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Resumo 

 

O trabalho envolveu o estudo econômico para avaliação dos custos e rentabilidade do 

confinamento de bovinos Guzerá alimentados com teores crescentes de concentrado (30, 50 e 

70%). Os dados foram coletados em um confinamento experimental localizado no município 
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de Ilha Solteira - SP. Utilizou-se 36 bovinos da raça Guzerá não castrados, com idade média 

de 30 meses e peso médio de 464 kg, os quais foram mantidos em baias individuais, sendo 

alimentados duas vezes ao dia por período de 56 dias sem que houvesse interrupção de 

tratamento. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com três 

tratamentos e doze repetições. A dieta contendo 30% de concentrado apresentou o menor 

custo variável (R$ 254,24 por animal) e a menor margem de ganho, ficando com déficit de R$ 

43,60/animal. O melhor resultado econômico foi obtido com a dieta de 50% de concentrado 

com ganho de R$ 18,47/animal. Considerando a relevância da alimentação no confinamento 

de animais, a gestão eficiente dos custos é ponto fundamental para sua rentabilidade. 

 

Palavras-chave: Bovinocultura. Custos. Gestão. Rentabilidade. 

 

1. Introdução 

 

A engorda em confinamento no Brasil evoluiu muito em termos quantitativos e 

tecnicamente nos últimos tempos, com avanço significativo em nutrição, no manejo 

alimentar, nas instalações e no gerenciamento (CERVIERI; CARVALHO, 2009). A 

necessidade de analisar economicamente a atividade de produção de gado de corte é 

extremamente importante, pois desta forma o produtor passa a conhecer detalhes e a utilizar 

de maneira inteligente e econômica os fatores envolvidos na produção (LOPES; 

CARVALHO, 2002). 

A produção em confinamento tem custo mais elevado devido a utilização de algumas 

tecnologias, como instalações, máquinas, dietas balanceadas e mão de obra específica. O uso 

adequado dessas tecnologias proporcionará maior ganho de peso em relação aos animais 

criados de forma extensiva em pasto. 

Segundo Peixoto et al. (1989), as principais vantagens do confinamento são: alívio da 

pressão de pastejo, abates programados, liberação de áreas de pastagens para utilização de 

outras categorias, redução na idade de abate, elevada produção de adubo orgânico (esterco), 

aproveitamento de resíduos agroindustriais como alimento animal, rápido retorno de parte do 

capital investido, possibilidade de produção de carne de melhor qualidade, rendimento de 

carcaça mais elevado no abate e obtenção de preços melhores pela venda na entressafra. 

A maioria dos produtores não realiza planejamento adequado do sistema de produção 

de ruminantes, nem mesmo levantamento de dados de sua produção, produtividade, custos e 

lucros. Desta forma, não sabem se realmente obtém lucro ou prejuízo por não avaliarem a 

relação custo benefício do seu sistema de produção. 
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A determinação do custo de produção é uma prática indispensável a qualquer 

produtor, e com a correta apuração destes custos é possível planejar e controlar as operações 

do sistema, analisar a rentabilidade da atividade, determinar o preço de venda, diminuir os 

custos controláveis e identificar o ponto de equilíbrio do sistema de produção (MEMARI 

NETO, 2009). 

Animais terminados em pasto representam 90% dos animais abatidos no Brasil; 

entretanto, o confinamento de bovinos é lucrativo se os pecuaristas tiverem os conhecimentos 

necessários para implementar gestão produtiva, desde que esta atividade seja desenvolvida em 

módulos adequados, ou ainda, dentro da escala de produção em virtude das menores 

rentabilidades quando comparados com sistemas em pastagem. Os fatores de produção 

(insumos, mão de obra e alimentação) são usados como variáveis importantes no 

planejamento de custos e despesas da propriedade (LOPES; MAGALHÃES, 2005). 

Os custos podem ser definidos como fixos e variáveis. Fazem parte dos custos fixos 

depreciações, custo de oportunidade do capital e taxas. Já os custos variáveis referem-se 

àquelas despesas relacionadas à utilização de insumos que podem ter suas quantidades 

variando em curto espaço de tempo ou em um mesmo ciclo produtivo. Com isso, o custo 

variável está relacionado com a quantidade produzida. São exemplos de custos variáveis as 

despesas com ração, medicamentos, mão de obra, fertilizantes entre outros (VARIAN, 2000). 

É com o custo variável que podemos planejar, minimizando os custos e proporcionando maior 

rentabilidade para o sistema de produção. 

Para ter o controle do sistema, torna-se importante conhecer todos os custos variáveis 

envolvidos. É importante observar que o maior custo dentro do sistema de confinamento é a 

alimentação, podendo chegar a aproximadamente 70% dos custos que estão diretamente 

relacionados com o manejo alimentar (CERVIERI; CARVALHO, 2009). Alternativas vêm 

sendo utilizadas para diminuir estes custos, como a utilização de resíduos industriais que 

buscam viabilizar o sistema. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi estimar, analisar os custos e a 

rentabilidade da terminação de bovinos de corte da raça Guzerá em confinamento com teores 

de concentrado na dieta. 
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2. Referencial Teórico 

2.1.  Sistema de produção em confinamento 

 

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2014), o Brasil 

atualmente possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com 208 milhões de 

cabeças, perdendo somente para a Índia, a qual contabiliza bovinos e bubalinos. Em 2014, a 

produção brasileira chegou a 10,5 milhões de toneladas, superado pelos Estados Unidos, que 

obteve uma produção de 11 milhões de toneladas, firmando a bovinocultura brasileira como 

uma grande produtora de alimentos de origem animal para o mercado interno e externo 

(USDA, 2014). Assim, melhorias nos índices produtivos dos sistemas de produção animal 

estão diretamente relacionadas à qualidade dos alimentos fornecidos aos animais. 

A escolha do sistema de produção é essencial para o sucesso da atividade na produção 

de bovinos de corte, sendo caracterizados em três sistemas de produção: extensivo, semi-

intensivo e intensivo, onde os sistemas podem ser divididos em três fases: cria, recria e 

engorda (terminação). Cada uma dessas fases normalmente é ocupada por um produtor 

especializado, o que não impede de um pecuarista se estabelecer em duas ou até mesmo nas 

três atividades da pecuária. 

No referido trabalho, a fase avaliada foi a terminação de bovinos no sistema intensivo. 

De acordo com Lanna e Almeida (2005), o confinamento surgiu como uma estratégia para 

viabilizar a compra de animais nos períodos de safra e sua revenda nos períodos de 

entressafra. Posteriormente, foi utilizado como forma de aproveitamento de resíduos ou 

subprodutos das agroindústrias. 

Finalmente, começou a ser utilizado como ferramenta de manejo, auxiliando em 

sistemas de produção cria, recria e engorda, sendo que na fase de terminação auxilia para uma 

terminação precoce com carnes de maior qualidade. No entanto, pode ocorrer aumento do 

custo da alimentação pela melhoria no nível nutricional, tornando a atividade de baixa 

rentabilidade (MARCONDES et al., 2011). Por este motivo, no Brasil a maioria dos 

produtores ainda continuam optando pelo sistema extensivo e apenas 10% dos bovinos de 

corte são terminados em confinamento (ANUALPEC, 2013). 
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2.2.  Análise econômica e financeira da terminação 

 

Segundo a USDA (2014), a bovinocultura é um dos principais destaques do 

agronegócio brasileiro no cenário mundial. O Brasil detém o segundo maior rebanho efetivo 

do mundo, com cerca de 208 milhões de cabeças. Além disso, as exportações vêm crescendo 

e segundo o ABIEC (2015), a estimativa de 2015 é que a exportação brasileira chegue a US$ 

8 bilhões, o que mostra um aumento de aproximadamente 10% em relação a 2014. 

As empresas rurais têm assumido a análise de custos de produção como um fator de 

grande importância, pois é através desta análise que o produtor passa a conhecer os resultados 

financeiros de sua empresa. E para conseguir esse controle não é uma tarefa simples; 

entretanto, auxilia ao produtor a tomar decisões corretas e a administrar o seu sistema de 

produção como uma empresa. Assim, é preciso ter conhecimento do tipo de empresa e do 

ambiente em que ela está inserida (LOPES; CARVALHO, 2002). 

Existem duas formas básicas para interferir no ganho financeiro real de uma atividade: 

aumentando seu preço de venda, o que engloba algumas consequências em relação à 

demanda; ou implementando uma política de redução de custos e aumento de produtividade, a 

qual também favorece o aumento da margem sem depender do fator demanda (FIGUEIREDO 

et al., 2007). 

Segundo Santos (2004), o setor agropecuário chegou a um grau de complexidade 

semelhante a qualquer outro setor da economia, fazendo com que os produtores busquem 

novas estratégias para gerenciar e administrar seus negócios, obtendo assim um maior 

controle dos custos. 

Atualmente o sistema de terminação de bovinos em confinamento depende de alguns 

fatores, como preço de aquisição de animais, preço de venda dos animais terminados em 

confinamento e a taxa de juros, pois a terminação de bovinos em confinamento é uma 

atividade de curta duração competitiva, concomitante com outras formas de investimento em 

ativos reais e financeiros. 

 

2.3.  Custos de produção 

 

O conhecimento dos custos envolvidos durante todo o processo permite uma análise 

econômica da atividade e através disso, é possível conhecer, com detalhes, os fatores de 

produção envolvidos (LOPES; MAGALHÃES, 2005). 
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O resultado da análise de custos verifica “se” e “como” os recursos estão sendo 

empregados, possibilitando analisar a rentabilidade da atividade. Para tanto, deve-se fazer a 

contabilização da empresa, e esta exige o conhecimento de vários termos, que em muitos 

casos são utilizados de forma inadequada, sendo de grande importância quando se pretende 

trabalhar com sistemas de custos (MOREIRA et al. 2009). 

Os custos podem ser classificados segundo sua variabilidade e facilidade de alocação. 

A variabilidade é definida conforme o nível de produção, os quais os custos variam em função 

dela, sendo definidos como custos variáveis ou caso contrário, como custos fixos (MARTINS, 

2008). 

O custo operacional efetivo de produção do gado de corte inclui aqueles gastos nos 

quais ocorrem efetivamente desembolso ou dispêndio em dinheiro por parte do produtor. 

Esses custos geralmente são mais facilmente compreendidos se divididos em grupos, dentre 

os quais mão de obra, alimentação, sanidade, aquisição de animais, impostos e despesas 

diversas. A divisão das despesas em grupos também permite o monitoramento das despesas 

do sistema de produção, auxiliando o técnico e o produtor em uma análise mais detalhada de 

cada parte. Isso auxilia a identificar onde estão as falhas, os custos maiores e onde é possível 

minimizá-los (LOPES et al., 1999). 

 

3. Material e Métodos 

 

O estudo econômico foi realizado com base nos custos operacionais efetivos e 

rentabilidade de bovinos da raça Guzerá terminados em confinamento alimentados com teores 

crescentes de concentrado, (30, 50 e 70% de concentrado). O experimento foi conduzido na 

fazenda experimental da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (FEIS/UNESP), no 

Município de Ilha Solteira – SP. Foram utilizados 36 bovinos machos não castrados da raça 

Guzerá, com idade média de 30 meses e peso corporal médio inicial de 464,67; 465,08; 

464,58 Kg respectivamente (30, 50 e 70% de concentrado) e com peso final médio de 520,67; 

540,83; 535,08 Kg, respectivamente (30, 50 e 70% de concentrado). Todos os animais 

pertenciam a própria instituição de pesquisa e foram adaptados às instalações de 

confinamento e às dietas por um período de 21 dias. Foram identificados com brincos 

plásticos e cada animal foi alojado em baia individual de 10 m
2
. 

O confinamento ocorreu no período entre 12/09/2013 à 07/11/2013, sendo 

efetivamente de análise dos dados o período de 56 dias (período de engorda em 
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confinamento). A alimentação volumosa oferecida aos animais foi composta por silagem de 

sorgo (Sorghum bicolor), produzida na própria fazenda da FEIS/UNESP. O concentrado 

utilizado foi produzido na fábrica de ração da fazenda e os ingredientes como os grãos, farelos 

e outros, adquiridos na região de Ilha Solteira-SP. A comercialização dos bovinos para o 

frigorífico foi em relação ao peso da carcaça quente após o abate dos animais, que obtiveram 

média de 57,52% de rendimento de carcaça para o tratamento de 30%, média de 59,30% para 

o tratamento de 50% de concentrado e 58,78% para o tratamento de 70% de concentrado. 

A composição das dietas ofertadas está descrita na Tabela 1. Todas as dietas foram 

isoprotéicas com aproximadamente 13% de proteína bruta, as quais formuladas para atender 

as exigências nutricionais dos animais (NRC, 1996). 

Na Tabela 1 constam os ingredientes dos concentrados por cada tratamento e os 

valores dos ingredientes da alimentação animal no confinamento. Os valores foram definidos 

considerando o mercado no município de Ilha Solteira-SP, na segunda quinzena de abril de 

2013. 

 

Tabela 1: Valores dos ingredientes e composição do concentrado, usados nos 

tratamentos em % matéria natural. Ilha Solteira- SP, 2013. 

Ingredientes 
Valor Teor de concentrado (%) 

R$/kg 30 50 70 

Grão de milho quebrado 0,35 53,30 75,50 84,30 

Farelo de algodão 0,98 33,80 17,00 10,20 

Farelo de soja 1,23 6,60 3,80 2,80 

Ureia 2,27 3,00 1,73 1,26 

Calcário 0,06 3,00 1,73 1,26 

Sulfato de amônia 1,15 0,28 0,22 0,16 

Monensina 34,90 0,02 0,02 0,02 

Silagem de sorgo 0,10 - - - 

Fonte: IEA (2013). 

 

Após o período de adaptação, os animais foram pesados e avaliados a cada 28 dias 

durante o período experimental, após jejum de sólidos de 16 horas. O arraçoamento do 

alimento foi feito duas vezes ao dia, sendo uma no período da manhã e outra na parte da tarde. 

As amostras dos ingredientes, dietas e das sobras foram coletadas homogeneizadas por 

animal e secas em estufa de ventilação forçada de ar, regulada a 55-60°C, durante 72 horas, 

pesadas e trituradas em moinho tipo “Willey” equipado com peneira de malha de 1 mm para 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Estudo econômico da terminação em confinamento de bovinos Guzerá alimentados com dietas contendo 

 teores crescentes de concentrado 

Estremote, M.; Pinheiro, R.S.B.; Chiquitelli Neto, M.; Sabbag, O.J.; Homem Júnior, A.C. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Edição Especial – Abril - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

27 

análises bromatológica. Foram analisadas matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína 

bruta (PB) e extrato etéreo (EE) de acordo com a AOAC (1990). Também foram realizadas as 

análises de concentrações de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA) de acordo com a metodologia de Van Soest et al. (1994). O teor de carboidratos totais 

foi calculado de acordo com Sniffen et al. (1992), como CT = 100 - 

(PB%+EE%+CINZAS%).  Os nutrientes digestíveis totais (NDT) das dietas foram estimados 

segundo equação NDT= PBd+ EEd*2,25+CNF+FDN proposta por NRC (2001). Os 

carboidratos não fibrosos foram quantificados por meio da equação CNF = [100 - (%PB+ % 

FDNcp + %EE + % Cinzas) ]. Os carboidratos totais, a composição bromatológica dos 

concentrados e do volumoso e das dietas estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Composição química bromatológica obtida nas três dietas experimentais com 

base na matéria natural. Ilha Solteira- SP, 2013. 
Itens   Teor de concentrado % 

  
30 50 70 

MS   92,59 93,47 94,14 

MO 

 

92,64 93,98 92,81 

PB 

 

12,40 13,76 13,75 

EE 

 

2,57 3,10 3,81 

FDN 

 

44,50 47,70 38,89 

FDA 

 

25,19 19,39 9,50 

CT 

 

73,03 76,69 78,51 

CNF 
 

34,72 33,09 43,49 

NDT  76,16 77,92 86,16 

MS - Matéria seca, MO- matéria orgânica, PB - proteína bruta, EE - extrato etéreo, FDN - fibra em detergente 

neutro, FDA- fibra em detergente ácido, CT- carboidratos totais, CNF – carboidrato não fibroso e NDT - 

nutrientes digestíveis totais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para auxiliar no confinamento, havia um funcionário que realizava o trabalho de 

manejo dos animais: conduzia os animais na entrada e saída do confinamento, supervisionava 

diariamente os animais, distribuía a ração total no cocho e também realizava outras atividades 

relacionadas ao confinamento. 

Os dados apresentados foram coletados diariamente no local do confinamento até o 

término de todas as atividades. O consumo da dieta total de volumoso e de concentrado por 

animal foi considerado na forma de matéria natural. O consumo alimentar foi analisado 
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diariamente, com anotações da quantidade fornecida das dietas e o quanto havia de sobras 

para cada animal, sendo ajustados diariamente para que se tivesse cerca de 10% de sobras. 

O consumo total de silagem e concentrado ofertado aos animais foi mensurado 

somando as ofertas diárias sem o período de adaptação. A dieta total ofertada foi o resultado 

somatório do consumo total da silagem com o consumo total do concentrado. Já a dieta total 

consumida foi determinada pela diferença da dieta total fornecida menos e as sobras da dieta 

total ofertada. 

Para o consumo de matéria natural/animal/dia, foi calculado dividindo- se a dieta total 

consumida pela quantidade de animais no tratamento e posteriormente pela duração em dias 

do experimento. 

A silagem e concentrado ofertada/animal/dia foi calculado dividindo-se a silagem total 

ofertada e concentrado total ofertado pela quantidade de animais no tratamento e 

posteriormente pela duração em dias do experimento. 

O custo silagem e concentrado animal/dia (R$) foi calculado pela multiplicação da 

quantidade de silagem ou do concentrado ofertado animal/dia pelos seus respectivos preços. 

O custo silagem e do concentrado total ofertado/animal (R$) foi calculado 

multiplicando o custo da silagem ou do concentrado ofertado/animal/dia pelo número de dias 

do confinamento. 

O custo da silagem e concentrado total ofertado/@ produzida (R$) foi realizado por 

meio da razão entre o custo total da silagem ou do concentrado total ofertado/animal pela 

quantidade de arrobas (@) produzida durante os dias de confinamento. O custo dieta/animal 

(R$) foi realizado pela soma do custo silagem e concentrado total ofertado/cabeça, e o custo 

animal/dia (R$) foi calculado pela divisão do custo dieta/animal pelo número de dias do 

confinamento. 

A análise econômica foi feita com base na metodologia de custo operacional efetivo 

de produção proposta por Matsunaga et al. (1976), em que os itens incluídos no custo de 

produção da carne foram divididos em alimentação, mão de obra e outras despesas (5% do 

custo com a alimentação por animal), sendo que o custo operacional efetivo/animal (R$) foi 

realizado pela somatória dos itens acima. 

A margem de ganho/animal (R$) foi obtida pela subtração da receita animal pelo custo 

total/animal. A margem de ganho do confinamento (R$) foi calculada através da margem de 

ganho/animal multiplicado pela quantidade de animais no tratamento. 
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4. Resultados e Discussão 

 

Os dados referentes à quantidade de insumos e consumo alimentar de todos os 

tratamentos nos 56 dias de confinamento estão demonstrados na Tabela 3. A sobra da dieta 

total ofertada aumentou conforme incremento do nível de concentrado na dieta. Observa-se 

que no tratamento com 70% de concentrado houve uma diminuição de 27,64% na quantidade 

de consumida de matéria natural/cabeça/dia em relação ao tratamento com 30% de 

concentrado. 

Segundo Van Soest (1994), o consumo alimentar pelo animal é regido por dois fatores: 

limitação física do trato digestório e requerimentos fisiológicos e metabólicos do animal. 

Sendo assim, a redução no consumo de alimentos observada na dieta com 70% de 

concentrado, mais densa energeticamente, relaciona-se ao atendimento dos requerimentos de 

energia do animal, mesmo consumindo um menor volume de alimento, ou seja, a densidade 

energética da dieta gera a sensação de saciedade pelo animal. 

Observou-se maior ganho total por arrobas nas carcaças no tratamento de 50% com 

3,00 arrobas (45kg de carcaça) em 56 dias de confinamento, e menores ganhos observados 

para os tratamentos de 30 e 70% de concentrado com ganhos de 2,15 (32,25 kg) e 2,76 

arrobas (41,40 kg) respectivamente. 

 

Tabela 3: Oferta total de silagem, concentrado, dieta e as sobras da dieta para os três 

teores de concentrado usados na ração no período de confinamento. Ilha Solteira- SP, 

2013. 

Variáveis 

Teores de concentrado (%) 

30 50 70 

Ganho total arrobas (15 kg de carcaça)  2,15 3,00 2,76 

Silagem total ofertada (kg) 15459,70 12453,91 7978,55 

Concentrado total ofertado (kg) 2219,48 4080,95 5207,04 

Dieta total ofertada (kg) 17679,18 16534,86 13185,59 

Sobra dieta total ofertada (kg) 876,44 968,73 1028,73 

Dieta total consumida MN (kg) 16802,74 15566,14 12156,86 

Consumo matéria natural/animal/dia (kg) 25,00 23,16 18,09 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Moreira et al. (2009), estudando a análise econômica da terminação de gado de corte 

em confinamento dentro da dinâmica de uma propriedade agrícola, encontraram ganho 

líquido de 3,3 arrobas com rendimento de carcaça de 52%, em 62 dias de confinamento, 

valores estes próximos aos encontrados no referido experimento. Lopes e Magalhães (2005) 

constataram que o peso médio de venda foi de 15,62@, representando um ganho médio de 

3,15@ no período de engorda, com rendimento de carcaça médio de 50,5% com dieta 

contendo 60% de concentrado. 

O custo total da alimentação está representado na Tabela 4. Pode-se observar que os 

valores do preço do concentrado se diferenciam entre os tratamentos, em que o preço do Kg 

do concentrado de 70% apresenta um menor custo. A dieta total de maior custo foi no 

tratamento 50% de concentrado, com R$ 283,36 por animal; a dieta de menor custo foi o 

tratamento de 30% de concentrado, mostrando uma redução nos custos comparada a dieta de 

50% de R$ 29,12. Este fato pode ser explicado pelo menor nível de concentrado adicionado a 

dieta. 

 

Tabela 4: Silagem, concentrado, preços e custos para os três teores de concentrados 

usados na ração no período de confinamento, Ilha Solteira- SP, 2013. 

Variáveis 
Teores de Concentrado (%) 

30 50 70 

Silagem ofertada/animal/dia (kg) 23,01 18,53 11,87 

Concentrado ofertado/animal/dia (kg) 3,30 6,07 7,75 

Preço da silagem (R$/kg) 0,10 0,10 0,10 

Preço do concentrado (R$/kg) 0,68 0,53 0,47 

Custo silagem/animal/dia (R$) 2,30 1,85 1,19 

Custo concentrado/animal/dia (R$) 2,24 3,21 3,64 

Custo silagem total ofertado/animal (R$) 128,80 103,60 66,64 

Custo concentrado total ofertado/animal (R$) 125,44 179,76 203,84 

Custo silagem total ofertado/@ produzida (R$) 34,53 20,51 17,54 

Custo concentrado total ofertado/@ produzida 33,63 35,60 53,64 

Custo dieta/cabeça (R$) 254,24 283,36 270,48 

* Os valores dos ingredientes foram baseados em preços recebidos e pagos ao produtor no período de julho de 

2013. 

Fonte: IEA (2013). 

 

O custo operacional efetivo representou o desembolso médio feito para quantificar os 

principais gastos durante o ciclo da atividade. Os itens que compuseram o custo operacional 
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efetivo de produção estão representados na Tabela 5. Observa-se para a composição dos 

custos, em média 91,7% foram responsáveis pela alimentação. Convém ressaltar que o 

tratamento com 50% de concentrado suplantou em 4,6% comparativamente aos custos com 

70%, reforçando que nem sempre o maior teor de concentrado sugere em maior custo para o 

confinamento. 

Restle e Vaz (1999) e Brondani et al. (2000), verificaram que durante o período de 

terminação dos animais em confinamento a alimentação (volumoso/concentrado) geralmente 

significa mais de 70% a 80% do custo total de produção. Dos 70%, aproximadamente 2/3 

representa a porção de alimento concentrado. Com isso, alternativas que visem à diminuição 

dos custos destes componentes aumentariam a lucratividade. Portanto, corroborando com o 

parágrafo anterior, ressalta-se que o balanceamento da dieta é importante para diminuir 

custos. 

Uma alternativa para balancear rações, testando diversas fontes de alimentos, é utilizar 

softwares criados especificamente com esse objetivo (LOPES, 1997). Lopes e Magalhães 

(2005) obtiveram gastos com alimentação na aquisição de grãos, farelos, volumosos e 

minerais de aproximadamente de R$ 1.159.822,97, correspondendo a 81,22% dos gastos com 

alimentação. 

 

Tabela 5: Custo operacional efetivo (R$) por animal para os três teores de concentrados 

usados na ração no período de confinamento, Ilha Solteira- SP, 2013. 

Variáveis (R$) 
Teores de concentrado (%) 

30 50 70 

Custo total alimentação/animal  254,24 283,36 270,48 

Custo mão de obra/animal  11,00 11,00 11,00 

Outras despesas/animal  12,71 14,17 13,52 

Custo Operacional efetivo/animal  277,95 308,53 295,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O valor de venda foi de R$109,00/@, com ganho médio de arroba de 2,15; 3,00 e 2,76 

arrobas, respectivamente, para os tratamentos com 30%, 50% e 70% de concentrado (Tabela 

6). O valor pago pela arroba e receita com a venda dos bovinos constam na Tabela 6. 

Observa- se que o tratamento de 50% apresentou maior receita de venda (R$ 327,00) e a 

menor receita de venda foi para o tratamento de 30% (R$ 277,95). 
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O tratamento com 50% de concentrado apresentou maior margem de ganho por 

animal, de R$18,47, o tratamento de 70% apresentou margem de ganho de R$ 5,84 e o 

tratamento com 30% obteve uma margem negativa com déficit de R$ -43,60 na terminação 

em confinamento com 56 dias (Tabela 6). Assim, os custos com a alimentação podem gerar o 

insucesso da terminação de bovinos em confinamento. 

 

Tabela 6: Valor pago pela arroba bovina (R$/@) e receita média com a venda dos 

animais (R$) Ilha Solteira- SP, 2013. 

Variáveis 
Teores de concentrado (%) 

30 50 70 

Valor da @ (R$) 109,00 109,00 109,00 

Receita animal (R$) 234,35 327,00 300,84 

Custo total/animal (R$) 277,95 308,53 295,00 

Margem de ganho/animal (R$) -43,60 18,47 5,84 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Oliveira et al. (2007) concluíram que o confinamento apresentou margem bruta/animal 

variando entre R$ -41,38 a R$ 23,45, dependendo da dieta utilizada. Portanto, a formulação 

de dietas de baixo custo, embora com valores nutricionais equilibrados e suficientes para 

suprir as necessidades dos animais, podem representar lucratividade ao sistema produtivo. 

 

5. Conclusões 

 

A maior margem de ganho/animal para bovinos da raça Guzerá terminados em 

confinamento com teores crescentes de concentrado ocorreu para os animais alimentados com 

dieta de 50% de concentrado. Desta maneira, os bovinos alimentados com 50% e 70% de 

concentrado cobrem as despesas do confinamento, evidenciando que a atividade tem 

condições de sobreviver em longo prazo, inclusive proporcionando retorno econômico. 

A alimentação dos animais da raça Guzerá em confinamento representa mais de 91% 

do custo operacional efetivo, independentemente das dietas com teores crescentes de 

concentrado. 

Os gastos com a alimentação são relevantes em qualquer sistema de produção animal, 

principalmente no confinamento, e exige que o produtor defina estratégias de controle e de 

planejamento das informações de custos e preços dos produtos, principalmente relacionados 
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aos insumos para as dietas dos animais, como importante ferramenta de gestão e auxílio na 

tomada das decisões para permanecer no mercado e obter retorno econômico com a atividade. 
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