41,80 

Supl. 1 e Conf. 2 

Secas 

10/92 0,861 264,70 4,52 38,45 

* 12% ao ano 

** Sem considerar o benefício da liberação das pastagens 

*** Considerando o benefício da liberação das pastagens. 

Fonte: Euclides et al., 1998. 

3.3.3) Antecipação da puberdade da matriz 

A redução da idade ao primeiro parto promove aumento da produção de bezerros 

(kg/ano), diminuição do intervalo de gerações (maior pressão de seleção nas fêmeas), 

diminuição da categoria improdutiva no rebanho (retirada das novilhas de 2 ou 3 anos 

em crescimento) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Análises produtivas com diferentes idades ao abate e primeiro parto em 

uma propriedade com 2.500 hectares. 

 



 26 

  Super Precoce Precoce 

Cruzamento 

Zebuíno 

Idade reprodução 14 meses 14 meses 26 meses 

Idade abate 14 a 16 meses 18 a 22 meses 22 a 26 meses 

Suplementação Confinamento Pasto Pasto 

Total Vacas 1.195 1.005 910 

Total bezerros 1.016 854 774 

Total UA 2.250 2.250 2.250 

UA/ha  0,9 0,9 0,9 

 

Trabalho conduzido no sul da Bahia com novilhas de cruzamento que receberam 

suplementação a pasto (500 g/cab/dia – 40% PB) em pastos braquiária foram 

inseminadas aos 14/15 meses de idade com uma taxa de prenhez média de 83% (Graça 

et al. 1998). Já os resultados em preocidade com Nelore, aos 15 meses, recebendo ração 

concentrada (1% do peso vivo) foram de 44% de taxa de prenhez, no Mato Grosso do 

Sul (Auriemo et al., 2005).  

 

Foi feita uma simulação para o sistema de 15 meses para o Nelore com os dados 

alcançados no Mato Grosso do Sul (Auriemo et al., 2005). Para o sistema considerou-se 

uma área de 1.056 hectares de pastagem cultivada em um sistema completo. O custo 

total por cabeça para a ração concentrada (SRA) foi de R$ 195,30, para o suplemento 

múltiplo (SSP) de R$ 55,28 e do suplemento mineral (SSM) de R$ 10,44. O sistema 

SRA obteve maior número de novilhas, touros e bois gordos descartados, com uma 

produção de 145,34 kg/ha/ano (Tabela 11).  
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Tabela 11 – Desempenho biológico de acordo com o sistema alimentar 

 

Indicadores Sistema SRA Sistema SSP Sistema SSM 

Produtos vendidos    

Vacas descartes – cab. 60 61 62 

Novilhas descartes – cab. 150 145 139 

Touros descartes – cab. 6 5 5 

Bois gordos – cab. 214 209 204 

Peso vivo/ha/ano (kg) 145,34 142,19 139,42 

Equivalente carcaça/ha/ano – abate 

kg 

64,45 63,15 62,13 

Fonte: Auriemo et al., 2006. 

 

Ao comparar a eficiência econômica encontraram diferenças nas margens brutas de 

cada sistema: R$ 160.424,00, 164.641,00, 163.640,00, para SRA, SSP e SSM, 

respectivamente. A diferença é pequena em relação aos sistemas, além disso, a taxa de 

natalidade média usada na simulação foi de 70%. Ao aumentar estas taxas de natalidade 

e redução no preço por kg da dieta suplementar este sistema (SRA) pode ser 

economicamente mais atrativo.  Cabe ainda salientar que ao reduzir a idade ao parto 

existem os ganhos genéticos diretos e indiretos relatados anteriormente.   

 

3.4) Adubação de pastagens 

 

Foi feita uma análise econômica da adubação considerando como variáveis os insumos 

para formação de pastagem e adubação, compra de animais e arroba, com os preços de 

mercado (data-base dez/02), os demais custos foram avaliados segundo sistema de 

recria/engorda extensiva com 1.808 hectares de pastagens e uma taxa de lotação de 0,83 

UA/ha. Foi considerada a depreciação da pastagem por 10 anos, uma taxa de juros anual 

de 8% e 53% de rendimento de carcaça. O valor da arroba foi de R$ 57,70 e o preço de 

compra do novilho de 200 kg de peso vivo de R$ 430,00 (Tabela 14). Os tratamentos 

foram divividos da seguinte maneira: T1 – sem adubação, T2 – 20 kg de P2O5 e 20 kg 

de K2O por hectare ano e T3 - 40 kg de P2O5 e 40 kg de K2O por hectare ano. A 
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produtividade (arrobas por hecatre) foi influenciada pela adubação, onde no T1 

verificou-se resultado decrescente com 17,63 e 3,8 @/ha/ano para o ano 1 e 9, 

respectivamente. O T2 manteve-se estável com 21,44 e 21,12 @/ha/ano para o ano 1 e 

9, respectivamente. Já o T3 obteve um resultado crescente ao longo dos anos com 23,44 

e 34,14 @/ha/ano para o ano 1 e 9, respectivamente (Tabela 12). Devido à diminuição 

da produtividade ao longo dos nove anos, o custo da arroba produzida aumentou para o 

T1 de R$ 37,32 para 84,29, no ano 1 e 9, respectivamente. Para o T2  o custo da arroba 

teve pouca variação com R$ 40,46 e 42,19, no ano 1 e 9, respectivamente, visto que a 

produtividade manteve-se também estável. Já o T3 o custo da arroba diminuiu R$ 44,06 

e 38,87 para o ano 1 e 9, respectivamente, pois a produtividade aumentou diluindo os 

custos totais (Tabela 10). O T3 apresentou melhores resultados econômicos do que os 

outros tratamentos mostrando a viablidade econômica (lucro operacional, retorno do 

investimento, VPL e TIR) da adubação de manutenção. O T1, sem adubação, não 

obteve retorno do investimento inicial, acarretando em prejuízo econômico ao sistema.  

 

Tabela 12 – Análise econômica da adubação de manutenção com diferentes níveis de 

fósforo e potássio em pastagens de Pannicum maximum Jacq, (cv Makueni)  com 

Stylosanthes guianensis  e Glycine wightii, em pecuária bovina de corte. 

 

 ANO 1 (R$/ha/ano) ANO 9 (R$/ha/ano) 

 
T1 (0) T2 (20) T3 (40) T1 (0) T2 (20) T3 (40) 

DESEMBOLSOS (1) 
520,62 721,89 892,94 195,56 744,47 1.163,83 

Compra gado 434,30 516,00 623,50 124,70 537,50 881,50 

Salários + Encargos sociais 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 

Insumos (mineral, vacinas, 

medicam. etc) 

21,69 25,77 31,14 6,23 26,85 44,03 

Pastagens – adubação - 115,49 173,67 - 115,49 173,67 

Cercas / Benfeitorias – 

manutenção 

2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Tratores / Veículos (comb., 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 



 29 

peças, etc.) 

Administrativo 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

Outros 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 

DEPRECIAÇÃO (2) 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 

Pastagens 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 

Cercas / Benfeitorias 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 

Tratores / Veículos 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 

JUROS (8% a.a.) (3) 137,48 145,53 152,37 124,47 146,43 163,20 

Patrimônio 116,65 116,65 116,65 116,65 116,65 116,65 

Desembolsos 20,82 28,88 35,72 7,82 29,78 46,55 

RECEITA BRUTA (4) 1.017,52 1.236,97 1.352,22 219,07 1.218,43 1.969,69 

Receita 1 – bezerro7@ x  Tx. 

Lotação  

407,94 484,68 585,66 117,13 504,87 828,00 

Receita 2 -ganho peso no sistema 609,58 752,29 766,56 101,94 713,56 1.141,69 

Kg Peso Vivo/ha/ano 299 369 376 50 350 560 

Preço arroba 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70 

Taxa lotação (UA/ha) 1,01 1,2 1,45 0,29 1,25 2,05 

Produtividade (@/ha/ano) 17,63 21,44 23,44 3,80 21,12 34,14 

Custo da @ produzida 37,32 40,46 44,60 84,29 42,19 38,87 

RENDA LÍQUIDA (5) (4-1) 496,90 515,08 459,27 23,51 473,96 805,85 

LUCRO OPERACIONAL (6) 

(5-2) 

383,65 401,83 346,02 -89,74 360,71 692,60 

RESÍDUO (7) (6-3) 246,17 256,30 193,66 -214,21 214,28 529,40 

INVESTIMENTO INICIAL 
1.653,80 1.863,12 2.041,01    

Retorno do Investimento Inicial    Não teve Ano 7 Ano 6 

Valor Presente Líquido (VPL)    -8.126,65 - 2.699,87 - 678,90 
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Taxa Interna de Retorno (TIR)     - -11% +5% 

Fonte: Barbosa et al., 2003. 

 

Trabalhos realizados na Embrapa Gado de Corte (CNPGC) em pastagens de braquiária 

decumbens com uma lotação de 1,25 vaca/hectare, corrigida com 2,5 toneladas de 

calcário dolomítico e 500 kg da fórmula 5.20.20 por hectare, no primeiro ano, 

mostraram manutenção da produção de bezerros durante 4 anos de avaliação (Tabela 

13). A queda de produção ocorrida no intervalo de 1999/2000 foi devido à diminuição 

da precipitação anual para 1.088 mm em relação à variação média de 1.444 a 1.569 

mm/ano nos outros anos. Consequentemente, ocorreu uma diminuição de produção de 

forragem de 1.357 e 1.374 kg de MS/ha (1999 e 2000, respectivamente) comparado aos 

3.029 e 3.278 kg de MS/ha (1998 e 1997, respectivamente). A produção média anual 

(1997 a 2000) foi de 192 kg de bezerros por hectare, enquanto que, em condições de 

pastagens degradas estes números podem chegar a 35 kg de bezerros por 

vaca/hectare/ano.  

 

Tabela 13 - Desempenho reprodutivo das vacas e taxas de mortalidade nos anos 

avaliados em pastagens corrigidas e adubas. 

 

 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 Média 

Vacas expostas (No.) 119 120 116 113 117 

Taxa prenhez % 88,2 90,8 91,4 79,7 87,5 

Taxa natalidade % 84,0 87,5 87,1 68,1 81,7 

Taxa desmama % 82,4 80,8 82,8 62,8 77,2 

Mortalidade de bezerros 

% 

2,0 8,0 5,0 8,0 6,0 

Mortalidade de adultos % 0,7 0,7 - - 0,4 

Fonte: Vieira et al., 2005. 

 

Para avaliar a economicidade desta tecnologia será considerado a taxa de desmama 

média no Brasil, em sistemas tradicionais, de 60% ao ano, assim, a diferença média 
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encontrada será de 17,2% (77,2 – 60%) de desmama ao ano, que deverá proporcionar a 

receita para o investimento necessário. Por exemplo: 

 

Situação para 4 anos: 

1) Média de 117 vacas x 17,2% (adicional de bezerros desmamados ao ano) x 4 

anos = 80 bezerros; 

2) 80 bezerros x R$ 300,00 = R$ 24.000,00 

3) Área utilizada de 80 hectares – R$ 24.000,00 / 80 = R$ 300,00 

 

Portanto, o investimento da correção e adubação inicial deve ficar no máximo em R$ 

300,00/ha. Esta situação muda em função dos preços de venda dos bezerros, compra dos 

insumos e dos índices produtivos.   

 

3.5) Irrigação de pastagens 

A irrigação de pastagens irá proporcionar crescimento da forragem quando a limitação 

for o déficit hídrico, e as condições de solo, temperatura (máxima e mínima), 

luminosodade (qualidade e quantidade), nível de adubação e correção estiverem 

adequadas.  

A espécie forrageira a ser implantada tem que ter alta resposta de crescimento 

(produção) quando adubada, ter boa capacidade de rebrota, bom valor nutritivo e 

consumo, alta produção por área durante o ano. As espécies mais utlizadaz são os 

Panicuns sp. (tanzânia e mombaça), Brachiaria sp.(Marandú e Xaraés ou Vitória), 

Cynodon sp. (tifton e coast cross) e Pennisetums sp. (Elefante). Todas estas espécies 

possuem suas vantagens e desvantagens associadas e devem ser escolhidas em função 

do tamanho da área a ser formada, tipo de solo, nível de adubação, localidade 

geográfica (latitude), produtividade, custo de implantação etc. 

Um estudo sobre viabilidade econômica da irrigação através de simulações mostrou 

diferentes taxas de retorno em função de cada região, para um ganho médio de 0,541 

kg/cabeça/dia (Tabela 14). Os resultados negativos das regiões apresentadas estão em 

função do preço de compra elevado da recria e o diferencial de venda baixo ao abate, 
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pois o maior % do custo dos sistemas de recria e engorda é a aquisição dos animais de 

reposição.   

 

Tabela 14 – Custo por arroba, lucro líquido e taxa interna de retorno (TIR) para diversas 

regiões estudadas. 

 

Região Custo por @ 

(R$)* 

Lucro Líquido 

(R$) 

TIR 

(%) 

Piracicaba – SP 45,10 454,29 7,9 

Uberaba – MG 44,52 809,44 15,0 

Montes Calros – MG 41,26 786,41 14,9 

São Mateus – ES 40,73 763,98 14,9 

Três Lagoas – MS 41,51 704,32 13,6 

Coxim – MS 40,87 687,52 13,2 

Aragarças – GO 40,46 385,58 6,4 

Posse – GO 39,28 528,60 9,2 

Cuiabá – MT 42,06 62,97 - 1,2 

Barreiras – BA 40,42 812,31 15,1 

Imperatirz – MA 39,70 -179,35 -7,0 

Porto Nacional – TO 39,44 - 169,14 -6,8 

Conceição do Araguaia 

– PA 

40,29 -213,46 -9,1 

Marabá – PA 38,91 - 135,03 -5,9 

* custo incluído aquisição de animais.  

Fonte: Balsalobre et al., 2003. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento técnico aliado ao financeiro é uma ferramenta imprescindível para 

verificar a viabilidade operacional e econômica das estratégias nutricionais assumidas 

dentro do sistema e fornecer com maior precisão as informações necessárias para a 

tomada de decisão.  

É necessário mensurar e avaliar economicamente o impacto do uso das tecnologias 

disponíveis para o aumento dos índices zootécnicos e produtivos nas diversas fases do 

ciclo de produção de bovinos, de acordo com cada sistema em particular, para que possa 

ser indicado técnica e economicamente as  tecnologias. O nível de intensificação deverá 

ser ditado pelos índices zootécnicos levantados inicialmente, isto é, com baixos índices 

produtivos, as medidas de manejo, de investimento menor, proporcionam retornos 

rápidos. Com o aumento gradativo dos índices produtivos devem ser introduzidas 

tecnologias de investimento mais elevado. A intensificação também está em função do 

capital disponível de investimento, o risco e a taxa de retorno de cada situação. O uso 

das tecnologias no sistema de produção tem que ser gradativo e coerente com os 

objetivos de produção, com coletas precisas dos dados para gerar as informações 

necessárias, buscando o aprendizado mútuo e contínuo de todos no sistema. 
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