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RESUMO 

 

O cenário mundial sugere que o consumo de carne deve aumentar gradualmente nos 

próximos anos. A modernização e introdução de tecnologias na pecuária pode ser 

uma opção para aumentar a produção de carne bovina brasileira. O confinamento é 

uma alternativa à pecuária extensiva, que no Brasil é amplamente difundida. Essa 

técnica permite a redução do espaço geográfico, maior giro de animais na fazenda, 

aumento de produtividade, permite o uso de resíduos, reduz o tempo para abate, 

aumenta a qualidade do produto final e poderia gerar melhora na eficiência dos 

frigoríficos. A introdução de novas tecnologias pode ter retorno econômico lento e o 

confinamento não é uma atividade barata, então, embora o ideal seja que as 

evoluções sejam constantes, é necessário avaliar a viabilidade no manejo intensivo. 

O presente estudo teve como objetivo analisar a viabilidade da inserção de um 

confinamento do ponto de vista econômico, em uma fazenda que não o pratica. Com 

o estudo foi possível constatar que o confinamento é viável em determinados casos. 

Para isso, o gerenciamento deve ser rigoroso e os preços praticados devem ser 

eficientes. Considerando os últimos 4 a 5 anos, observa-se que a conjuntura de preços 

do boi gordo e dos insumos milho e bezerro não foi favorável ao projeto avaliado no 

presente estudo na maior parte do tempo, o que reforça a percepção de risco da 

atividade e a necessidade de planejamento e gestão eficientes para o sucesso da 

atividade. 

 

Palavras-chave: Confinamento. Pecuária de corte. Análise de viabilidade 
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ABSTRACT 
 

 

The world scenario suggests that the meat consumption should gradually increase in 

the coming years.  The modernization and the introduction of new technologies for 

beef cattle can be an option to increase the production of Brazilian meat. The 

confinement is an alternative to the pasture-based system, which is most common in 

Brazil. This technique allows the reduction of geographical space, increase the 

turnover of animals on the farm, increase the productivity, allows the use of substrate, 

reduces slaughter time, increases the quality of the final product and could improve 

the efficiency of the meat industry. The introduction of new technologies can have a 

slow economic return and the bovine confinement is not a cheap activity, so, although 

the ideal would be that the evolutions were constant, it is necessary to evaluate the 

viability of the confinement. The present project aimed to analyze the viability of a 

bovine confinement, from the economic point of view, in a farm that does not practice 

it. With the study it was possible to see that the confinement is viable in certain cases. 

For that, the management must be strict, and the prices practiced must be efficient. 

Considering the last 4 to 5 years, it is observed that the conjuncture of prices of cattle, 

corn and calf were not favorable to the project evaluated in the present study most of 

the time, which reinforces the risk of the activity and the need of efficient planning and 

management for the success of the activity.  

 

Keywords: Confinement. Beef cattle. Feasibility analysis. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil é um grande produtor, consumidor e exportador de carne bovina, 

juntamente com os Estados Unidos e Austrália. De acordo com o Centro de Estudos 

Avançados em Economia aplicada (CEPEA, 2019), no mês de outubro de 2019, os 

valores observados da arroba do boi e na carne no atacado foram os maiores desde 

que o centro de estudos começou a coletar tais dados. O volume e a receita em reais 

com exportações, de outubro, também são recorde, influenciados pela peste suína 

africana que resultou em aumento da demanda chinesa, pela restrita oferta de bois no 

pasto nessa época do ano, e pela taxa de câmbio. Estes fatores, combinados, 

resultaram também no aumento do preço da arroba em 2019. Atualmente, a grande 

maioria de pecuaristas brasileiros vende sua produção para frigoríficos brasileiros e 

para o mercado exterior.  

Na exportação, a carne brasileira chega com valor bem abaixo nos países 

europeus, quando comparada às carnes argentinas, por exemplo. Já na venda para 

frigoríficos, existem diversos desafios na formação de preço que, geralmente, 

diminuem o ganho do pecuarista. O valor pago pela arroba e a distância até o 

frigorífico, comportamento correto e legal, do matadouro são exemplos deles. O 

produtor sempre visa realizar o abate o mais próximo da fazenda possível, assim 

diminui gastos com frete, bem como o estresse sofrido pelo animal, e também reduz 

a perda de peso decorrente de longas viagens. Após o abate, a carne que apresenta 

sinal de contusão é descartada, bem como ossos, couro, chifres e órgãos. Portanto, 

o valor pago na arroba do boi pode variar significativamente após o abate, ficando o 

produtor “refém” do frigorífico da região e do preço praticado por ele. Adicionalmente, 

não há nenhuma forma de compensação ou pagamento pelo restante do boi que fica 

no frigorífico (couro, chifre, língua, etc.), que é vendido, tornando-se receita extra para 

o matadouro.  

A cada dia as empresas dedicadas ao abate, desossa e processamento de 

carne se tornam mais exigentes frente a carne que lhe serve como matéria prima, 

exigindo cada vez mais uniformidade, padrão, bom acabado, precocidade e 

qualidade. Porém, o produtor mesmo entregando melhor produção, raramente recebe 

como compensação monetária um valor que o recompense diante dos custos para 

atingir tal melhora na carne. E quando o que foi entregue não é considerado 
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adequado, perde-se classificação e há um abatimento no valor da arroba. E, por vezes 

há problemas na balança. De acordo com Portela (2014), animais com mesmo peso 

e acabamento podem ter rendimento de carcaça diferente se mortos em 

confinamentos distintos. De acordo com o mesmo autor, é difícil o relacionamento 

profissional entre pecuaristas e frigoríficos, uma vez que estes últimos dão motivos 

para desconfiança e seguem lesando os produtores.  

A carne que é destinada à exportação sofre o mesmo processo descrito, 

com o diferencial que o produtor é melhor remunerado. Nesse caso a fazenda deve 

ser habilitada à exportação e para isso deve seguir alguns requisitos, como a 

rastreabilidade do animal. O produtor que exporta e ainda possui animais para venda 

no mercado interno, poderia ser reconhecido e valorizado por isso quando vendesse 

seus animais aos frigoríficos brasileiros, porém isso não ocorre atualmente.  

Alguns produtores já começaram a agregar valor a seus produtos, como é 

o caso das empresas Beef Passion e Confinamento Ribas, que possuem fazendas 

com operação habilitada para exportação para União Europeia, e recebem gado de 

diversos estados para terminação em confinamento. Ou seja, o confinamento é feito 

para terceiros, criando um produto diferenciado e de maior qualidade (EXPORTAR..., 

2019). De acordo com a Ribas Agropecuária (2019), a empresa possui frigoríficos 

matadores próprios, e é grande exportador de carne bovina. Segundo Brito (2018), no 

passado, a fazenda da Beef Passion era voltada para a engorda de gado e abate. 

Posteriormente mudou o foco e hoje produz carne com certificados de 

sustentabilidade e a preços 80% mais caros que os praticados no mercado. Suas 

carnes são vendidas para diversos restaurantes e em loja própria.  

A empresa Wessel é outro exemplo de agregação de valor, foi pioneira na 

década de 70 em São Paulo na criação do primeiro açougue com carnes embaladas 

a vácuo, enquanto a concorrência fazia o corte e preparo da carne na hora para o 

consumidor. Depois começou a vender em conjunto com as carnes, os apetrechos 

para churrasco, como tábua e faca. Sempre vendendo bons cortes e inovando nos 

pontos de venda e na venda casada (CAVALCANTI, 2006). 

 Em relação à produtividade, de acordo com Mesquita (2019), a demanda 

e a evolução genética mudaram a reprodução de bovinos, que agora atende a uma 

demanda mais exigente. O número de boutiques de carne em São Paulo vem 

crescendo e buscando se adequar, empresas como JBS, anunciam investimentos e 

foco voltados para produção gourmet, priorizando valor agregado.  
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O mercado atual tem acesso rápido à informação, o que torna o consumidor 

mais sábio e exigente. No entanto há muita oferta e concorrência, daí a importância 

da agregação de valor, ou seja, fornecer um produto de qualidade, desejado, que 

aumente a disposição do consumidor a pagar um valor maior, por algo melhor. 

Uniformidade, maciez, marmoreio são características valorizadas pelo mercado e que 

criam diferenciação, mas sistemas de produção sustentáveis, tanto ambientalmente, 

quanto socialmente já fazem parte do vocabulário das pessoas. É essencial a busca 

constante pela evolução e identificação das necessidades da demanda do setor. O 

mercado e as grandes empresas estão se adequando, é importante o pecuarista saber 

o valor do seu produto e como pode melhorá-lo. Percebe-se, portanto, que é relevante 

investigar a viabilidade de um confinamento que gere o produto que o consumidor 

busca. 

Tendo isso em vista, uma possível alternativa para o pecuarista aumentar 

seu rendimento e ser menos influenciado pelo preço do boi gordo praticado pela 

indústria, é buscar alternativas para comercialização do seu produto e a diferenciação 

do produto. O presente estudo busca investigar se é viável produzir carne de melhor 

qualidade através de confinamento na própria fazenda, para abate e posterior venda 

em “boutiques” de carnes e para restaurantes localizadas preferencialmente em São 

Paulo. Seria viável confinar? Dessa forma, o objetivo do estudo, é analisar a 

viabilidade de confinamento de bovinos como forma de agregar valor e aumentar a 

rentabilidade do produtor em um país em que a carne bovina é tão apreciada. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1  Demanda e indústria da carne bovina - cenário atual  

 
 
A carne bovina está presente no cotidiano do brasileiro, compondo parte 

importante das dietas alimentares. Ela também desempenha papel importante no 

mercado externo, sendo responsável por 19% de toda carne bovina transacionada no 

mundo em 2017, contribuindo assim positivamente para a balança comercial do país 

(SERIGATTI e PINTO, 2019, p. 202).  

Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp, 2020)  

em janeiro 2020, a carne bovina foi a principal carne exportada no mês, com aumento 

de 38,1% em relação ao mesmo mês de 2019. Foram US$631,5 milhões em vendas 

de carne bovina ao mercado externo contra US$457 milhões em janeiro do ano 

anterior. A demanda seguiu aquecida, sendo a China o maior importador, comprando 

o equivalente a um quarto dos produtos agro exportados pelo Brasil em janeiro.  

No tocante à demanda por alimentos, entende-se que ela tende a aumentar 

devido ao crescimento econômico e populacional mundiais. Com isso produtos de 

proteína animal são os que, provavelmente, mais serão beneficiados, ou seja, terão 

maior procura, uma vez que as pessoas passam a poder trocar a proteína vegetal pela 

animal. Isso ocorre, pois, as carnes estão entre os produtos alimentícios com maior 

elasticidade-renda da demanda, significando que a demanda por esse produto está 

diretamente ligada ao poder aquisitivo, portanto, à medida que o poder de compra 

aumenta, a demanda também cresce (SERIGATTI e PINTO, 2019, p. 206). 

Paralelamente, existe outro fator que contribuirá para o aumento 

demandado de proteína animal, é o fato de a mesma estar adquirindo rótulo de carne 

mais saudável frente à clientela, e, também há um mercado crescente por alimentos 

especiais, que possuem apelo de sustentabilidade e ética. A ética diz respeito ao bem-

estar animal, preservação do meio ambiente e às questões sociais. E a 

sustentabilidade é muito relacionada ao fato de a carne bovina ser considerada como 

contribuinte para emissão de gases do efeito estufa. Porém, é possível neutralizar as 

emissões de gás carbônico através da agricultura, que pode aumentar o 

armazenamento de carbono no solo fazendo recuperação de pastagens, integração 

lavoura-pecuária e sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Como o Brasil 

possui gado de qualidade e consegue reduzir e mitigar a emissão de gás carbônico 
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no ambiente, isso pode ser usado para valorizar e diferenciar a carne brasileira, além 

de ajudar a mudar a visão existente de que a pecuária seria prejudicial ao meio 

ambiente. Ainda, o país tem capacidade de expandir sua produção visando atender a 

crescente procura pelo alimento (SERIGATTI e PINTO, 2019, p. 208). 

Ainda sobre as tendências do agronegócio brasileiro na próxima década, 

segundo Gasques (2018), o ganho de produtividade continua sendo o principal 

propulsor do aumento da produção, principalmente, nos próximos anos em que o 

produto agropecuário deverá crescer 3,67% a.a. E tal ganho de produtividade ocorrerá 

devido a tecnologia usada no campo. O Mato Grosso do Sul é o segundo maior 

produtor do Brasil, e, segundo estudos, o segmento crescerá 21,7% na próxima 

década. Bem como o consumo interno de carne bovina, que, de acordo com 

projeções, crescerá 20,7%. No tangente à exportações, o Brasil deverá ser 

responsável por 24,6% do que será comercializado mundialmente. As projeções 

mostram que a carne tem chance de aumentar a participação nos mercados, pois é 

um produto que se pode agregar valor e que compõem cadeias produtivas complexas 

e tem laços com outros setores e sistemas. 

O sistema agroindustrial (SAI) de proteína animal é formado pelas cadeias 

agroindustriais da avicultura, suinícola e da pecuária de corte. A cadeia produtiva da 

pecuária de corte, por sua vez, é composta pelo sistema de produção de bovinos, que 

engloba a cria, recria e engorda (ABREU & MORAES & SEIDL, 2001). Primeiramente, 

no tocante à cadeia de produção agroindustrial, ela é formada por alguns 

macrossegmentos, são eles, produção de matérias-primas, industrialização e 

comercialização. Tomando como exemplo o gado de corte, a produção de matéria-

prima é a atividade da pecuária em si, ou seja, a cria, engorda e finalização do gado. 

A industrialização pode ser descrita como o processo pelo qual a matéria-prima passa 

para ficar pronta para venda para o consumidor final. E, por fim, a comercialização é 

a venda do produto final para o consumo, como por exemplo, supermercados, 

mercearias, boutiques de carnes (SANTINI & SOUZA FILHO, 2004).   

As inovações e mudanças na cadeia são resultados diretos da observação 

do mercado e do que o consumidor deseja. Segundo Santini e Souza Filho (2004, p. 

2-3): 

 

Transformações no comportamento do consumidor influenciam de modo 
relevante as inovações em curso nas cadeias agroindustriais e, 
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principalmente, no modo como os diferentes elos produtivos estarão 
articulados para conseguirem responder de maneira eficiente às exigências 
do consumidor final.  

 

Logo, as decisões são sempre tomadas visando satisfazer os desejos e 

necessidades do cliente final. 

Em paralelo aos segmentos, ainda de segundo Santini e Souza Filho 

(2004), existem outras atividades necessárias para esta agroindústria funcionar, 

como, as atividades de apoio e o ambiente organizacional. As atividades de apoio são 

compostas pelas leis e sistema governamental, o sistema financeiro, indústria de 

embalagens, órgãos de inspeção, transporte, políticas de comércio. E o ambiente 

organizacional é formado por associações, sindicatos, entidades de classe.  

O segmento de abate e processamento da carne, de acordo com Santini e 

Souza Filho (2004), sofre os efeitos do poder de barganha que grandes redes de 

supermercado e distribuidores tem sobre o preço da carne. Isso, juntamente com o 

aumento do consumo de outros tipos de proteína animal, tem afetado a lucratividade 

do segmento. Mas mesmo assim, o consumidor final é considerado o mantenedor 

financeiro de toda a cadeia e o direcionador de tendências. 

De acordo com Costa et al. (2018, p. 109): 

 
Entre os segmentos que compõem o agronegócio brasileiro (insumos, 
agropecuária, agroindústria e serviços/distribuição), a indústria responde por 
33% do PIB total gerado pelo setor, em que 4% se referem à indústria de 
insumos e 29% a indústria de alimentos. 

 

 Pode-se notar, através das informações fornecidas por Costa et al. (2018), 

a importância da indústria no setor agro, tanto para insumos como para agregação de 

valor aos produtos. Por isso se faz necessário a busca constante por melhores 

ambientes de negócios no país, melhores práticas e constante aumento de 

competitividade, assim se consegue ganho de produtividade, agregação de valor, 

maior renda para os envolvidos, inovação no setor, o que resulta em desenvolvimento 

econômico da cadeia produtiva. 

O setor da nutrição animal faz parte da indústria de insumos agropecuários 

e está ligada à proteína animal que é vendida nacional e internacionalmente. Com o 

crescimento da oferta de proteína animal houve, claro, o crescimento do consumo de 

ração para os animais, entretanto nem todos os ingredientes que compõem as rações 

são nacionais (COSTA et al., 2018). 
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Há cadeias do sistema agroindustrial de proteína animal, que vem sofrendo 

mudanças organizacionais, institucionais e tecnológicas, que afetam suas atividades. 

Como, a cadeia de produção de insumos químicos e rações, que desenvolve produtos 

que aumentam os índices de produtividade dos animais, bem como o abate que 

incorpora novas técnicas e procedimentos, e os sistemas de transporte, embalagem, 

comercialização e distribuição (SANTINI & SOUZA FILHO, 2004). De acordo com 

Costa et al. (2018), a indústria de alimentos é uma das mais dinâmicas, mas a 

complexidade no setor vem aumentando. Isso ocorre pois cada vez mais o 

desenvolvimento tecnológico, a produção científica e industrial e a regulação do setor 

se tornam desafiadores. Bem como o conhecimento do cliente frente aos alimentos 

consumidos tem se desenvolvido e os consumidores estão cada vez mais exigentes, 

buscando alimentos seguros, com altos índices de nutrição e informações.  

 

 

2.2 O Consumidor da cadeia 
 

 

O cliente é o agente da cadeia produtiva da carne, sendo assim, seus 

desejos e necessidades devem ser considerados e a busca por sua satisfação deve 

ser constante. A cadeia deve buscar se adaptar para atender a demanda, bem como 

a especificações e qualidade desejadas (TIRADO, 2009).  

De acordo com Tirado (2009), o consumidor está cada vez mais informado, 

preocupado com a saúde, com o teor nutricional do que consome e a qualidade, 

padronização e origem dos alimentos. Por isso o ponto de venda é um local onde ele 

conhece e confia. Quando se considera a renda, o consumidor de classe alta 

considera a carne bovina como um bom alimento, e a adquire em estabelecimentos 

reconhecidos, como supermercados e boutiques, onde os produtos tendem a ser 

padronizados. A classe média também valoriza a qualidade. Já para a classe baixa 

não há tanto padrão e qualidade, se compra o que a renda permite.  

No momento da compra, segundo Tirado (2009), os clientes buscam 

informações quanto à validade, verificam a maciez e marmoreio, no entanto, a limpeza 

do local é ponto chave para que a compra ocorra. E, o consumidor não ficando 

satisfeito com a qualidade do produto, raramente ele volta a comprar no local. Os 
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atributos relacionados à qualidade da carne são, palatabilidade, aparência (cor, 

firmeza e marmoreio), conveniência (apresentação do produto) e valor nutricional.  

O cliente que busca cortes especiais, procura esse produto em boutiques 

de carnes, as quais possuem produtos diferenciados, bem embalados, o que 

proporciona maior durabilidade. As boutiques possuem vendedores capacitados e 

com conhecimento dos produtos, além de oferecerem outros itens como temperos e 

bebidas alcoólicas. Isso agrega valor ao produto, que, normalmente é mais caro que 

a média dos demais estabelecimentos varejistas (TIRADO, 2009). 

Outro fator que vem apurando os hábitos dos consumidores brasileiros é o 

fato de que com o aumento da exportação de carnes para a Europa, os frigoríficos 

passaram por transformações ganhando eficiência, controle de qualidade e tecnologia 

no processamento e os pecuaristas melhoraram a nutrição, genética, controle 

sanitário e rastreabilidade. Desta forma, o consumidor no Brasil acaba se espelhando 

e evoluindo seu padrão de consumo. Isso resulta na melhora do sistema como um 

todo, através da busca do cliente por itens melhores, da fiscalização do governo, o 

sistema se torna coordenado e monitorado. Com todos os elos da cadeia produtiva 

visando qualidade e agregação de valor, o produto tende a melhorar, bem como a 

segurança alimentar. Importante salientar que os elos da cadeia devem perceber que 

serão beneficiados se todos agirem em prol da qualidade do produto, desde o 

produtor, que deve ter bons animais e bem acabados para o abate, como o frigorifico 

que deve abater e processar a carne de forma correta, o ponto de venda que deve 

embalar, conservar e expor apropriadamente e o consumidor, que deve preparar o 

corte da maneira correta (TIRADO, 2009).  

 

 

2.3  Carne bovina - abate 
 

 

Como relatou Tirado (2009), a qualidade da carne vem do sabor, maciez, 

cor, odor e suculência, tais itens são decorrentes da genética do animal, sua idade e 

sexo, bem como a forma de manejo, o transporte para abate, o abate em si e o 

processamento da carcaça. O momento do abate é crucial para a maciez, pois nesse 

momento a quantidade de glicogênio presente no músculo irá determinar o pH da 

carne. Quanto maior o pH (5,8 a 6,2) mais escura, firme e dura a carne tende a ser, já 
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a carne com pH 5,5, geralmente é macia e tem boa coloração. O que eleva a 

quantidade de glicogênio é o estresse vivido no manejo até o abatedouro e no 

momento do abate, esses momentos são cruciais para a maciez do produto, bem 

como o rendimento da carcaça, quanto pior o manejo, mais contusões e hematomas 

acontecem, o que resulta em diminuição da qualidade.   

A carne de qualidade deve ter visual bonito, oferecer satisfação e valor 

nutricional no momento do consumo, ter segurança alimentar sendo livre do doenças 

e com higiene, a embalagem deve mostrar o frescor do produto, e ter pouco suco. No 

entanto, o processo de cocção da proteína animal é essencial para que o resultado 

seja bom, mesmo uma carne boa, quando feita de forma errada, não ficará tão 

saborosa (TIRADO, 2009).  

Um elo importante e que preza por qualidade são os supermercados, que 

vem crescendo sua participação no setor, já que são responsáveis pela grande 

maioria de vendas de alimentos no país, assim, principalmente as maiores redes, 

passaram a ter um peso significativo na cadeia da carne bovina. Devido à grande 

competição entre as lojas supermercadistas, eles buscam constantemente a 

diferenciação dos produtos vendidos, e com a grande demanda existente, eles 

possuem poder de barganha. Isso ocorreu em razão da estabilização da inflação, foi 

quando o consumidor passou a frequentar o supermercado mais vezes no mês, no 

entanto o valor da compra diminuiu. Então as empresas tiveram que se adaptar à nova 

demanda, para isso investiram em ambientação dos estabelecimentos e investiram 

no mix de produtos oferecidos, para que o cliente goste da experiência da compra, 

compre mais por impulso e queira sempre voltar. Nesse novo cenário, a carne é item 

de diferenciação para o cliente no momento de escolha de onde fazer as compras, 

dessa forma os supermercados investem em produtos com qualidade e, passaram a 

estabelecer marcas e requisitos diferenciados para os produtos que são vendidos em 

suas gondolas. Tal aumento de exigências na cadeia gera a necessidade de produção 

de alimentos com diferenciais competitivos, o que cria oportunidades para os 

produtores e para as indústrias se adequarem e fazerem parte, definitivamente da 

cadeia de abastecimento (DALLARI & SILVA,2005).  

No tocante aos frigoríficos, Tirado (2009) confirma que, os mesmos têm 

preferência, no momento da compra, por criadores que possuem animais com padrão 

uniforme, com peso elevado, e que possuam couro de melhor qualidade, apesar de 

isso não ser dito de maneira explícita. Embora tais pecuaristas sejam preferidos no 
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momento da compra, não há prática de remunerá-los melhor por isso. Verifica-se 

também o sexo, a raça, a idade, peso e acabamento de gordura, embora não exista 

valorização de animais que forneçam carne de qualidade, o que não gera incentivo 

para que haja melhoras nos animais. O segmento de abate, tem definido padrões de 

peso e qualidade de carcaça por conta própria, para efeitos de comercialização e, com 

isso, ele lucram, pois vendem carne melhor e lucram também na outra ponta, quando 

penalizam carcaças com peso inferior e que não possuam a cobertura de gordura que 

eles desejam. De acordo com o autor, a cada quatro animais abatidos, um representa 

lucro líquido para o frigorífico, isso ocorre em função de que o frigorífico aproveita por 

completo os animais e remunera apenas a carcaça, ou seja, todos os subprodutos 

como, sebo, couro, miúdos, são comercializados, e são itens sobre os quais o produtor 

não recebe remuneração. No restante do mundo, geralmente, o produtor é 

remunerado pelo peso vivo do animal, afinal é o produto que está sendo vendido e 

que será comercializado por inteiro após o abate. O sebo do animal se transforma em 

sabonete e biocombustível, o couro é usado em diversas indústrias de vestuário e 

móveis, as pedras retiradas da bílis são usadas para estimular as ostras e produzirem 

pérolas, entre outras finalidades.  

Mesmo assim, verifica-se que ao longo de duas décadas, os pecuaristas 

investiram e obtiveram ganhos de eficiência, uma vez que antes os animais eram 

abatidos com 4 a 5 anos, e atualmente, o abate ocorre em média com animais de 3 

anos (TIRADO, 2009).  

Vale ressaltar que os frigoríficos citados, de acordo com Tirado (2009), são 

empresas que praticam o abate, possuindo infraestrutura adequada para isso, como 

câmaras frias, instalações para congelamento, funcionários qualificados. Essas 

empresas comercializam a carne com ou sem osso in natura, congelados e 

refrigerados. O processo inicia-se nos currais de espera e inspeção ante-mortem onde 

os animais ingerem apenas dieta líquida, é utilizada a restrição do animal em box de 

atordoamento, visando o abate humanitário, há a sangria, seguida de evisceração da 

carcaça e posterior inspeção de órgãos, vísceras, cabeça e carcaça, seguido da 

lavagem da carcaça e posterior resfriamento ou congelamento. Para melhorar a 

qualidade da carne, existem processos, ainda pouco usados no Brasil, como 

estimulação elétrica de carcaça, de resfriamento postergado e de maturação.  

Como mostra Tirado (2009), no Brasil existem os matadouros clandestinos 

que são pequenas unidades operacionais, rudimentares, sem os equipamentos 
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apropriados, a grande maioria operando sem inspeção sanitária e fiscalização. Isso 

compromete as características nutritivas e sanitárias desejáveis nos produtos.  

Sendo assim, percebe-se que há uma série de fatores limitantes neste elo 

da cadeia de abate. Inicia-se no momento da compra dos animais, que é feita de forma 

visual, pela observação de lotes de animais mais uniformes e que proporcionam maior 

e melhor couro. Nesse momento não se analisa qual o tipo de manejo que o produtor 

utiliza, se houve muito estresse até o gado chegar ao local do abate, itens que 

poderiam ser considerados para adquirir carne de qualidade e que o produtor poderia 

ser remunerado proporcionalmente. A identificação e classificação da qualidade da 

carcaça não é uma técnica disseminada, o que dificulta o pagamento diferenciado a 

produtores que entregam melhor mercadoria e inviabiliza a chegada de tal produto 

melhor, ao consumidor de forma clara e explicativa. Dessa forma os frigoríficos 

nivelam os animais de acordo com os que estão com menor desempenho, não pagam 

pelos que tem melhor qualidade, não remuneram o couro e subprodutos, não 

possuem automatização no processo de corte e desossa, o que resulta na criação de 

um ambiente em que não há maiores esforços para que se eleve a qualidade. 

Ademais, há falta de um bom marketing de carne bovina para mercado interno 

(TIRADO, 2009). 

Por fim, ressalta-se que a qualidade de toda a cadeia é definida pela 

matéria-prima, a qualidade dos processos e dos produtos acabados, transporte e 

distribuição e qualidade no ponto de venda (TIRADO, 2009). 

Luchiari Filho (2006), explica a classificação criada pelo Australian Meat 

and Livestock Industry Body (AUS-MEAT), a qual é usada pelas Nações Unidas para 

assegurar que os alimentos sejam próprios para o consumo, e que rege mais de 70% 

do comércio mundial de alimentos. Esse sistema considera importantes alguns pontos 

como, origem do animal, sistema de produção e alimentação, abate e processamento. 

Nesse sistema o processamento possui diversas regras que devem ser seguidas, 

como as temperaturas usadas em cada processo de resfriamento ou congelamento, 

a aparência da carne, as carcaças e cortes não podem ter hematomas, odores 

estranhos, manchas de sangue, ossos quebrados ou aparentes, queimaduras 

decorrentes do frio.  

A camada de gordura também tem especificações, assim como os cortes 

das carnes devem seguir regras como explica Luchiari Filho (2006, p. 5): 
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No processo de desossar, cortar e aparar, cuidados devem ser tomados a fim 
de evitar cortes no músculo mantendo a integridade e identidade do mesmo. 
Superfícies irregulares devem ser refiladas rentes à superfície muscular. Com 
exceção daqueles cortes separados pela união natural dos músculos, todos 
os cortes devem ser feitos de forma que a superfície do corte apresente um 
angulo reto em relação à posição do couro. O mínimo possível de músculo, 
osso ou cartilagem oriundos de um corte ou músculo adjacente poderão estar 
presentes. No caso dos cortes sem osso, todos os ossos, cartilagens e 
gânglios linfáticos aparentes, devem ser removidos. 

 

Ainda segundo Luchiari Filho (2006), a embalagem deve ser própria para 

alimentos e seguir requisitos de acordo com a forma de resfriamento e tipo da carne, 

o transporte deve ser apropriado a fim de manter as condições físicas e térmicas dos 

produtos. O comprador ainda pode pedir detalhes se a carne é de macho inteiro, 

macho jovem ou vaca jovem, novilho ou novilha, vaca adulta, bovino jovem, bem como 

a forma do abate (tradicional, kosher, halal ou outros), qual o sistema usado no 

ambiente que o animal engordou (intensivo, extensivo, orgânico, de controle 

específico ou outro), qual o processamento feito após o abate (estimulação elétrica, 

método de suspensão de carcaça, método de resfriamento e processo de maturação), 

e, para que se obtenha todos os dados, faz-se necessário o uso de sistema de 

rastreamento . 

A rede varejista e os frigoríficos, de acordo com Pereira (2005), são os elos 

que ligam os consumidores às propriedades rurais, que estão cada vez mais 

interiorizadas, diferentemente dos consumidores, que estão mais urbanizados e 

distantes das fazendas apesar de estarem mais bem informados. Portanto se faz 

necessária uma rede que conecte essas duas pontas de maneira eficaz. Estima-se 

que os consumidores do boi, considerando todos os produtos que ele gera, gastam 

em torno de U$10 bilhões por ano em itens produzidos a partir desses animais. 

Para Pereira (2005), existe uma complexidade da infraestrutura, dos canais 

de comercialização e da qualidade das políticas públicas que, no futuro, serão 

melhoradas e modernizadas, bem como o mercado interno. Futuramente, a linha de 

organização do mercado interno terá análise de risco da saúde, do bem-estar dos 

animais, do meio ambiente, bem como para os agentes da cadeia, tais riscos serão 

projetados de maneira a mitigá-los. O produtor será responsável pela segurança e 

qualidade dos produtos que produz, também será possível rastrear os produtos, para 

que, se necessário, seja feita a troca do produto que não esteja bom. O consumidor 
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também terá completo direito à informação nutricional dos produtos, as quais devem 

constar no rótulo. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o mundo atual passa por diversas e 

profundas mudanças constantemente, consequentemente, a qualidade das políticas 

e da infraestrutura econômica do mercado interno se tornam diferenciais e fatores 

atrativos para investimentos. Se faz importante o constante aprimoramento desde 

ambiente.   

 

 

2.4 Manejo, pecuária extensiva, intensiva e semi-extensiva  
 

 

O manejo racional de bovinos de corte, de acordo com Costa (2005), 

mostra que com conhecimento pode-se melhorar o bem-estar do mesmo, o que gera 

aumento da eficiência do sistema, geração de produtos de melhor qualidade, 

resultando em melhores resultados econômicos. Já o manejo agressivo gera 

dificuldades, lesões nos animais, danos as instalações, risco de acidentes para os 

trabalhadores, aumento do nível de medo dos animais em relação aos humanos o que 

gera estresse agudo e crônico. Por sorte, simples práticas podem diminuir e até 

eliminar esses problemas, como não agredir os animais, trabalhá-los em um ambiente 

de calma, sem gritos, circular calmamente pelo curral, evitar movimentos rápidos e 

violentos, evitar situações de distração, o formato do curral também ajuda, bem como 

trabalhar com pequenos grupos de animais por vez. As boas práticas têm reflexos 

positivos para os que trabalham com os animais, tanto quanto para os próprios 

animais e para o rendimento e lucratividade da atividade (COSTA, 2005).  

Quando se fala em raça, as zebuínas, com destaque para o Nelore, são os 

que ajudaram a pecuária brasileira a se desenvolver, devido às suas características 

como rusticidade, fertilidade e adaptabilidade. No entanto, ficou conhecida como um 

gado que não produz carne com maciez e marmoreio, logo, aprendeu-se a cruzá-lo 

com raças europeias, as quais possuem precocidade, qualidade de carne e bom 

acabamento.  Para obtenção de melhores resultados com o cruzamento, é necessário 

planejamento estratégico pois, apesar de ser um gado com melhor produtividade, ele 

é mais exigente, necessitando que melhorias nutricionais e ambientais sejam 

incorporadas.  
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Para Abreu, Moraes e Seidl (2001), a pecuária extensiva é caracterizada 

pela engorda do gado em pastagens nativas ou cultivadas, com subdivisões, sendo a 

quantidade de peso/gado por invernada calculada com base na quantidade e tipo de 

vegetação presente no local. Os trabalhos em curral são de vacinação do gado, 

marcação dos bezerros, vermifugação, entre outros. Para Paulino et al. (2006), o 

pasto cultivado melhora o desempenho do bovino, e nele, pode-se utilizar de diversos 

sistemas para o pastejo, como rotacionado, alternado, parado e contínuo, e desponte 

e repasse. Em períodos críticos, a pastagem cultivada, principalmente se tiver 

gramíneas de diferentes padrões de crescimento, podem resultar em ganho e 

crescimento dos animais. 

Para Paulino et al. (2006), a otimização da produção animal, para gado de 

corte ou bovinocultura de precisão, pode ser feita através do genótipo adequado e da 

suplementação, que ajuda a ter uma produção mais eficiente já que supri a escassez 

de nutrientes existente na forragem e aumenta a produtividade do animal, fazendo 

com que os animais ganhem mais peso.  

Quando objetiva-se realizar o abate do animal com até 18 meses ou menos, 

segundo Paulino et al. (2006),  tem-se duas opções no momento do desmame, pode-

se colocá-lo em confinamento em que estarão terminados com 11 a 15 meses (novilho 

superprecoce), ou pode-se colocá-lo no sistema de pasto com suplementação, em 

que estão prontos para abate com 16 a 18 meses (novilho precoce). Os processos de 

suplementação devem ser contínuos para que tenham os resultados esperados, 

portanto, quando inicia-se um tratamento no animal, seja confinado ou a pasto, o ideal 

é segui-lo até o final, claro, alterando-se as quantidades, tipos de produtos e outros, 

de acordo com as necessidades no momento.  

A maior parte da produção brasileira é formada pela pecuária extensiva, 

como explicada acima, ela é feita em grandes extensões de terra, sem grandes 

investimentos, com o gado ingerindo em maior quantidade pasto e suplementação de 

sal e minerais (TIRADO, 2009). 

Já na pecuária intensiva, há adoção de procedimentos tecnológicos e o 

gado é confinado, tais técnicas que requerem maior investimento pois os custos de 

produção são elevados e a mão de obra deve ser especializada. Esse tipo de 

produção é vantajoso no ponto de vista espacial, pois não se faz necessário o uso de 

grandes espaços, e gera aumento da produtividade (Proceare, 2016). 
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A pecuária semi-extensiva é uma mescla da pecuária extensiva e intensiva. 

Não há proporção exata, mas teoricamente, ela é feita com gado solto no pasto e há 

maior seleção do rebanho (Proceare, 2016). O sistema pasto e confinamento funciona 

como forma de complementação e terminação dos animais engordados a pasto. Em 

uma das modalidades desse sistema, o gado fica no pasto onde é, também, 

suplementado, e apenas na fase de terminação ele é conduzido ao confinamento, 

onde fica em torno de 45 – 90 dias. Tal formato gera um animal com melhor carcaça, 

melhor acabamento, ganho de produtividade e qualidade, o qual poderia ser vendido 

para satisfazer um nicho de mercado exigente. A carne com melhor qualidade também 

pode ser obtida com o sistema de confinamento, em que o animal recebe níveis 

crescentes de suplementação até o abate (PAULINO et al., 2006). 

 

 

2.5 Confinamento e semiconfinamento  
 

 

Todo tipo de sistema de engorda deve ser feito de acordo com as 

características dos animais, do ambiente em que se encontra, do investimento 

possível de ser feito e dos recursos disponíveis. Sendo assim, existem diversas 

modalidades que podem ser executadas e desenvolvidas de acordo com as 

necessidades individuais dos pecuaristas e dos animais. Aqui serão abordadas 

algumas.  

O semiconfinamento se trata da engorda do boi a pasto com fornecimento 

de ração suplementada no cocho. Esse sistema é comum na seca, em que o pasto 

está mais fraco e não há necessidade de desocupação do pasto. Esse sistema deve 

ser elaborado de forma estratégica, uma vez que os custos das rações e suplementos 

são elevados, os ganhos de peso são, normalmente, modestos, e após esse processo 

o ideal seria o abate, pois se os animais retornarem a dieta de pasto ou seguirem para 

confinamento, parte dos resultados e benefícios obtidos será perdida. Em situações 

particulares, como quando o preço dos grãos (milho, e outros) está baixo, ou quando 

é necessário diminuir a carga (kg) no pasto, quando há necessidade de liquidez, 

quando o bezerro está barato, o semiconfimento é viável (LANNA E ALMEIDA, 2005). 

Já o confinamento, de acordo com Lanna e Almeida (2005), existente no 

Brasil, compreende períodos mais curtos que quando comparado aos confinamentos 
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realizados em outros países como Estados Unidos e Austrália. Os animais ficam em 

torno de 70 a 80 dias confinados, assim, mais de 90% dos nutrientes consumidos por 

eles em suas vidas, provém do pastejo. Tal técnica é estratégica, proporcionando 

aceleração do crescimento do gado e diminuição da carga no pasto, principalmente 

em épocas de fortes secas.  

O animal erado, ou seja, acima de 24 meses, requer melhor alimentação 

para seguir se desenvolvendo, se o pasto não for de ótima qualidade, ele se tornará 

ineficiente. É quando entra o confinamento, que permite com que o pasto se recupere 

e supra as necessidades do restante do rebanho que não é tão pesado, enquanto o 

gado mais pesado é confinado e terminado. De acordo com Lanna e Almeida (2005), 

estudos estimam que 80 dias de confinamento equivalem a 8 meses de pastejo. Os 

frigoríficos seriam os que mais se beneficiariam do sistema de confinamento, pois 

teriam fornecimento constante de matéria-prima, principalmente em locais onde a 

seca diminui a quantidade de animais para abate, e ainda teriam animais com melhor 

acabamento. No entanto, Lanna e Almeida (2005) relatam:  

 

Outro importante benefício desse sistema está no aumento do peso de abate, 
já que o Brasil tem um dos mais baixos do mundo – menor que o europeu, o 
americano, o australiano e argentino – causa direta do alto custo industrial do 
sistema frigorífico nacional. A redução da idade de abate e o aumento da 
eficiência de produção seriam, para esse segmento, apenas benefícios 
secundários. Produtores nacionais sempre acreditaram que o confinamento 
representasse uma forma de melhorar a qualidade da carne – e.g. reduzindo 
a idade de abate e melhorando o acabamento – e, portanto, de se agregar 
maior valor ao produto. Efetivamente, animais confinados recebem preços 
mais elevados, entretanto, esse diferencial é pequeno. 

 

Ainda de acordo com Lanna e Almeida (2005), o confinamento permite 

diminuir a idade para o abate, aumentar de peso de abate e melhorar a padronização 

e o acabamento, independente da época do ano, o que é positivo devido ao aumento 

da demanda interna do país por carnes de qualidade. No entanto, do ponto de vista 

do pecuarista, a venda para frigoríficos desse tipo de animal ainda não é tão 

interessante economicamente. Como mostram Lanna e Almeida (2005):  

 

Apenas um estímulo para que os frigoríficos produzam bovinos mais jovens 
e melhor acabados pode alterar essa situação. A bonificação por qualidade 
repassada pelos frigoríficos é hoje muito inferior ao aumento nos custos para 
se produzir um animal melhor acabado. Isso faz com que continue sendo 
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economicamente mais interessante para o produtor produzir carne de 
bovinos inteiros e pouco acabados. 

 

 
Independentemente, o confinamento possui diversos benefícios, como a 

liberação de áreas de pastagens, que podem ser usadas por outros animais. Bem 

como o aumento de animais abatidos anualmente o que gera liquidez, além de se 

tornar possível prever quando ocorrerá a terminação do animal. Dessa forma pode-se 

escolher a melhor época para vende-lo, por exemplo na entressafra quando o preço 

é mais elevado. Assim, pode-se aumentar a remuneração, e o animal fica com melhor 

acabamento e qualidade de carcaça. Outros benefícios incluem a possibilidade de 

trabalhar com diferentes épocas de terminação para que se tenha receita distribuída 

ao longo do ano. O custo de fornecimento de ração por unidade de energia ou de 

ganho é menor do que se comparado ao semiconfinamento, e a concentração de 

esterco no local permite a utilização do mesmo para outros fins. Por fim, há elevação 

do retorno sobre o capital investido. Para o frigorifico há diversos benefícios, como 

carne padronizada, melhor acabamento, melhor rendimento de carcaça (LANNA E 

ALMEIDA, 2005). 

Ademais, o animal confinado terá um ganho compensatório, o qual advém 

da restrição alimentar que praticamente todo animal que chega do pasto possui e, 

que, quando alimentado com altos níveis de energia, apresentam o ganho 

compensatório. Nesse momento é importante que o bovino possa consumir o máximo 

de alimentos, portanto faz-se necessário que o nutricionista ou encarregado pela 

composição da dieta, avalie o grau de compensação estimado e se prepare para 

explorar tal crescimento com os níveis nutricionais e práticas de manejo adequadas 

para a situação. Quando o confinamento é de curto prazo, tal ganho compensatório 

pode durar do início do confinamento até o abate (ALMEIDA et al., 2016). 

No entanto, segundo Lanna e Almeida (2005), nem sempre o confinamento 

é viável, por isso recomenda-se estudá-lo e projetá-lo primeiramente, para posterior 

inserção da prática. Ainda, o confinamento é inviabilizado em locais onde os 

ingredientes para a ração são muito caros, ou onde o preço da arroba do boi não 

compensa pelo fato de ser baixa, ou ainda quando há riscos sanitários devido à 

quantidade e concentração de animais e locais muito quentes ou úmidos também não 

favorecem a atividade.  
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No Brasil o confinamento ocorre, em geral, de abril a meados de dezembro. 

No país o confinamento anual é difícil de ocorrer devido ao bom desempenho do gado 

terminado no pasto no período das águas, o que não favoreceria economicamente o 

confinamento, e devido ao calor e lama presentes nos meses de novembro a março, 

o que causa estresse calórico nos animais, principalmente os cruzados com raças 

europeias, e o acúmulo de lama pode causar infestações de ectoparasitas. E ainda, 

nesse período de verão, há escassez de produtos para compor a ração dada em 

confinamento o que eleva o preço dos mesmos. Por fim, o gado magro (de reposição) 

geralmente está caro, e, os valores pagos pelos frigoríficos não compensam os gastos 

necessários para o confinamento. Portanto, é uma questão estratégica brasileira, 

adotada devido às características do ambiente e do mercado. Uma forma de alterar 

tal situação seria através do incentivo e desenvolvimento dos mercados de 

restaurantes de luxo e revendedores de carnes premium. O crescimento do mercado 

geraria aumento na busca por boas carnes, o que incentivaria os frigoríficos a 

pagarem mais aos produtores que possuíssem programas de qualidade (ALMEIDA et 

al., 2016). 

Caracteristicamente, de acordo com Almeida et al. (2016), as fazendas de 

terminação do país possuem mais animais zebuínos, particularmente nelore, em 

confinamento, e essa raça possui exigências quanto à dieta, pois não toleram altas 

proporções de concentrados energéticos e consomem altas proporções de volumoso, 

diferentemente das raças europeias e cruzados. Outra característica das fazendas é 

a predominância do gado inteiro, já que estes animais possuem maiores expectativas 

de ganho de peso, mas, em contrapartida, podem gerar uma carne com pior pH e cor. 

Ressalta-se que não há registros que mensurem a proporção de tal desempenho 

negativo. Em relação à dieta, a mesma deve ser de acordo com as necessidades 

fisiológicas do animal e da viabilidade econômica, já que diversas vezes não é 

economicamente viável utilizar concentrações energéticas altas, pois os preços 

geralmente são crescentes do milho grão e de outros cereais energéticos na época 

em que se confina. Ademais, se o brasileiro adotasse dietas de confinamento com alto 

concentrado, teria de fazer a adaptação gradual dos animais a nova ração, e, como já 

mencionado, os frigoríficos pouco bonificam os animais com bom acabamento e 

produzem melhores carcaças. Então, conclui-se que provavelmente, a dieta a base 

de volumoso, para confinamentos no Brasil, é mais indicada. De qualquer forma, 
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destaca-se a necessidade de uma análise detalhada e completa do confinamento afim 

de identificar a melhor composição de dieta e proporções a serem usadas.  

Os animais retirados do pastejo e destinados ao confinamento no Brasil, 

devem passar por um período de, aproximadamente, 7 dias de adaptação, no qual a 

dieta é feita com maiores taxas de alimentos volumosos, alto percentual de proteína 

bruta, visando o aumento do ganho compensatório, e menor quantidade de ureia, 

entre outros itens que não são alterados. Uma vez que os bovinos se mostram 

adaptados, ou seja, aumentam a quantidade de ingestão da comida, eles passarão 

para a dieta efetiva que irá sofrer alterações somente nos itens descritos acima. As 

dietas são compostas por diversos itens, como os volumosos, os grãos de cereais, 

subprodutos energéticos, suplementos proteicos e nitrogênio não proteico, 

oleaginosas e fontes de gorduras, vitaminas e minerais e ionóforos, antimicrobianos 

e outros aditivos (ALMEIDA et al., 2016). 

Os volumosos nutrem a necessidade de fibras dos animais, resultando na 

regulação do metabolismo, usa-se comumente a cana de açúcar, silagem de milho e 

de sorgo (ALMEIDA et al., 2016). 

Entre os cereis, os mais utilizados são o milho e o sorgo, que geralmente 

passam pela moagem que aumenta a taxa de fermentação ruminal. Pode ser feito 

também a silagem do grão ainda úmido, aquele colhido em torno de 3 semanas antes 

da colheita do grão seco, e que resulta em aumento energético (ALMEIDA et al., 

2016). 

Os subprodutos energéticos contribuem com o aumento dos teores de 

fibras digestíveis, e diminuem o custo da ração, como a casca da soja, polpa cítrica, 

farelo de milho e de trigo (ALMEIDA et al., 2016).  

A ureia é um suplemento amplamente usado nas fazendas de terminação 

brasileiras decorrente do fato dela ajudar a diminuir a quantidade necessária de 

proteína verdadeira nas dietas, o que ajuda a diminuir o custo da ração. A ureia além 

de limitar o consumo dos suplementos, tem função nutricional que ajuda na digestão 

de fibras (ALMEIDA et al.,2016). 

O suplemento proteico mais utilizado é o farelo de algodão e seu uso varia 

de acordo com as necessidades e peso dos bovinos confinados, para os animais que 

iniciam o processo já com elevados pesos, não são necessárias altas taxas de 

proteína, entretanto pode surgir a necessidade do uso devido ao fato dos animais 
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estarem em crescimento compensatório, época em que a composição de ganho é rica 

em proteína e o uso nos novilhos superprecoses, é alto (ALMEIDA et al., 2016).  

A oleaginosa utilizada é o caroço de algodão devido às suas propriedades. 

Quanto aos minerais essenciais aos bovinos, destacam-se, o fósforo, sódio, cloro, 

cálcio, potássio, enxofre e magnésio, recomenda-se a inserção de sal branco a 

vontade, pelo fato dele funcionar como um soro para estes animais, ajudando em 

diarreias, leves intoxicações, entre outros transtornos digestivos. Também é um 

limitador de consumo, menos eficiente que a ureia, mas melhor em termos 

econômicos (ALMEIDA et al., 2016).  

Os microelementos minerais são o iodo, o cobre, manganês, cobalto, ferro 

e selênio. Já as vitaminas que podem ser inseridas nas dietas, são utilizadas as 

vitaminas E, A e D (ALMEIDA et al., 2016).  

Os aditivos são substâncias adicionadas a ração com o objetivo de 

intensificar, modificar ou conservar as propriedades da mesma, sem provocar 

alterações nos valores nutritivos (ALMEIDA et al., 2016). 

Os antimicrobianos não possuem uso difundido no país, e há falta de 

estudos e análises que comprovem os reais efeitos da adição dos aditivos nas dietas, 

no entanto sabe-se que alguns não possuem efeitos e outros, como os ionóforos, que 

possuem efeito antibiótico, são bons e incrementam o desempenho dos ruminantes e 

a eficiência alimentar (ALMEIDA et al., 2016). 

A alimentação em confinamento, de acordo com Almeida et al. (2016), deve 

ser irrestrita ao longo do dia, sendo a ração servida de forma misturada para os 

animais. A quantidade de vezes que será reposta a dieta e a quantidade de animais 

no local irá depender da época do ano, entre outras condições. Diz-se que o ideal no 

momento da reposição da ração é que em torno de 25% dos animais estejam no 

cocho, já esperando, que 50% estejam em pé se dirigindo a comida e que o restante 

esteja se levantando. Existe o manejo do “cocho limpo”, o qual prega que se deve 

restringir parcialmente a quantidade fornecida de alimentação de um dia para o outro, 

de forma que no dia seguinte o cocho esteja limpo e lambido. No entanto, não é ideal 

deixar o cocho vazio por muito tempo, o que pode gerar agressividade, que também 

é uma forma de identificar se o manejo está correto ou não. Quando os bovinos se 

mostram muito agitados e agressivos no momento do trato, e o cocho está vazio e 

lambido, se tem um indicativo de que a ração deve ser aumentada, por outro lado, 

quando o cocho se encontra vazio e lambido e os animais estão tranquilos e vem ao 
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encontro do próximo trato, isso significa que a quantidade fornecida de alimento no 

trato anterior foi correta. Para identificar esses possíveis ajustes, faz-se necessária a 

presença de um inspetor para o cocho, o qual irá, diariamente, analisar os cochos e 

ver se há sobras ou não, e assim formular a melhor ração para o próximo trato.  

Sabe-se que a suculência e o sabor da carne bovina advêm da gordura 

intramuscular, a qual aumenta com a idade e está ligada a terminação do animal e 

seu genótipo e que a maciez tende a ser maior em animais mais jovens devido ao 

acúmulo do tecido conjuntivo das fibras musculares ser menor. Com isso, os animais 

confinados tendem a ter carnes de maior maciez e padrão de gordura mais uniforme, 

já que possuem melhor acabamento.  Ademais, ainda de acordo com Almeida et al. 

(2016):  
 

Quando a carcaça está protegida, isto é, revestida com uma camada de 
gordura, a temperatura da carne declina mais lentamente durante seu 
resfriamento na câmara fria, proporcionando um rápido abaixamento do pH, 
conservando adequadamente a carne, além de facilitar a ação das calpaínas 
que promovem a proteólise das fibras musculares, provocando a maciez.  

 

Quando a carcaça não possui a camada de gordura, o processo contrário 

ocorre, prejudicando a maciez da carne e o até mesmo o tempo de conservação na 

comercialização, que sofre diminuição. 

O confinamento gira em torno do alimento oferecido ao gado confinado, 

que representa de 70 a 85% dos custos do sistema de confinamento. Logo, percebe-

se que, como as margens de lucro já são estreitas, um dos fatores mais importantes, 

juntamente com o preço do boi magro e gordo, é a composição de uma dieta correta 

e lucrativa. Para isso existem as dietas de custo mínimo, que devem identificar a meta 

desejada (menor custo da ração, ganho máximo de peso, data limite para saída dos 

animais, entre outros), e formular dietas possíveis para o desempenho dos animais e 

que estejam de acordo com as exigências nutricionais dos mesmos. A composição da 

ração é de extrema importância, uma vez que o sistema interno do animal deve 

funcionar da melhor maneira, e, para que isso ocorra, a associação dos ingredientes 

deve ocorrer nas proporções ideais e em conformidade com a meta definida. 

“Mudanças na composição da dieta geram variação na ingestão de alimentos, nas 

exigências nutricionais e no desempenho animal.” (ALMEIDA et al., 2016, p.14). 
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Caso o cenário previsto de a demanda mundial por carne crescer 

exponencialmente nas próximas décadas se realizar, uma forma de aumentar a 

produção é através do aumento de tecnologia nos processos. O que poderia ser obtido 

com o confinamento por exemplo, o qual seria um bom método para aumentar a 

produtividade do gado iniciado no pastejo. Dessa forma, seria possível aumentar a 

produtividade, diminuir a idade de abate, dinamizar a cadeia e os frigoríficos e ainda 

produzir um alimento melhor, em termos de qualidade (LANNA E ALMEIDA, 2005). 

Murta et al. (2008) concorda que a competitividade da carne bovina com as 

outras carnes, bem como o aumento da presença do Brasil no cenário mundial de 

carne bovina requerem que a pecuária forneça produtos de qualidade e de maneira 

contínua durante o ano. Diante disso, verificou-se um aumento na prática do 

confinamento como método de terminação de animais em diversos estados 

brasileiros. Ainda assim, se comparado com países evoluídos, a eficiência da 

produção de carne bovina no Brasil ainda é baixa, o que provavelmente ocorre devido 

ao alto custo no momento da aquisição do gado magro, bem como da alimentação 

em confinamento e do preço de venda do boi terminado. Problemas com a maciez 

das carnes, estão sendo ajustados através de melhoramento genético, o que resulta 

em redução no tempo de abate. Ainda de acordo com o estudo de Murta et al. (2008), 

o confinamento brasileiro, geralmente, dura de 60 a 150 dias, ou 90 a 120 dias, mas 

isso pode variar de acordo com o pecuarista. E a prática ocorre geralmente de junho 

a novembro (entressafra), pois é a época em que o preço pago pela arroba do boi 

gordo é mais alta. Nesses meses, geralmente, há falta de chuva, resultando na 

diminuição da qualidade do capim, e consequentemente, diminuição da oferta de 

animais terminados a pasto. Com a diminuição da oferta, o preço tende a subir. 

Defende-se que as instalações devem ser simples e baratas, pois o contrário pode 

inviabilizar a prática. Os componentes da ração podem ser alternados de acordo com 

as regiões, de maneira a utilizar o que há próximo ao local do confinamento, desde 

que o valor nutricional não resulte em redução do desempenho dos animais. E, a 

utilização de um bom volumoso ajuda a reduzir custos com concentrado. 

Santos (2017) desenvolve uma análise considerando fatores econômicos 

e técnicos dos confinamentos no Brasil, concluindo que esta é uma prática viável. 

Porém aponta que ainda tem altos custos, e que é necessário pessoal capacitado e 

qualificado para a tarefa, além de bons insumos e técnicas. O maior custo ainda é o 
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do próprio animal, seguido da ração, mas quando bem gerenciados, com dietas bem 

planejadas, podem proporcionar boa lucratividade.  

Seguindo o mesmo pensamento, Barbieri, Carvalho e Sabbag (2016), 

concluíram que a prática do confinamento proporciona maior controle sobre os custos, 

no entanto, os gastos requerem bom planejamento. Quando bem analisados, os 

custos, as tendências de mercado, e o ciclo da pecuária para se comprar a reposição 

dos animais, o confinamento pode ser uma atividade lucrativa.  

De acordo com o estudo de Lopes e Magalhães (2005), realizado em Minas 

Gerais com 3.583 animais confinados entre os meses de abril a novembro, esse 

sistema de produção de bovinos tem condições de existir no longo prazo no país. No 

estudo, o esterco recolhido teve parte utilizada para adubar capineiras, o que resultou 

em diminuição nas despesas com manutenção das mesmas, e parte foi vendida, 

gerando receita extra. Também verificou-se que o maior custo da atividade foi o de 

aquisição dos animais, seguido pelos custos de alimentação, despesas diversas, mão 

de obra e impostos.  

Segundo Lopes et al. (2007) a escala de produção em confinamentos afeta 

de forma significante a lucratividade obtida com a atividade. Foi constatado que os 

sistemas que possuem maior escala, também possuem menores custos totais 

unitários e ainda, a técnica se mostrou viável e percebeu-se a capitalização dos 

pecuaristas. 

Gottschall, Canellas e Ferreira (2008), analisaram o confinamento como 

uma alternativa para o aumento de eficiência econômica no sistema de produção de 

bovinos. Como o confinamento é uma atividade especializada e com risco, 

considerado pelos autores, como moderado, salientou-se a necessidade de haver 

domínio das técnicas utilizadas e bom controle gerencial. Na atividade, os animais 

devem ganhar mais peso em um período de tempo menor, objetivando compensar os 

elevados custos com os preços superiores da arroba do boi gordo na época da 

entressafra da carne bovina. Porém este não é o único benefício existente, há 

benefícios indiretos como a aceleração do giro de capital, aumento da escala de 

produção, capacidade de programação da data de comercialização dos animais, alívio 

das pastagens no inverno, entre outros. De acordo com os autores, existem muitos 

fatores que afetam o desempenho econômico do confinamento como, o custo de 

aquisição dos animais, o custo e qualidade da alimentação, o animal utilizado. Mesmo 

assim a técnica é uma alternativa viável quando se visa aumento de receitas. Os 
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autores reforçam que animais de diferentes categorias e idades podem ser usados, 

desde que a propriedade tenha recursos para isso e obedeça às exigências 

alimentares dos animais. E ainda, nem sempre os animais com maior eficiência 

biológica, ou seja, os que ganham mais peso no período de tempo definido, são os 

que apresentam maior retorno econômico. Para melhorar a rentabilidade é essencial 

analisar as diferenças de preços praticados na safra e entressafra de bovinos, para 

assim poder buscar a melhor relação entre a compra de boi magro e a venda do boi 

gordo. 

Já em estudo conduzido por Raupp e Fuganti (2014) a respeito dos custos 

da pecuária de corte com engorda em pastagens e em confinamento, verificou-se que 

o confinamento possui benefícios como menor área necessária e menor tempo de 

engorda. Entretanto, essa modalidade apresenta maiores riscos e maiores chances 

de prejuízo. Isso ocorre devido aos altos custos a incerteza no momento da venda do 

animal, já que há volatilidade nos preços praticados e o retorno da atividade é 

intimamente atrelado ao preço de venda.  

Conforme estudo de Pacheco et al. (2014), que analisou a engorda em 

confinamento de animais em três pesos distintos, tanto de entrada quanto de saída, o 

uso de confinamento se mostrou inviável, sendo as menores perdas econômicas nos 

animais com menores pesos. No estudo, 98% do custo total corresponde a custos 

variáveis, sendo os maiores o preço de compra do animal magro e a ração oferecida 

no cocho. Constatou-se que essa técnica possui elevado risco econômico.  

Em relação ao estado fisiológico do animal em si, o estudo de Lopes et al. 

(2008) analisou a terminação em confinamento de 500 bovinos machos castrados. 

Percebeu-se que a eficiência de ganho de peso influenciava a lucratividade da 

atividade. O ganho de peso médio diário variou entre 1,1kg, 1,3kg, 1,5kg e 1,7kg, 

sendo o ganho de 1,3kg diário o que proporcionou maior rentabilidade, segundo o 

estudo. Isso ocorreu pois, nesse caso, cada ganho de peso afetava, em diferentes 

proporções, os custos operacionais.   

Em outro estudo, Lopes et al. (2005), define que no Brasil, a castração de 

bovinos ocorre para facilitar o manejo e acaba por melhorar a distribuição de gordura, 

tanto no marmoreio como na cobertura. Porém estes animais engordam mais 

lentamente que os inteiros e produzem carcaça mais leve. Mas, por outro lado, não 

sofrem penalizações dos frigoríficos, fato que ocorre com os inteiros, os quais perdem 

em torno de R$2,00 por arroba. No confinamento estudado, os animais inteiros 
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tiveram maior ganho de peso por terem melhor conversão alimentar e devido a 

presença de testosterona que estimula o crescimento. Concluiu-se que desde que os 

animais confinados inteiros tenham ganho de peso superior a 16,7% do ganho de 

peso dos castrados, eles têm maior rentabilidade.  

Em estudo mais recente de Lopes et al. (2011), apontou-se que a castração 

tem efeito negativo sobre o ganho de peso em confinamento, afetando o desempenho 

dos animais e diminuindo a rentabilidade da atividade. A receita superior obtida com 

os animais inteiros, devido a maior quantidade de arrobas por animal, é suficiente para 

compensar a penalização do frigorífico.  

Segundo Quadros (2010), se no momento da compra do boi magro, ele 

estiver com preço alto, as chances de o confinamento dar resultado positivo, ou seja, 

lucro, são pequenas. E, na sequência, os custos com alimentação dos animais devem 

ser bem planejados, já que grandes acréscimos de peso podem não ser 

economicamente viáveis se conseguidos através de grande quantidade de 

concentrados. Daí a relevância do potencial genético do animal.  

Apesar dos riscos presentes no confinamento, enxerga-se que este é o 

caminho para modernizar e aumentar o desempenho na engorda de bovinos em 

fazendas. O presente estudo irá analisar a viabilidade da instalação de um 

confinamento no estado do Mato Grosso do Sul, com base em dados recentes. Se a 

prática for viável, pode-se considerar a produção de animais de qualidade para 

produção de carnes premium, com foco na venda para boutiques.  
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Análise de viabilidade econômica (fluxo de caixa descontado)  

 
 

A análise de viabilidade econômica visa anteceder para os investidores 

quais serão os reais valores necessários a se investir, quais os detalhes de tal 

investimento, onde os recursos serão aplicados. E ainda, qual o retorno esperado e 

em quanto tempo ele ocorrerá, ou se o projeto é inviável. Se esse for o caso, é possível 

analisar o que o inviabiliza e estudar cenários em que essa situação poderia ser 

alterada. 

Neste trabalho será utilizada a técnica para avalição de projetos via fluxo 

de caixa descontado. Essa metodologia leva em consideração o valor econômico, 

expresso através do valor presente, ou seja, os benefícios operacionais de caixa 

esperados no futuro e descontados a uma taxa de atratividade. Tal taxa reflete o custo 

de oportunidade dos investidores, donos do capital (BISCHOFF, 2013). 

O fluxo de caixa convencional é estruturado da seguinte forma (ASSAF 

NETO, 2005): 

(+) Receita 

(-) Deduções da receita 

(=) Receita líquida 

(-) Custos 

(-) Despesas 

(=) EBITDA 

(-) Depreciação  

(=) Lucro antes do imposto de renda (LAIR) 

(-) Imposto de renda e contribuição social 

(=) Lucro líquido  

(+) Depreciação e amortizações 

(=) Fluxo de caixa livre 

 

 
As depreciações e amortizações devem ser somadas ao lucro líquido para 

chegar-se ao fluxo de caixa livre ou fluxo de caixa operacional, uma vez que tais 
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despesas são contábeis, ou seja, não representam desembolso efetivo de dinheiro. 

Ainda, para chegar-se ao fluxo de caixa livre, deve-se incluir no cálculo o investimento 

feito, o qual representa uma saída de caixa. Em casos de venda do negócio ou 

encerramento do projeto, deve-se incluir também o valor residual estimado do projeto, 

que seria o capital de giro e ativos fixos (BISCHOFF, 2013).  

Com o fluxo de caixa pronto, é preciso considerar que não se pode somar, 

subtrair, multiplicar ou dividir seus valores monetários em tempos distintos, portanto, 

é preciso traze-los ao mesmo período, para isso é necessário aplicar uma taxa 

conhecida como Taxa Mínima de atratividade (TMA). A TMA é a taxa de juros mínima 

esperada pelo investidor para aquele projeto. Em outras palavras, seria a melhor taxa 

ofertada para a aplicação do capital. Pois o investidor precisa que o capital seja 

remunerado a uma taxa que lhe satisfaça para remunerar seu custo de oportunidade. 

Ou seja, a TMA representa o custo de oportunidade do investidor de aplicar o valor no 

projeto escolhido e não em outro investimento. Para análise de investimentos, a TMA 

é regularmente estimada com base nos juros praticados no mercado. Através da taxa 

mínima de atratividade e dos fluxos de caixa, pode-se calcular o valor presente líquido 

do projeto. No entanto, quanto maior for a TMA, menor será o VPL, ou seja, mais difícil 

será a viabilização de projetos. (INDICADORES..., 2013). 

Através do fluxo de caixa livre e da taxa mínima de atratividade (TMA), é 

possível calcular indicadores de viabilidade como o Valor Presente Líquido (VPL), a 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback (BISCHOFF, 2013).  

O VPL é o principal indicador de viabilidade de um projeto, ele é obtido 

através da diferença entre as entradas e as saídas de caixa do projeto, a valor 

presente e descontadas a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Sendo assim, ele 

mostra o quanto o projeto pode gerar de riqueza após recuperar o investimento inicial 

e o valor que teria sido ganho se o investimento fosse aplicado a TMA. Se o valor 

presente líquido for maior ou igual a zero, o projeto se mostra atraente e pode-se 

continuar a analisá-lo. Quando o VPL é igual a zero, significa que o lucro econômico 

é zero, ou seja, não há lucro extraordinário, é indiferente aceitar ou não o projeto. 

Porém, se o resultado for menor que zero, deve-se rejeitar o projeto (BISCHOFF, 

2013). 

 

 



 40 

𝑉𝑃𝐿 = 	−𝐶𝑓𝑜 +	+
𝐶𝐹𝑗	

(1 + 𝑇𝑀𝐴)! 	> 	0 

 

 

A taxa interna de retorno é a taxa de juros que faz com que o valor presente 

líquido seja igual a zero. Representando o ponto de reversão da decisão de investir, 

sendo assim, se a TMA for menor que a TIR, o projeto pode ser aceito, e se o contrário 

ocorrer, o projeto deve ser rejeitado. Quanto maior a diferença entre as duas taxas, 

maior o lucro/prejuízo que o projeto irá gerar. Se as duas taxas forem iguais, o ganho 

do projeto será zero (BISCHOFF, 2013). 

 

 

+
𝐹𝐶"

(1 + 𝑇𝐼𝑅)" = 0	
#

"$%

 

 

 

Segundo Bischoff (2013), a TIR só deve ser usada quando o fluxo de caixa 

apresenta apenas uma inversão de sinal, caso contrário, pode-se encontrar mais de 

uma TIR. Para solucionar esse problema, utiliza-se a Taxa Interna de Retorno 

Modificada (TIRM), a qual também assume que o os fluxos de caixa do projeto serão 

reinvestidos pelo custo de capital.  

Por fim, o payback mostra o tempo necessário para que o investimento 

inicial seja recuperado.  

 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 	
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠	𝑛𝑜	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜  

 

 

3.2 Análise de sensibilidade 
 

 

O valor presente líquido é obtido através de estimativas de venda, de custo 

entre outros, então são valores esperados caso tudo ocorra conforme aquele 
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planejamento. A análise de sensibilidade serve para exemplificar o que poderia 

ocorrer se o cenário fosse diferente daquele previsto inicialmente.  

No presente estudo, será considerada uma análise de sensibilidade, na 

qual alguns fatores que influenciam no fluxo de caixa do projeto serão alterados, e 

então será calculado o efeito que isso teria sobre os indicadores VPL, TIR e Payback. 

Neste estudo serão alteradas as variáveis: preço do boi gordo (produto final do 

confinamento), preço do boi magro (insumo) e o preço da ração (consideraremos 

basicamente o milho). Considerando então, 3 cenários distintos, com preços médios, 

com preços altos e com preços baixos. Os demais itens do fluxo de caixa, serão 

mantidos conforme estabelecidos inicialmente. Adicionalmente, serão analisados e 

apresentados de maneira sucinta, os cenários possíveis a partir da variação das 

variáveis. 

 

 

3.3 Caracterização do ambiente produtivo 

 
 

O presente estudo foi desenvolvido visando um confinamento no Mato 

Grosso do Sul, próximo à cidade de Bandeirantes, que conforme Figura 1, fica no 

centro do estado. Atualmente, a fazenda utilizada como unidade de análise, opera 

com sistema de integração lavoura-pecuária em toda sua área útil. A pecuária é de 

engorda a pasto, e quando necessário faz-se uso de suplementação.  

Se apurada a viabilidade do confinamento, esta poderia ser uma atividade 

adicional a se desenvolver de modo a aumentar a renda da fazenda. Caso contrário 

o estudo pode analisar em quais situações seria viável essa forma de engorda. 

Localizada na região central do estado do Mato Grosso do Sul, o ambiente 

tem clima tropical e inverno seco, caracterizado por chuva no verão (entre outubro e 

abril) e seca no inverno (entre maio e outubro), conforme ilustra a Figura 2.  
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Figura 1 – Município de Bandeirantes (PEREIRA et al., 2012). 

 

 

 
Figura 2 – Balanço hídrico mensal (PEREIRA et al., 2012). 
 

 

 

3.4 Parâmetros técnicos do confinamento - modelagem 

 
 

O confinamento ficaria localizado próximo ao curral já existente para 

facilitar o manejo e próximo ao novo armazém, facilitando a logística da ração. Duas 

pessoas são encarregadas do confinamento como um todo, ou seja, realizando 

limpeza dos cochos, e da estrutura, alimentação dos animais e demais afazeres. 
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Pontualmente, pode ser necessário um consultor para realizar ajustes na ração, mas 

não será considerado no momento.  

Os dados para construção do local onde os animais serão confinados foram 

considerados com base no estudo de Nogueira (2006), conforme quadro 1, com 

capacidade para 200 a 240 bois, sendo possível realizar expansão futura, se 

pertinente, de maneira integrada as instalações iniciais. O estudo foi feito com base 

em 240 animais confinados por 110 dias. Para realizar a construção, foi considerada 

a contratação de um empreiteiro que já atua na região, e estabeleceu-se o período de 

15 dias, com três funcionários com diária de R$100,00.  

 
 

 
Quadro 1 - Relação de itens a serem investidos para instalação de um 
confinamento com capacidade para fechar 200 a 240 animais em engorda 
(Nogueira, 2006). 

 

 

Totalizando R$41.589,32 de investimento em infraestrutura no local onde 

os animais serão confinados, salientando que, alguns itens, como o reservatório de 

água, estão superdimensionados, de forma que se precisar aumentar o confinamento, 

futuramente, não há necessidade de investimento nesse item, pois o mesmo pode 

atender um confinamento com 500 bois. À medida que se aumenta a quantidade de 

animais no confinamento, o custo por animal cai, porém o aporte total de capital a se 

investir é maior. Um exemplo do cocho de um confinamento ilustra a Figura 3, e a 



 44 

Figura 4 ilustra representação do posicionamento do cocho, bebedouro e porteira 

necessários.  

 

 

 
Figura 3 – Cocho de confinamento (BRANCO, 2014). 
 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Esquema de posicionamento do bebedouro (BRANCO, 2014). 
 

 

 

Ademais, é necessário a construção de um espaço para o trabalho e 

armazenagem de parte da ração, e do maquinário, conhecido nas propriedades rurais 

como barracão ou galpão, conforme figura 5. O custo de tal construção foi apurado 
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(informação verbal)1 e é de R$1.000,00 o metro quadrado. Um barracão de 250m2, 

sendo 25 metros de largura por 10 metros de profundidade, com teto de 7 metros de 

altura, estrutura de concreto e teto simples, totaliza custo de R$250.000,00.  

 

 
Figura 5 – Galpão (COMO..., 2014) 

 
 

O investimento em maquinário será de um misturador/distribuidor da ração, 

uma embutidora e uma extratora de grãos. O trator usado para puxar o misturador 

será o que a fazenda já possui e que na época do confinamento ficará com foco no 

mesmo. Bem como a pá carregadeira, necessária para jogar os componentes da 

ração no misturador. O valor do misturador é o fornecido pela marca Casale, via 

cotação da própria autora do presente trabalho. O modelo é o Rotormix Express de 

R$114.741,00. Este equipamento ainda poderá ser usados caso o número de animais 

no confinamento aumente. A embutidora e a extratora, possuem custo de 

R$38.900,00 e R$73.100,00, respectivamente, segundo a própria autora apurou em 

cotação com empresas do ramo.  

 
1 Informação fornecida pelo engenheiro Eduardo Borges 
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Para a mão de obra será usada a premissa que dois funcionários irão 

realizar os trabalhos do confinamento, cada um com salário médio de R$2.000,00 já 

com os encargos.  Não haverá necessidade de funcionário extra no caso de férias, 

tendo em vista que um cobrirá o outro, quando necessário.  

O valor do bezerro e da arroba do boi gordo e do milho para ração serão 

adotados com base no preço médio praticado de 2016 a fevereiro de 2020 no Mato 

Grosso do Sul de acordo com a base de dados do CEPEA em parceria com Esalq e 

BM&FBovespa, conforme o Quadro 2. 

 

 

 
Quadro 2 - Indicador do preço do bezerro, do boi gordo, da saca de milho e do 
dólar (CEPEA, 2020). 

 

 

O indicador do boi gordo é por arroba (15 quilos de peso morto), sendo 

assim, é preciso calcular uma média de arrobas por animal. Considerando média de 

575kg do animal vendido e rendimento de carcaça de 54%, o rendimento seria de 

310,50kg. Este valor corresponde a 20,7 arrobas, utilizando o valor da arroba médio, 

conforme quadro 2, chega-se ao resultado em valor recebido de R$3.280,33 por 

animal. E o custo médio do insumo (bezerro) é de R$1.311,47 por cabeça.  

Como premissa, foi adotado que o subproduto que compõem a ração, bem 

como itens para que o confinamento funcione (custos fixos), serão com base nos 

valores de um confinamento existente (informação verbal)2. No entanto, tal 

 
2 Informação fornecida por administrador de confinamento no Paraguai por conversa. 
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confinamento ocorre no Paraguai, sendo assim, os valores obtidos são em toneladas 

e em dólar, portanto, a conversão foi feita considerando a média da cotação do dólar 

no período de 2016 a fevereiro de 2020, conforme quadro 2.  

O preço das commodities no Brasil sofrem influência direta do mercado 

internacional, assim, os valores no mundo estão interligados. E, como não há base de 

dados anual, de itens como o subproduto, no Brasil, o valor adotado foi o praticado no 

Paraguai.  

Será considerada uma formulação de ração utilizada em confinamento 

mencionado anteriormente. Tal composição é dada por 65% de milho, subproduto, e 

núcleo, sendo a proporção de 83%, 14% e 3% respectivamente. O restante da ração, 

35%, é composto por silagem.  

A mesma metodologia de preço médio usada para os valores do bezerro e 

do boi gordo será usada com o milho, considerando parte da ração que seria usada. 

O núcleo, que é misturado na ração, será considerado o valor da região, que é de 

R$1,75/kg.   

 A média do valor da saca de 60kg do milho é de 40,78, conforme quadro 

2, portanto o valor por quilo é de R$0,68. Conforme mencionado anteriormente, o valor 

do núcleo na região da fazenda do presente projeto é de R$1,75 o quilo. O preço do 

subproduto foi definido com base no confinamento do Paraguai, que é de 

US$190,00/tonelada. Já o valor da silagem, é de R$200,00/tonelada, conforme 

apurado (informação verbal)3.   

O valor em dólar do subproduto, convertendo-o em real, pela média do 

dólar, tem-se R$699,58/tonelada e respectivamente, e em quilos, tem-se R$0,70/kg. 

Assim, é possível calcular o custo da ração em quilos, resultando em R$0,91/kg, 

sendo R$0,71 de milho, subproduto e núcleo, e R$0,20 de silagem.  

Na média, por dia, de acordo com confinamento mencionado 

anteriormente, o consumo dos animais confinados é de 15kg de ração, sendo 9,75kg 

de milho, subproduto e núcleo e, 5,25kg de silagem. Logo, tem-se que custo diário da 

dieta por cabeça em confinamento é de R$8,02. Os custos fixos, como água, luz, 

diesel, do confinamento tomado como base, são de R$0,33/cabeça por dia, portanto, 

foi o valor considerado. E, o custo de mão de obra, como mencionado, de dois 

 
3 Informação fornecida por produtor de silagem no estado de Minas Gerais.  
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funcionários, é de R$0,56/cabeça por dia. Sendo assim, o custo por cabeça, por dia, 

considerando mão de obra, custos fixos e alimentação, é de R$8,90.  

O armazenamento de itens que compõem a ração (milho, subproduto, 

silagem) seria em silos bag ou silos bolsa. Já o núcleo é armazenado nos próprios 

sacos. A quantidade anual de ração é de 396 toneladas (quantidade de comida por 

dia x animais x quantidade de dias), sendo 35% de silagem e o restante de grãos. 

Separando cada item por bag, seriam necessários 3 silos bag. Conforme informações 

fornecidas pelo escritório já mencionado anteriormente, cada bag 60 metros possui 

custo de R$1.700,00, portanto o valor total seria de R$5.100,00. Este custo é anual, 

uma vez que não é possível reutilizar o bag.  

A tributação sobre a venda dos animais é considerada com base nos 

impostos pagos na região (informação verbal)4. Bem como os valores de itens 

veterinários, como vacinas. Os tributos que incidem na venda do boi gordo são 

fundersul e funrural. O fundersul cobrado é de R$24,35 por animal abatido na faixa de 

12 a 24 meses de idade. E o funrural é de 1,50%. Ainda em impostos, o imposto de 

renda considerado é de 27,5% pois a operação da fazenda é em regime de pessoa 

física. 

 Os custos veterinários são compostos por vermifugação, com custo de 

R$5,52/cabeça/ano, vacina aftosa que possui custo de R$2,00/cabeça/ano, e vacina 

carbúnculo que é de R$1,50/cabeça/ano, sendo assim, o custo total de veterinária é 

de R$9,02/cabeça/ano.  

Voltando aos investimentos, existem alguns que devem ser feitos no ano 

zero, para que a operação possa rodar no ano 1. No caso do presente projeto, esse 

valor corresponde a estrutura necessária, as máquinas, bem como a compra de 

bezerro e cuidados com mesmo. A compra do bezerro e os cuidados necessário 

ocorrem pois, no presente projeto e no Brasil, o confinamento acontece, em geral, em 

determinada época do ano e dura em torno de 4 meses, portanto, um ano antes de 

confinar o animal, é preciso compra-lo e deixá-lo engordando a pasto. Como os 

animais ficarão 1 ano em pasto, é preciso também fazer a vacinação, e o fornecimento 

de sal no pasto. E para isso há custos de mão de obra. Tais gastos são recorrentes 

até o ano 4, quando se comprará o animal que será confinado no ano 5. Sendo assim, 

 
4 Informação fornecida por escritório da região de MS. 
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no último ano do projeto, não haverá gastos com compra de bezerro, vacinação e 

alimentação do mesmo, exceto a mão de obra, que segue até o último período.  

No fluxo de caixa, a vacinação mencionada acima constará em “custos 

veterinários (bezerro)” como forma de diferenciação dos gastos com bezerro e dos 

gastos com o boi já confinado. O mesmo ocorrerá com os “custos de alimentação 

(bezerro)”, que correspondem ao valor gasto com itens dados a pasto no período 

anterior ao confinamento. De acordo com o escritório já mencionado anteriormente, 

os itens são o sal mineral durante 6 meses, sendo 0,80 gramas por dia, por animal, e 

o sal proteico com milho durante os outros 6 meses. Nestes 12 meses os animais irão 

consumir 3.456kg de sal mineral, que possui custo de R$2,35, logo, custo total desse 

item é de 8.121,60. E o consumo de sal proteico será de 14.580kg, como cada quilo 

custa R$2,35, o valor total de gastos com o proteico é de R$34.263,00. Portanto, custo 

total desses itens de alimentação pré confinamento é de R$42.384,60.   

Não foram considerado taxas de empréstimo e de financiamento, tendo em 

vista que cada produtor possui diferentes taxas e condições de caixa individuais. 

 A depreciação do investimento feito nas instalações do confinamento, 

galpão e em maquinário será linear em 5 anos. 

Para o projeto será considerada a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

baseada na Taxa Selic vigente em fevereiro de 2020 de 4,25%.  
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4 RESULTADOS 

 
4.1 Viabilidade econômica com preços médios  
 

 

Conforme a análise de sensibilidade, os valores que sofrerão alterações 

serão o preço do bezerro (insumo do confinamento), preço da arroba do boi gordo 

(produto final do confinamento) e o preço da ração, considerando basicamente o 

milho. As demais variáveis serão mantidas conforme estabelecidas inicialmente.  

Nessa primeira análise as variáveis terão o preço médio, conforme 

indicados no quadro 2. O quadro 3 mostra o fluxo de caixa nesse cenário de preços 

médios.  

 

 

 
Quadro 3 - Fluxo de caixa/ análise de sensibilidade preços médios 
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Quadro 4 – Indicadores de viabilidade considerando os preços médios das 
variáveis 

 

 

O ano zero representa os investimentos feitos no projeto antes dele iniciar 

a operação. E a partir do ano 1, o projeto começa a operar.  

Observa-se no quadro 4 que, para um horizonte de 5 anos do projeto, 

houve o investimento inicial de R$896.798,71 que seria remunerado ao longo quase 

6 anos. No entanto, percebe-se que há inviabilidade para que o mesmo seja 

implementado, uma vez que o VPL é negativo, e a TIR, apesar de positiva é menor 

que a TMA.  

Conclui-se que no cenário de preço médio do bezerro, milho e boi gordo, 

não criar-se-ia valor para a fazenda implementar o confinamento, pois o valor do 

investimento não seria remunerado ao longo do tempo a taxa mínima de atratividade. 

Esse cenário demonstra inviabilidade do confinamento, assim como 

Pacheco et al. (2014) concluiu em seu estudo.  

 

 

 

4.2 Viabilidade econômica com preços baixos 
 

 

Para analisar a viabilidade econômica com os preços mais baixos 

praticados no mercado entre 2016 e início de 2020, foram alterados os valores do 

insumo da atividade, que é o bezerro, bem como do milho, e do boi gordo. O resultado 

da alteração consta abaixo, no quadro 5.  
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Quadro 5 – Fluxo de caixa/ análise de sensibilidade preços baixos 
 

 

 
Quadro 6 – Indicadores de viabilidade considerando os preços baixo das 
variáveis 

 

 

Se comparado ao cenário de preços médios, percebe-se que a receita bruta 

caiu 12,4%. Do ano 1 ao 4 os custos e as despesas operacionais, caíram 10,6% e o 

lucro líquido caiu 10,3%.  Entre as variáveis alteradas, o custo do milho, é o que possui 

maior variação entre o preço médio e o baixo, vide quadro 2, sendo de 25% a 

diferença. Tal diferença auxilia até certo ponto para reduzir os custos, já que o valor 

do bezerro reduziu apenas 12%. E o preço do boi gordo também caiu 12%.  

Sendo assim, a proporção entre os preços seguiu parecida com a análise 

feita com os preços médios. Vê-se no quadro 6 que, assim como no cenário de preços 

médios, o projeto com preços baixos não viabiliza o projeto. O VPL segue negativo, e 

e a TIR segue menor que taxa mínima de atratividade e, como houve redução no lucro 

líquido consequentemente o payback aumentou em 0,4 ano.  
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O aumento do payback mostra que houve acréscimo na quantidade de 

períodos necessários para que o fluxo de caixa supere o valor dos investimentos 

feitos. O que não é indicado, já que quanto antes o projeto se pagar, melhor é, e 

cresce o risco do projeto à medida que o payback se aproxima do final do tempo de 

planejamento (INDICADORES..., 2013). E, nesse caso, o tempo para que o projeto 

se pague, extrapolou o horizonte de planejamento. 

 

 

 

4.3 Viabilidade econômica com preços altos 
 

 

Para analisar a sensibilidade do resultado econômico do confinamento em 

um cenário de preços altos, alterou-se o valor da arroba do boi gordo para R$193,05, 

o valor do bezerro para R$1.594,41 e o valor da saca do milho para R$51,07. O 

resultado do fluxo de caixa aparece no quadro 7 e 8.  

 

 

 
Quadro 7 – Fluxo de caixa/ análise de sensibilidade preços altos 
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Quadro 8 – Indicadores de viabilidade considerando os preços altos das 
variáveis 

 

 

Comparando o cenário de preços altos com o de preços médios, entre os 

anos 1 e 4, o lucro líquido subiu 31,2%, e a receita bruta subiu 21,8%, enquanto os 

custos e despesas operacionais subiram 14,8%. Assim, o lucro líquido aumentou 

anualmente, o que reduziu o payback do projeto para 4,89 anos.   

Já neste cenário, o projeto se mostra viável quando se analisa o VPL 

positivo de 158.557,67 e a TIR maior que a TMA. Ou seja, o valor do investimento 

geraria riqueza após recuperar o investimento inicial e seria melhor remunerado que 

se aplicado a TMA.  

Isso demonstra que há como produzir carnes de melhor qualidade, 

através do confinamento com valores atuais. Considerando-se os valores de médias 

anuais, os quais foram utilizados para a formação de preços médios, altos e baixos 

aqui dispostos, entre 2016 e 2020, percebeu-se que tais valores ocorreram acima da 

média em 40% dos anos, ou seja, em 2 dos 5 anos considerados. Os demais anos 

registraram valores abaixo da média. Isso ocorreu igualmente com todas as variáveis 

consideradas.  

 

 

 

4.4 Viabilidade econômica com preços médios da saca do milho e do bezerro e 
preço alto da arroba do boi gordo 

 

 

Para verificar a viabilidade do projeto em cenário em que as variáveis são 

alteradas de diferentes formas, ou seja, em diferentes proporções, fez-se uma análise 

alterando a variável da arroba do boi gordo para o preço mais alto e as demais 

variáveis com preço médio.  
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O fluxo de caixa e os resultados dos indicadores de viabilidade estão no 

quadro 9 e quadro 10.  

 

 

 
Quadro 9 – Fluxo de caixa/ análise de sensibilidade preços médios da saca do 
milho e do bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 

 
 

 
Quadro 10 – Indicadores de viabilidade considerando os preços médios das 
variáveis saca de milho e bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 

 

 

O payback diminuiu para 3,29 anos, e a TIR se segue positiva a 21,11%. 

E o VPL saltou para 521.530,65.  

Se comparados esse cenário e de preços médios, do ano 1 ao ano 4, o 

lucro líquido aumentou 81,6%, os custos e despesas operacionais permanecem sem 

alterações e a receita bruta subiu 21,8%.  
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4.5 Viabilidade econômica com preços baixos da saca do milho e do bezerro e 
preço alto da arroba do boi gordo 

 

 

Analisando o cenário acima, assume-se que, uma forma de melhorá-lo 

seria considerar sempre o preço da arroba do boi gordo mais alto, e o preço das 

demais variáveis baixo. Os resultados dessas alterações estão no quadro 11 e quadro 

12.  

 

 

 
Quadro 11 – Fluxo de caixa/ análise de sensibilidade preços baixos da saca do 
milho e do bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 
 
 

 
Quadro 12 – Indicadores de viabilidade considerando os preços baixos das 
variáveis saca de milho e bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 
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Pode-se dizer que este seria o melhor cenário para um confinamento. 

Neste caso o projeto se mostra viável, com VPL positivo de R$777.198,08, TIR de 

30,06%, e payback de 2,62 anos. Ademais, a TIR é maior que a taxa mínima de 

atratividade.  

Quando o custo dos insumos é baixo e o preço de venda do produto final 

é alto, o projeto se mostra excelente, com altas taxas de viabilidade e retorno rápido 

do investimento.  

 

 

 

4.6 Viabilidade econômica com preço médio da saca do milho, preço baixo do 
bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 
 
 
 

Seguindo de acordo com o que já foi dito, que, de forma a melhorar o 

cenário o preço da arroba do boi gordo deve ser alto, analisa-se agora o cenário com 

o preço médio da saca de milho e o preço baixo do bezerro.  

 

 

 
Quadro 13 – Fluxo de caixa/ análise de sensibilidade preço médio da saca de 
milho, preço baixo do bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 
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Quadro 14 – Indicadores de viabilidade considerando os preços médio da saca 
de milho, preço baixo do bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 
 
 

Nota-se, no quadro 14, que nesse cenário há viabilidade da atividade. 

Pelo quadro 13, conclui-se que lucro líquido diminui, se comparado ao cenário 

anterior, devido ao aumento no custo da dieta dos animais. Mesmo assim, VPL é 

positivo e a TIR segue maior que a taxa mínima de atratividade.  

Neste quarto cenário de viabilidade apresentado, percebe-se que mesmo 

havendo variações no preço da saca do milho o confinamento é viável.  

 

 

 

4.7 Viabilidade econômica com preço baixo da saca do milho, preço médio do 
bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 

 

 

Alterando no cenário anterior, a variação no preço da saca do milho para 

o valor baixo e o preço do bezerro para médio. Tem-se os seguintes resultados, 

conforme quadro 15 e quadro 16.  
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Quadro 15 – Fluxo de caixa/ análise de sensibilidade preço baixo da saca de 
milho, preço médio do bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 
 
 

 
Quadro 16 – Indicadores de viabilidade considerando os preços baixo da saca 
de milho, preço médio do bezerro e preço alto da arroba do boi gordo 

 

 

Nota-se uma diferença no resultado se comparado ao cenário anterior. 

Nesse caso, o projeto também é viável, pois possui valor presente líquido positivo, 

taxa interna de retorno positiva e maior que a taxa mínima de atratividade. Neste 

cenário o payback é de 2,99 anos.  

Pode-se perceber que quando o preço do bezerro sobe, o impacto sobre 

o lucro líquido é maior que quando a saca do milho é alterada. Isso mostra que o custo 

do bezerro tem maior influência sobre o lucro da atividade. Ou seja, o custo do animal 

tem maior peso que se comparado ao custo da dieta.   
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4.8 Demais cenários 
 

 

Analisou-se os cenários em que o preço da arroba do boi gordo é alta, 

conforme ilustra o quadro 17, verificou-se que em todos os cenários o projeto é viável. 

Ou seja, desde que o preço da saca do milho varie de R$30,47 a R$51,07 e o preço 

do bezerro varie de R$1.152,48 a R$1.594,41, e a arroba do boi gordo permaneça 

R$193,05 ou maior, o projeto sempre será viável.  

 

 

 
Quadro 17 – Variações com preço da arroba do boi gordo alta 

 

 

O quadro 18 mostra as possíveis variações considerando sempre o preço 

da arroba do boi gordo baixa. Em todas as variações, percebe-se que o valor presente 

líquido é negativo, bem como a taxa interna de retorno, que apenas em um caso foi 

positiva, porém ainda é menor que a taxa interna de retorno, o que mostra a 

inviabilidade do projeto nestes possíveis cenários. Sendo assim, sabe-se que sempre 

que o preço da arroba do boi gordo estiver baixo, independente das variações da saca 

de milho e do preço do bezerro, não compensa realizar o confinamento. Percebe-se 

que o preço da arroba do boi gordo, entre as variáveis consideradas, é a mais 

importante para a viabilidade do projeto. Considerando as variáveis levantadas no 

estudo, em termos de importância, a segunda mais importante é o preço do bezerro 

e depois os custos com a alimentação.  
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Quadro 18 – Variações com preço da arroba do boi gordo baixa 

 

 

E, por fim, considerando o preço da arroba médio, tem-se o quadro 19, 

que mostra os possíveis cenários com alteração das demais variáveis.  Apenas em 

três situações o VPL é positivo, em todos os outros casos, os resultados dos 

indicadores de viabilidade, demonstraram inviabilidade de execução do projeto.  

 

 

 
Quadro 19 – Variações com preço da arroba do boi gordo média 

 

 

Há maior quantidade de cenários de inviabilidade, o que demonstra o 

elevado risco dessa atividade no Brasil. Nestes casos, uma alternativa seria deixar os 

animais engordando a pasto. Os cenários de viabilidade demonstram a capacidade 

da produção de carne de boa qualidade no Brasil via confinamento e em períodos 

estratégicos, se praticados com custos e despesas a preços competitivos. Se a 

atividade for praticada em grande escala, poder-se-ia abastecer boutiques e 

restaurantes de carnes somente de carnes brasileiras e de qualidade, mas como visto, 

ainda há elevados riscos.  

Verificando as variáveis aqui consideradas, destaca-se que o preço da 

saca de milho ficou acima da média (R$40,78), em 40% das médias anuais de 2016 

até 2020. Se considerarmos o mesmo período, porém olhando as médias mensais, 

essa frequência diminui para 38%. Sendo assim, entre 2016 e 2020 o preço da saca 
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de milho seguiu uma tendência de baixa, estando abaixo de R$40,78 em 60% dos 

períodos.  

O bezerro esteve acima do preço médio de R$1.311,47 em 40% dos 

cenários com médias anuais, ainda considerando o período que o presente projeto 

utilizou para estudo, de 2016 a fevereiro 2020. E, observando as médias mensais 

deste período, o preço do bezerro esteve acima da média em 24% das vezes. Conclui-

se então que houve maior incidência de momentos em que o preço do bezerro estava 

abaixo do preço médio aqui considerado, especificamente em 76% dos períodos.  

Já o preço da arroba do boi gordo, quando se analisa pela média anual, 

ele esteve acima da média (R$158,47) em dois anos, ou seja, uma porcentagem de 

40% acima da média e 60% abaixo da média. Porém, quando se observa tal incidência 

mas médias mensais, a quantidade de meses que o preço esteve acima da média cai 

para 10%. Ou seja, no período estudado de 2016 a fevereiro 2020 (50 meses), o preço 

da arroba do boi gordo ficou abaixo da média de R$158,47 em 90% dos períodos 

mensais.  

Portanto, considerando os cenários em “acima da média” e “abaixo da 

média”, o que ocorreu com maior frequência foi o do preço da saca de milho abaixo 

da média, o preço do bezerro também abaixo da média e o preço do boi gordo abaixo 

da média. Como demonstrado no quadro 6, esse cenário é de inviabilidade da 

atividade, no entanto, se consideramos um cenário em que o preço da saca de milho 

e do bezerro estão baixos, este seria o cenário ideal para diminuir os custos da 

atividade. Com os custos reduzidos, surge a importância de a época da terminação 

dos animais ser um período em que há baixa oferta de animais, para com isso talvez 

conseguir preços melhores na arroba do boi gordo.  

Percebe-se por fim, a importância de um estudo preliminar que determine 

todas as diretrizes e valores que o projeto deve seguir a fim de ser uma atividade 

rentável.  
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5  CONCLUSÃO 

 
 

O presente projeto buscou analisar a viabilidade econômica de um 

confinamento, objetivando a produção de uma carne de melhor qualidade, que poderia 

ser reconhecida no mercado como um alimento premium. Para isso coletou-se dados 

através de entrevistas, pesquisa bibliográfica, revistas, artigos científicos de assuntos 

relacionados ao tema.  

Sabe-se que o confinamento é uma atividade cara, com riscos 

econômicos e, portanto, requer um bom planejamento para que a execução seja uma 

alternativa. No Brasil, essa prática ainda não é a que prevalece, devido ao bom 

desempenho que o gado possui na engorda a pasto, aos custos de se confinar 

animais e ao risco existente no momento da venda para os frigoríficos, que fazem 

classificações e descontos sobre o preço dos animais. Isso resulta em animais 

abatidos sem tanta precocidade, se comparado a outros países com cultura de 

confinamento.  

A análise realizada de viabilidade econômica de um confinamento de 

gado aponta alguns cenários de viabilidade e de inviabilidade. Salienta-se que 

variações diferentes de valores, podem alterar os resultados.  

Primeiro, conclui-se que, entre as variáveis consideradas, a que exerce 

maior influência nos custos da atividade é a compra do bezerro e na sequência os 

custos com alimentação. Uma dieta mal conduzida e com elevados custos, pode 

inviabilizar todo o processo. O mesmo ocorre na compra do bezerro, que deve ser 

feita precisamente, com bons animais e, a custos apropriados.  

Segundo, conclui-se que o cenário ideal é o de preço altos da arroba do 

boi gordo, nesse caso, as variações consideradas do preço da alimentação e da 

compra de insumos, não interferem na viabilidade da atividade. Já em um cenário do 

preço baixo da arroba do boi gordo, em nenhuma hipótese é viável o confinamento. E 

no cenário com o preço médio da arroba do boi gordo, apenas quando o preço do 

bezerro é médio ou baixo e, quando o preço da saca de milho é médio ou baixo, que 

há viabilidade. Percebeu-se que entre as variáveis, a de maior importância para 

viabilizar o negócio é a arroba do boi gordo, seguido do preço do bezerro e, por fim, 

os custos com alimentação.  
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Entretanto, considerando as médias anuais das variáveis estipuladas, o 

cenário que ocorreu com maior frequência, no período analisado, foi o de preços 

baixos. Sinalizando inviabilidade de realizar o projeto à tais valores. 

Portanto, destacam-se diversas possibilidades e cenários de um 

confinamento para o produtor, com número claros, reais e atuais. E ressalta-se que 

existem muitos cenários que tornam o projeto inviável, daí a importância de se fazer 

um estudo detalhado.  

Ainda, apesar do projeto mostrar os cenários possíveis para o 

confinamento em questão, o momento do abate segue sendo no frigorífico, e, 

constatou-se que o mesmo não dá incentivos e não valoriza adequadamente o animal 

confinado, além de não remunerar o animal por inteiro. Incentivos, ao produtor, 

poderiam ser feitos a fim de valorizar a carne de melhor qualidade e de um animal 

mais jovem. Fora as adequações que poderiam ser feitas nesse sentido, e da venda 

para mercado interno, todos os itens produzidos a partir do bovino confinado, 

poderiam ser exportados e parte da renda destinada ao produtor como forma de 

incentivo. 

O confinamento se mostra como uma escolha do produtor. Deve-se 

pensar nos benefícios que o mesmo traz para a estrutura de uma fazenda, e não 

somente na qualidade da carne em si, que apesar de existir, não será remunerada a 

altura desejada. Para a venda de carnes premium, talvez fosse necessário analisar a 

criação de um abatedouro, no qual o animal seria carneado, embalado e já enviado 

para revendedores em boutiques. Neste caso seria possível usar o boi por inteiro e 

agregar valor.  

Portanto, conclui-se que o confinamento é uma prática que requer elevado 

investimento e possui altos gastos e riscos, por isso demanda alto nível de 

gerenciamento e análise de preços eficientes. Se bem feito, pode gerar lucro e criar 

valor. A escolha da atividade depende do cenário atual e dos objetivos do produtor. 

Ademais, a carne premium será gerada via confinamento, mas não necessariamente 

o produtor será remunerado por isso.  
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