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Resumo:

A região da campanha no Rio Grande do Sul (RS) possui características históricas de grande importância 
econômica, social e cultural relacionadas a produção de bovinos de corte. Os sistemas de produção de 
recria e terminação de bovinos de corte são sistemas extensivos e semi-intensivos, que podem ser 
conduzidos em pastagens nativas ou cultivadas com uso de suplementação alimentar. No RS a venda de 
animais para abate, utiliza o peso vivo do animal como objeto de negociação, e na maioria das vezes o 
pagamento é imediato, porém, algumas negociações são feitas à rendimento. O objetivo geral desta 
pesquisa é identificar como ocorre o processo de terminação em semiconfinamento de bovinos de corte 
por meio do levantamento dos custos envolvidos nesse processo, verificando a viabilidade econômica até 
a venda para o abate. Utilizou-se o procedimento técnico de estudo de caso realizado em dois lotes de 
novilhas de uma Fazenda no interior do município de Dom Pedrito. Apurou-se nos resultados que a 
maioria dos animais não atingiram o padrão de gordura 3 mm nos frigoríficos, sendo que no Lote 1 
obteve-se um prejuízo de R$ 3.258,76 e no Lote 2 uma pequena margem de lucro de R$ 47,12. Destaca-
se que, diante dos resultados, a experiência da pesquisa acadêmica proporciona questionamentos e 
reflexões nesse tema, os quais sugerem mais estudos com esse foco de análise.
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RESUMO 

A região da campanha no Rio Grande do Sul (RS) possui características históricas de grande 
importância econômica, social e cultural relacionadas a produção de bovinos de corte. Os sis-
temas de produção de recria e terminação de bovinos de corte são sistemas extensivos e semi-
intensivos, que podem ser conduzidos em pastagens nativas ou cultivadas com uso de suple-
mentação alimentar. No RS a venda de animais para abate, utiliza o peso vivo do animal como 
objeto de negociação, e na maioria das vezes o pagamento é imediato, porém, algumas nego-
ciações são feitas à rendimento. O objetivo geral desta pesquisa é identificar como ocorre o 
processo de terminação em semiconfinamento de bovinos de corte por meio do levantamento 
dos custos envolvidos nesse processo, verificando a viabilidade econômica até a venda para o 
abate. Utilizou-se o procedimento técnico de estudo de caso realizado em dois lotes de novi-
lhas de uma Fazenda no interior do município de Dom Pedrito. Apurou-se nos resultados que 
a maioria dos animais não atingiram o padrão de gordura 3 mm nos frigoríficos, sendo que no 
Lote 1 obteve-se um prejuízo de R$ 3.258,76 e no Lote 2 uma pequena margem de lucro de 
R$ 47,12. Destaca-se que, diante dos resultados, a experiência da pesquisa acadêmica propor-
ciona questionamentos e reflexões nesse tema, os quais sugerem mais estudos com esse foco 
de análise. 
 
Palavras-chave: Terminação. Bovinos de Corte. Semiconfinamento. Sistemas de Produção. 
Gestão de Custos. 
 
1 INTRODUÇÃO 

O planejamento é essencial para qualquer empresa, inclusive na produção de bovinos 

de corte, contudo muitos fatores interferem na tomada de decisões por opções de manejos, 

contribuindo também na interrupção dos planejamentos por condições climáticas que prejudi-

cam em determinados períodos as forragens e frequentemente afetam a produção, ocasionan-

do flutuações nos preços do gado, gerando mudanças na atividade pecuária (PINHEIRO et al., 

2015; BARCELOS et al., 2011). 

Na visão de (PILLAR et al., 2009) a produção de bovinos de corte em pastagens naturais 

com ajuste adequado de lotação animal, melhoramento das mesmas, com azevém e aveia, uti-
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lizando manejos de diferimento, tem custos mínimos que favorecem o produtor, além de usu-

fruir dos recursos naturais do solo de maneira sustentável. 

Os sistemas de produção de recria e terminação são sistemas extensivos e semi-

intensivos, que podem ser conduzidos em pastagens nativas ou cultivadas com uso de suple-

mentação alimentar. Nesses sistemas semi-intensivos além de se utilizar a suplementação ali-

mentar em conjunto com as pastagens melhoradas, com objetivo de acelerar a terminação dos 

bovinos para o abate (OAIGEN, 2014; PAULINO, 2014). 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nas épocas de maior produção forrageira, especialmente nos meses de setembro a no-

vembro no RS, o aumento da taxa de crescimento na recria e terminação permite o abate de 

animais mais jovens, com dois anos ou menos, eliminando do rebanho os novilhos de 3 a 5 

anos, categorias não rentáveis (OAIGEN, 2014; NEUMANN, 2015). 

O sistema de terminação necessita de investimentos assim como o sistema da cria, po-

rém a terminação ocorre nas épocas de maior produção forrageira no RS, especialmente nos 

meses de março a maio. Com investimentos destinados a suplementações alimentares, adubos 

e corretivos para o solo, o melhoramento das espécies forrageiras cultivadas, aumentou a ten-

dência de prolongar o período de terminação dos bovinos durante o ano para meses de setem-

bro e outubro (OAIGEN; 2014). 

Investimentos em pastagens cultivadas de inverno com auxílio de semiconfinamentos 

contribuem para a redução do ciclo de terminação dos bovinos para abate (OAIGEN; 2014). 

Dentro desse contexto é muito importante saber o custo para produzir um bovino. O custo 

unitário é igual ao custo total de produção, dividido pela quantidade produzida. É importante 

apurar a rentabilidade após a venda, determinar o lucro do período, identificar o momento 

ótimo para venda, saber qual sistema de produção é mais rentável, para analisar a rentabilida-

de de semiconfinar o gado ou produzi-lo a pasto e fazer orçamentos e planejamentos buscan-

do a redução de desembolsos para evitar que o negócio acabe empatando ou dando prejuízos 

(RAUPP e FUGANTI, 2014).  

 
3 MÉTODO  

A pesquisa classifica-se como descritiva, segundo para Malhotra (2011) caracteriza-se 

pelo fato de ter por objetivo a descrição de algo, baseando-se na exposição clara de um 

problema e na especificação de informações indispensáveis para o estudo. 
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Através da abordagem quantitativa, conforme Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa 

quantitativa faz com que as amostras sejam reduzidas e os dados sintetizados de forma 

numérica a partir da possibilidade de tabulação dos mesmos. 

Considerando este plano de pesquisa, foi realizado inicialmente um levantamento 

bibliográfico para embasar a pesquisa, posteriormente foi realizado o acompanhamento, diário 

à propriedade em estudo, visando realizar anotações sobre o ganho de peso de dois lotes de 

animais terminados em pastagens melhoradas com auxílio da ração e milho, sendo o Lote 01, 

com 24 novilhas, e Lote 02, com 34 novilhas. 

O estudo realizou-se no período de novembro de 2016 a maio de 2017, onde foram 

anotadas as pesagens e as quantidades de rações e milho oferecidas aos animais. Foi realizado 

o acompanhamento da venda dos dois lotes até o momento de carregamento após foram feitos 

os cálculos em planilhas eletrônicas, mediante a análise das anotações e dos documentos 

emitidos pelos frigoríficos compradores (romaneio de venda). 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme alguns estudos (ANDREATTA, 2009; PINHEIRO et. al., 2015) a atividade 

pecuária no estado do RS proporciona um baixo retorno econômico, o que vem a demandar 

muitas vezes de capital de outras atividades ou de rendas não agrícolas.  

Quanto à infraestrutura da fazenda, esta conta com uma área de 970 hectares, sendo 

que possui 100 hectares de pastagens melhoradas sobre campo nativo com (azevém e aveia), o 

restante são áreas de campo nativo com aguadas naturais e muitos afloramentos de rochas.  

O sistema de produção foi escolhido pela facilidade de manejo e pelo rápido retorno 

financeiro esperado, no entanto, de acordo com estudos, a lucratividade e rentabilidade das 

empresas rurais estão além do ideal, mas conduzem a satisfação do produtor na atividade e no 

seu negócio (OAIGEN, 2014; PINHEIRO et. al., 2015). 

Embora outros estudos tenham encontrado bons resultados (DEMEU, 2011; ZILIOT-

TO, 2010), nesse caso específico houve prejuízo, assim como Raupp e Fugant (2014) destaca-

ram em seu trabalho de cenário semelhante a este com relação à engorda de bovinos em con-

finamento, a possibilidade de prejuízo, com venda de animais terminados com preço baixo, o 

que ocorreu neste caso. 

Outra hipótese importante nos lucros alcançados por Raupp e Fugant (2014) é a pro-

dução com integração lavoura e pecuária (ILP) que reutiliza subprodutos derivados da soja 

para consumo dos animais, além de produzir o milho para o confinamento reduzindo os cus-

tos de aquisição desses produtos para a terminação dos bovinos. Realidade diferente da fazen-
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da em estudo que investiu na compra de ração e milho para a terminação dos animais que in-

fluenciou nos custos, porém terminou os lotes em 60 dias, sendo em período mais curto do 

que em apenas pastagem. 

É importante salientar ao número de animais bem-acabados, conforme os relatórios do 

frigorífico, no Lote 01, de 21 novilhas, apenas 5 animais atingiram o acabamento de gordura 3 

mm, considerado desejado pelo frigorífico. Enquanto no Lote 02, das 25 novilhas, apenas 3 

atingiram este nível de gordura. De certa forma esses dados condizem com os prejuízos, na 

medida, que para o frigorífico os animais necessitam estarem com no mínimo acabamento 3 

mm de gordura ou mais para obter bom rendimento no abate. Caso contrário é inviável reme-

ter os animais para o abate.      

Lopes (2013) afirma que trabalhar com grandes lotes de animais na terminação pode-

ria resultar no aumento dos lucros, devido à grande quantidade de animais prontos para o aba-

te, fato que não ocorre no caso específico em estudo, pois os dois lotes vendidos eram peque-

nos. Os custos do Lote 01, para as 21 novilhas, ficou em R$ 46.725,08 e do Lote 02, para as 

25 novilhas, em R$ 44.576,76. A partir desses valores e dos valores negociados, verifica-se 

um prejuízo de R$ 3.258,76 para o Lote 01 e, uma pequena margem de lucro, de R$ 47,12 

para a negociação do Lote 02. 

Quanto as novilhas que não foram para o abate por falta de acabamento, sendo 3 do lo-

te 1, e 9 do lote 02, estas poderão ser vendidas em outras oportunidades de negócio. De certa 

forma Ziliotto (2010), justifica a probabilidade do prejuízo ocorrido, sendo um dos fatores 

principais os custos com a alimentação dos bovinos, devido aos investimentos em ração e mi-

lho, além da queda de preço do gado gordo no período estudado. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar o processo de terminação em 

semiconfinamento, por meio do levantamento dos custos envolvidos nesse processo, visando 

verificar a viabilidade econômica até a venda para o abate. Obteve-se resultados satisfatórios 

dentro do que se esperava diante do acompanhamento do estudo.  

As análises revelaram prejuízo no sistema adotado para terminação de novilhas, rela-

tando que entre os principais fatores foram os investimentos com alimentação, volume muito 

pequeno de animais prontos para abate, determinando custo alto para produzir e preço baixo 

para venda. Isso demonstra que exemplos de sistemas de semiconfinamento, podem melhorar 

os resultados para os próximos lotes. 
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Apesar dos resultados nas negociações dos dois lotes não terem sido bons devido a 

maioria dos animais não terem atingido o padrão de gordura 3 mm nos frigoríficos, a experi-

ência da pesquisa foi muito boa devido a aquisição de conhecimento por parte de outros estu-

dos, e principalmente pelo contato com pessoas experientes no assunto.      
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