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RESUMO 
 

SARTORELLO, G. L. Desenvolvimento de modelo de cálculo e de 
indicador de custos de produção para bovinos de corte em confinamento. 
[Development of a production cost model and index for beef cattle in feedlot]. 
2016. 191 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 
 

 

O conhecimento dos custos de produção contribui para o gerenciamento e 

desenvolvimento de qualquer empreendimento. No entanto, distorções podem 

ocorrer ao se compararem os resultados com a utilização de diferentes 

métodos de cálculo. Os objetivos deste estudo foram: i) desenvolver modelo 

matemático de cálculo de custo de produção de bovinos de corte em 

confinamento; e ii) propor um índice para o acompanhamento da evolução dos 

custos de produção de confinamentos nos Estados de São Paulo (SP) e Goiás 

(GO). O modelo de cálculo foi desenvolvido utilizando o software Microsoft 

Excel®, a partir da realização de estudo de caso. Todos os itens de custo de 

produção foram alocados conforme preconiza a Teoria Econômica, com 

adaptações propostas para a agropecuária. Para o atendimento do segundo 

objetivo, realizou-se levantamento de dados a campo (survey) junto a 19 

confinadores dez em SP e nove em GO, utilizando questionário 

semiestruturado com 45 perguntas. Essas informações foram úteis para 

elaborar três propriedades representativas, duas para SP (confinamento médio 

e grande) e outra para GO. As propriedades foram descritas no modelo 

desenvolvido com os preços de todos os itens atualizados para os meses de 

abril e maio de 2016. Os índices de custos foram calculados pelos métodos de 

Laspeyres, Paasche, Fisher e Konüs. O Índice de Fisher foi possível devido à 

utilização do modelo de Programação Linear para atualizar a cada período as 

quantidades dos ingredientes alimentares consumidos. As parcelas de custo 

comumente conhecidas (custo fixo, variável, operacional efetivo e operacional 

total) foram exploradas no modelo. Adicionalmente, foram adotados os 

conceitos de custo semifixo, de oportunidade, da diária-boi (CDB) e operacional 

diário da atividade produtiva (COPd). Esses dois últimos são de interesse do 

setor. CDB é o custo de manter, por dia, um animal no confinamento sem o 

custo relacionado à aquisição do animal; COPd representa o custo total diário, 



 
 

 

por animal, excetuando os itens relacionados à compra do animal, alimentação 

e impostos variáveis, sendo, portanto, o indicador específico da eficiência 

operacional do sistema. O modelo proposto foi capaz de estimar os custos no 

estudo de caso, bem como dos confinamentos representativos dos dois 

Estados brasileiros. Observou-se menores custos para o confinamento 

representativo de GO: de R$ 10,57 por animal/dia e R$ 1,72 por animal/dia, 

para CDB e COPd; em comparação às unidades de SP: R$ 11,49 e R$ 11,42 

para CDB e R$ 1,95 e R$ 1,73 para COPd, respectivamente, para os 

confinamentos médio e grande. Concluiu-se que o índice recomendado para 

estimar a evolução dos custos foi o “Índice Exato de Konüs”. As variações do 

custo total médio por arroba mensuradas pelo índice, entre os meses de abril a 

maio, foram de 7,79%, 6,96% e 4,14%, para os confinamentos médio e grande 

de SP, e o de GO, respectivamente. Por fim, o modelo de cálculo permitiu 

estimar, com precisão, os custos de produção de bovinos de corte em 

confinamentos, sendo, por isso, disponibilizado em planilha eletrônica à 

sociedade.  

 

 

Palavras-chave:  Análise econômica. Bovinocultura. Custo. Gestão. 

Indicadores econômicos.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

SARTORELLO, G. L. Development of a production cost model and index 
for beef cattle in feedlot. [Desenvolvimento de modelo de cálculo e de 
indicador de custos de produção para bovinos de corte em confinamento]. 
2016. 191 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 
 

 

The knowledge of production costs contributes to the development and 

management of any enterprise. However, distortion may appear when 

comparing the results with the use of different calculation methods. The 

objectives of this study were: i) to develop mathematical model to calculate the 

cost of production of beef cattle in feedlots; and ii) to propose an index for 

monitoring the evolution of cost of production in feedlots in the states of São 

Paulo (SP) and Goiás (GO), Brazil. The model was developed in Microsoft 

Excel® software from a detailed case study. All items of production of costs 

were allocated as recommended by the Economics Theory, with adaptations 

proposed for livestock. For the attendance of the second objective, a field 

survey data on 19 feedlots farms was conducted – ten in São Paulo and nine in 

Goiás states – through a semi structured questionnaire composed of 45 

questions. These information were useful to elaborate three representative 

farms, two for São Paulo state (medium and large feedlot) and one for Goiás. 

The farms were described in the proposed model with prices of all items 

updated for the months of April and May 2016. The cost indexes were 

calculated by the Laspeyres, Paasche, Fisher and Konüs methods. The use of 

Fisher Index was possible due to the use of a Linear Programming model to 

update the quantities of consumed food ingredients in every period. The 

commonly known costs of installments (fixed cost, variable, effective operational 

and total operational) were explored in the model. In addition, the concepts of 

semifixed cost, opportunity, cost of daily-cattle (CDB) and daily production 

activity operating (COPd) were adopted. These last two are of interest to the 

sector: CDB is the cost of keeping an animal in feedlot without considering the 

costs related to its acquisition per day; and COPd is the total daily cost, per 

animal, except for the items related to the purchase animals, feed and variable 

taxes of the animal. This is a specific indicator of the operational efficiency of 



 
 

 

the system. The proposed model was able to estimate the costs in the case 

study, as well as the representative farms of the two Brazilian states. It was 

found lower cost for the representative farm of GO: of R$ 10.57 per animal/day 

and R$ 1.72 per animal/day, for CDB and COPd; compared to SP units: R$ 

11.49 and R$ 11.42 for CDB and R$ 1.95 and R$ 1.73 for COPd, respectively, 

for medium and large feedlots. It was concluded that the recommended index to 

estimate the evolution of the costs was the "Exact Konüs Index". The variations 

in the average total cost per fifteen kilos measured by the index, from April to 

May were 7.79%, 6.96% and 4.14%, for SP medium and large feedlots (SP) 

and GO, respectively. Finally, the calculation model allowed us to estimate 

precisely beef cattle production costs in feedlots, thus available in spreadsheet 

to society. 

 

 

Keywords: Cost. Economic analysis. Economic indexes. Livestock. 
Management.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com consumo estável nos últimos 20 anos, a carne bovina apresenta 

relevante participação no mercado mundial, é a terceira carne mais consumida. 

A China, após a abertura de mercados e incentivos governamentais, tem 

aumentado significativamente o consumo e a produção de bovinos, de acordo 

com dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 

[2014]). Em direção oposta, os países do continente europeu reduziram o 

rebanho bovino pela dificuldade de competir com outras atividades, devido aos 

altos custos, principalmente da terra (WITZKE; NOLEPPA, [2010]).  

Neste cenário, países que possuem abundância de recursos naturais 

podem fortalecer suas cadeias produtivas por serem eventualmente mais 

competitivos. No Brasil, o rebanho bovino, ao longo das duas últimas décadas, 

aumentou a uma taxa superior à média mundial de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2013; FAO, [2014]). Esse 

crescimento foi favorecido pela abertura do mercado externo, que ocorreu em 

meados da década de 90 e contribuiu para fortalecer o desenvolvimento e 

disseminação do uso de tecnologias produtivas modernas.  

O mercado externo reforçou a demanda pela regularidade de oferta de 

produtos cárneos ao longo de todo o ano. No entanto, os produtores 

encontravam dificuldades para suprir a demanda de carne bovina e aproveitar 

os melhores preços de venda, dentre outros motivos pelo fato de o Brasil ser 

de clima tropical. No verão, com as chuvas, prevalece a abundância de 

produção das forrageiras, enquanto no inverno há escassez das pastagens e, 

portanto, queda na produtividade animal. Por isso, surgiu a proposta de adotar 

o confinamento de bovinos como ferramenta estratégica. 

A partir da metade da década de 70 e início dos anos 80 do século 

passado, começaram a aparecer os primeiros estudos sobre a utilização da 

estratégia de confinamento na pecuária brasileira. No início dos anos 80, 

segundo as estimativas de Wedekin e Amaral (1991), havia de 50 mil a 100 mil 

animais confinados por ano.  

O confinamento de bovinos no Brasil apresenta algumas características 

próprias da atividade, como a de alojar os animais com, aproximadamente, 350 
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kg de peso vivo durante o período de engorda até atingirem o peso de abate, 

por volta de 480 kg a 500 kg. Isso exige que toda a alimentação seja fornecida 

aos animais em comedouros. Por isso, são necessários máquinas e 

equipamentos específicos, além de recursos humanos capacitados. Toda essa 

estrutura física envolve a mobilização de capital financeiro.  

Os confinadores estão em busca de maximizar os lucros da atividade. 

Para tanto, desejam combinar os fatores de produção a fim de obter os 

menores custos no produto final, melhorando a rentabilidade por arroba de boi 

gordo produzida.  

A determinação da receita total da atividade é a multiplicação da 

quantidade produzida pelo preço de venda da produção. O custo total 

representa quanto à empresa gasta com a utilização de todos os fatores de 

produção. Seu cálculo, entretanto, é mais complexo que o da receita, em 

especial no que se refere aos fatores de produção próprios, cuja utilização 

geralmente não envolve desembolso direto por parte do empresário.  

A própria palavra “custo” pode representar diferentes significados, 

dependendo da forma como está sendo analisada e em que circunstância se 

encontra; é, até mesmo, dependente da época em que foi empregada. Por não 

haver um método padrão de cálculo de custo, quem conduz a análise pode 

alocar os custos da forma que entender correto.  

Entretanto, a alocação dos custos deveria abranger todos os itens que 

compõem a atividade, além de permitir o fácil entendimento, tanto para os 

empresários, quanto para aqueles que conduzem a atividade no campo, os 

produtores. Todavia, nas análises econômicas realizadas na agropecuária os 

custos fixos são subestimados e, algumas vezes, a remuneração dos fatores 

de produção próprios, como o capital, por exemplo, é desconsiderada.  

Na Teoria Econômica, o custo de oportunidade é discussão central entre 

os cientistas. Esse custo está associado a uma oportunidade à qual se 

renunciou ou, mesmo, representa a alternativa não escolhida. Então, o 

proprietário do capital deveria computar, nos custos do produto, a remuneração 

que poderia receber caso todo o seu capital fosse alocado na segunda melhor 

opção.  

Devido a essa diversidade metodológica, os confinadores têm 

dificuldades de comparar os índices econômicos de diferentes propriedades, 
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sem, antes, entender a definição dos itens de custos que compõem a análise. 

E quando as comparam, encontram dificuldades de compreender as variações 

de preços e custos ao longo do tempo, devido também à instabilidade das 

commodities agrícolas, cujos preços sofrem significativas alterações em curtos 

períodos de tempo.  

A utilização da teoria dos Números-Índices pode auxiliar no 

entendimento dessas variações, uma vez que eles permitem determinar a 

variação média dos preços e/ou custos ao longo do tempo, entre diferentes 

unidades produtoras, ou mesmo para comparar tecnologias de produção 

diferentes. 

Por conseguinte, somente a partir de um modelo de cálculo previamente 

definido podem-se comparar os custos entre as propriedades confinadoras de 

bovinos. Ademais, a aplicação de tal modelo permitiria a comparação da 

eficiência técnica e econômica das propriedades estudadas e a compreensão 

do impacto econômico de alguns itens de custo na atividade.  

O modelo de cálculo desenvolvido nesta pesquisa foi disponibilizado – 

via meio óptico, CD-ROM, e via eletrônico – aos interessados, inclusive para os 

agentes da cadeia produtiva, como os confinadores, de modo que possam 

aplicá-lo aos seus empreendimentos e, com isso, acompanhar a evolução dos 

custos ao longo do tempo, facilitando o controle e a tomada de decisão.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

Esta dissertação teve por finalidade desenvolver modelo para cálculo de 

custo de produção de bovinos em confinamento e, a partir desse cálculo, 

recomendar o indicador que melhor estime a evolução de custo de produção da 

atividade. 

Os objetivos específicos foram: 

i. Realizar estudo de caso em unidade confinadora para caracterizar 

o sistema de produção de bovinos na fase de terminação (engorda); 
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ii. Desenvolver modelo matemático de cálculo de custo de produção 

de bovinos em confinamento em planilha eletrônica, seguindo os preceitos da 

Teoria Econômica; 

iii. Levantar dados reais de propriedades produtoras de bovinos em 

confinamento em São Paulo e Goiás; 

iv. Calcular e comparar os custos de produção e características dos 

sistemas produtivos das propriedades representativas; e 

v. Testar diferentes equações de cálculo de índice de custos de 

produção e definir aquela que pareça ser a mais apropriada.  

 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Para facilitar a compreensão desta pesquisa, após o capítulo 

introdutório, segue a revisão bibliográfica com a contextualização e a 

fundamentação dos assuntos de interesse. A revisão foi segmentada em três 

tópicos: i) a bovinocultura de corte e o confinamento; ii) os custos de produção 

e os Números-Índices; e iii) estudo de caso e levantamento de dados a campo.  

A dissertação foi organizada em formato de artigos e composta em 

capítulos. No terceiro capítulo foi estruturado o primeiro artigo, contemplando o 

desenvolvimento do modelo para cálculo de custo de produção de bovinos 

terminados em confinamento. Para o desenvolvimento desse modelo, utilizou-

se o estudo de caso e os conceitos da Teoria Econômica, mais 

especificamente aqueles aplicados ao estudo dos custos de produção. 

O modelo desenvolvido foi utilizado para fazer os cálculos e permitiu 

elaborar os índices de custos de produção de bovinos terminados em 

confinamentos nos Estados de São Paulo e Goiás, no segundo artigo – quarto 

capítulo da dissertação. No capítulo foram descritas as características dos 

confinadores que fizeram parte da pesquisa de campo. A partir desses dados 

foram elaboradas as propriedades representativas sobre as quais se realizaram 

todos os cálculos que deram origem à análise dos custos e aos índices 

propostos. 
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O alto percentual do rebanho indiano não é, entretanto, relevante se 

considerado o consumo. O estudo de Kanagaraju, Jalaludeen e Rathnapraba 

(2012), em análise de fatores que influenciam o consumo de produtos cárneos 

na região de Kerala, na Índia, observou-se menor consumo por carnes bovina e 

suína. Os autores explicam que a preferência está relacionada às questões 

religiosas que restringem o consumo de carne bovina por hindus e o de carne 

suína por muçulmanos. Dessa forma, aquele país, apesar de contar com 

grande quantidade de bovinos não produz, de forma significativa, carne bovina 

para o consumo. 

O consumo argentino, por sua vez, é superior à média mundial. Os 

dados da FAO para o ano de 2011 mostraram que, do consumo total de carnes 

na Argentina, 54% era de carne bovina. Esse alto consumo pelos argentinos 

não representa, todavia, o consumo médio per capita no mundo, conforme 

apresentado na Figura 3. Os valores que se encontram na figura são os médios 

do período de 1993 a 2011, segundo os dados da FAO ([2014]). 

 

Figura 3 - Consumo mundial médio per capita em kg/ano considerando todas as carnes e o 
consumo das três principais carnes (suína, aves e bovina) no período de 1993 a 
2011 

 
Fonte: Adaptado de FAO ([2014]). 
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carne de aves foi superior a 69%, passando de 8,5 kg/per capita.ano para 14,4 

kg/per capita.ano no período analisado, conforme dados da FAO ([2014]).  

Esse incremento no consumo foi devido à abertura dos mercados, 

resultante do processo de globalização econômica, elevação da escala de 

produção e redução os custos de produção (VOILA; TRICHES, 2013). 

No geral, o consumo per capita de todas as carnes no mundo cresceu 

25% nos últimos 19 anos. A China tem se destacado como um mercado 

potencial, contribuindo com o aumento de consumo de todas as carnes, em 

especial de aves e bovinas.  

Em 1993 o consumo de carne bovina per capita ao ano foi de 1,7 kg; já 

em 2011 a quantidade registrada foi de 4,8 kg. O consumo médio per capita 

dos chineses ainda é baixo quando comparado a outros países, portanto o 

potencial do mercado é elevado, segundo demonstram os dados da FAO 

([2014]).  

A popularização da carne bovina no mercado chinês está atrelada a 

vários fatores, dentre eles o acesso a informação, abertura de mercados e 

incentivos governamentais, positivos para o aumento do rebanho de bovinos 

(LI et al., 2008). No período de 1994 a 2013, o rebanho daquele país cresceu 

36% (dados da FAO, [2014]).  

O continente europeu apresenta um cenário oposto. Pois, no mesmo 

período o rebanho de bovinos diminuiu 35%, devido à pecuária nos países 

europeus encontrar dificuldade de competir com outras atividades produtivas 

(WITZKE; NOLEPPA, [2010]).  

Essa dificuldade para os países do continente europeu e outros onde a 

terra (recurso natural) é escassa, gera oportunidades em locais onde a 

produção animal pode se desenvolver em condições mais competitivas. Por 

isso, o EUA, Brasil e Austrália têm produzido os maiores volumes de carne 

bovina, de acordo com os dados da FAO ([2014]). 

Diferentemente do Brasil, os países EUA e a Austrália têm em comum a 

eficiência produtiva empregada na cadeia da carne bovina. Os efetivos de 

bovinos desses países são relativamente modestos, 8% e 2% do total mundial, 

mas, mesmo assim, obtêm taxas de abate de 37% e 32%, respectivamente, 

considerando a média no período de 1993 a 2012. Essa taxa reflete o 
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A leitura dos dados do IBGE (2013), mostra que em 1974, o rebanho 

nacional era de 92,4 milhões de bovinos, a 2013 houve aumento de 129,1% no 

efetivo, que ultrapassou 211,7 milhões de cabeças.  

Em 1974, a região Centro-Oeste contava com 24,5% do rebanho 

nacional, a região Norte com apenas 2,4% e a maior parte do rebanho estava 

concentrada na região Sudeste, cerca de 32%. Entretanto, o cenário em 2013 

mudou, quando a região Centro-Oeste passou a contar com 33,6%, a região 

Norte com 21,1% e a região Sudeste com apenas 18,6% do total do rebanho 

nacional. Isso reflete a busca por terras mais baratas, uma vez que ainda se 

pratica pecuária extensiva. 

Apesar da alteração da proporção do rebanho de bovinos, São Paulo, 

um único estado do Sudeste, exportou 24,7% dos produtos cárneos bovinos 

brasileiros no ano de 2014. Os três estados do Centro-Oeste somaram 48,2% 

das exportações. O destaque da região Norte é o Rondônia, que exportou, 

aproximadamente, 10% dos produtos cárneos bovinos em 2014 (dados da 

Secretaria de Comércio Exterior - SECEX e Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior - MDIC, 2016).  

Esses cinco Estados lideram o abate de bovinos e, juntos representaram 

55% do número de bovinos abatidos em 2012, de acordo com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, (BRASIL, 2013). 

O número de animais abatidos e o aumento do rebanho nacional são 

influenciados pelo mercado de exportações, o qual colabora positivamente com 

o progresso da cadeia produtiva. Observa-se, na Figura 5, o crescimento das 

exportações de carne bovina brasileira. 
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Figura 5 - Exportações brasileiras de carne bovina no período de 1993 a 2015 

Fonte: Adaptado de SECEX/MDIC (2016).  

 

A partir de 1997, houve crescimento expressivo das exportações de 

carne bovina. Em 2007 ocorreu o maior volume exportado desde a abertura 

efetiva do mercado externo, quando atingiu a comercialização de 1,285 milhão 

de toneladas (SECEX/MDIC, 2016). 

A abertura do país ao mercado externo aconteceu efetivamente após a 

adoção do Plano Real, o qual controlou a crise inflacionária que o país viveu 

em anos anteriores. O perfil de política adotada pelos governos pós 1994 

contribuiu para a expansão e representação das exportações do Brasil no 

cenário internacional (BELIEIRO JUNIOR, 2013). Esses fatores permitiram ao 

Brasil o desenvolvimento e disseminação do uso de tecnologias como 

inseminação artificial, melhoramento genético, cruzamentos raciais, rações 

balanceadas, utilização de mão de obra especializada, entre outros (BÁNKUTI; 

MACHADO FILHO, 1999).  

Na pecuária brasileira, é possível o desenvolvimento de diversos 

sistemas de produção, principalmente por causa da diversidade climática 

(distribuição de chuvas e intensidade de luz), fertilidade de solo, disponibilidade 

e nível tecnológico, mão de obra, entre outros (FERRAZ; FELÍCIO, 2010). 

Dessa forma é possível obter taxas produtivas e reprodutivas em sistemas que 

vão ao extremo da produção extensiva até mesmo conhecida como 

“extrativista”, aos sistemas intensivos (LOBATO et al., 2014).  
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Esses ambientes produtivos comumente se classificam em três 

diferentes sistemas: 

Sistema extensivo: no qual os animais são mantidos exclusivamente a 

pasto, o sistema em sua maior parte formados por pastagens nativas demanda 

pouca mão de obra e instalações para o manejo dos animais; raros são os 

manuseios com os animais. 

Sistema semi-intensivo: necessita de estrutura mínima de bebedouros e 

comedouros disponíveis para dessedentação e alimentação dos animais, além 

de algum investimento em formação de pastagens, suplemento mineral e 

instalações. 

Sistema intensivo: é caracterizado, principalmente, pelo emprego mais 

intenso de capital e mão de obra, e diferencia-se dos demais sistemas por 

gerar resultados zootécnicos adequados, tornando a pecuária mais produtiva e 

de ciclo curto. 

Além dos sistemas produtivos serem classificados por produtividade, 

pode-se existir uma ou mais fases de produção dentro dos sistemas: i) a fase 

de cria: cujo produto final é o bezerro macho desmamado entre 7 a 9 meses de 

idade, e a fêmea para reprodução entre um e dois anos; ii) a recria: fase 

intermediária da produção, iniciada com o bezerro desmamado com o objetivo 

de ofertar garrote para última fase; e iii) a terminação ou engorda: que, a partir 

do garrote magro, produz o boi gordo, enviado ao abate.  

Há também o ciclo completo, que abrange desde a cria até a 

terminação, sendo possível encontrar produtores que fazem outras 

combinações. Esses sistemas produtivos e as fases de criação de bovinos no 

Brasil ocorrem principalmente em áreas de pastagens (MACEDO, 2009).  

Segundo o IBGE (2006), as áreas de pastagens nativas e cultivadas 

ocupam em torno de 160 milhões de hectares, é a cultura agrícola que ocupa a 

maior área de solo brasileiro. Todavia, nesse montante existem áreas em 

estágio de degradação que não permitem explorar o potencial máximo da 

cultura, seja pela degradação agrícola, seja pela biológica.  

Como não há método padrão para definir degradação de pastagens e 

seus estágios, não há estatísticas oficiais sobre o problema. No entanto, Dias-

Filho em 2014 fez estimativa, considerando apenas a taxa de lotação como 

critério de classificação. O autor estimou que, ao menos, 50% das pastagens 
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brasileiras estariam fortemente degradadas e que poderia haver cerca de 100 

milhões de hectares em algum nível de degradação, ou seja, áreas que 

necessitam de intervenção.  

A degradação das pastagens afeta diretamente a sustentabilidade do 

desempenho produtivo dos animais, devido ao aporte insuficiente de nutrientes 

disponíveis para o consumo (PERON; EVANGELISTA, 2004). 

Outro fator prejudicial ao desempenho animal em pastagens está 

relacionado ao processo fenológico das plantas forrageiras, as quais, por 

padrões climáticos, têm crescimento limitado e valor nutritivo prejudicado. Na 

primavera e verão, período das águas, há maior disponibilidade e qualidade 

dos pastos, porém no período da seca as pastagens têm sua taxa de 

crescimento reduzida, além de piora na qualidade nutricional, de modo que há 

redução de ganho ou, até mesmo, perda de peso dos animais durante o 

período (LUPATINI, 2010). 

Portanto, devido às estações do ano e também devido ao pastejo dos 

animais, ocorrem alterações na composição morfológica da pastagem, 

implicando mudanças no manejo das forrageiras (SOUZA et al., 2014). O 

amadurecimento das plantas é fator responsável pela alteração da qualidade 

da forrageira, porque a floração e o alongamento de colmos no período de 

seca, levam a baixo valor nutritivo e consequente redução do consumo dos 

animais (HOFFMANN et al., 2014).  

O baixo valor nutritivo das forrageiras está associado ao reduzido teor de 

proteína bruta e de minerais, ao alto conteúdo de fibra e a baixa digestibilidade 

da matéria seca (VAN SOEST, 1994). Pode-se, portanto, atribuir também a 

baixa produtividade bovina à nutrição inadequada, resultante da sazonalidade 

das forrageiras (EUCLIDES et al., 1998). 

Para melhor esclarecer a implicação do período seco na produção de 

bovinos em pastagens, Silva et al. (2009) compilaram dados da literatura de 

pastagens de Brachiaria spp. Os autores observaram, em média, ganhos de 

peso anual dos novilhos abaixo de 380 gramas ao dia. Com tal desempenho, 

os animais ganhariam aproximadamente 140 kg por ano, sendo necessários 

mais de 36 meses para o abate, supondo que os animais fossem desmamados 

aos sete meses de idade com 165 kg, e abatidos com 500 kg. Isso indica que o 

fornecimento exclusivo dessas gramíneas não fornece os nutrientes 
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necessários para a produção máxima ao longo do ano, acarretando em baixo 

desempenho. 

A produção de bovinos, fundamentada exclusivamente em pastagens, 

gerava oferta irregular de animais e, consequentemente, diferença de preços 

para a venda. Segundo Garcia (1987), havia carne fresca bovina apenas no 

período de safra, período de crescimento das forrageiras. Essa dificuldade 

despertou interesse no aumento dos rendimentos econômicos. 

Surgiram alternativas como o fornecimento de suplementação alimentar 

mantendo os animais em pastejo e também a retirada dos animais das 

pastagens com a utilização de confinamento. Os aspectos técnicos e 

econômicos passaram a fazer parte dos estudos, desde então. 

A escolha de fontes suplementares adequadas às condições dos 

animais e do pasto não é tarefa simples, já que existem diferenças entre a 

exigência de ganho de peso por parte dos animais e da qualidade nutricional 

do pasto (SCHOLLJEGERDES; KRONBERG, 2010). Sabe-se que a 

suplementação pode proporcionar efeito positivo no ganho de peso, porém a 

rentabilidade econômica deve ser analisada (SILVA et al., 2009).  

No confinamento não é diferente. Aliás, passa a ser de significativa 

relevância a análise da rentabilidade do empreendimento, sobretudo porque 

depende, dentre outros itens, de operações de máquinas, de funcionários e de 

manejo para o funcionamento adequado, o que envolve mais investimentos na 

atividade. Portanto, entender como funciona a operação de confinamentos no 

Brasil é necessário para analisar os custos de produção e permitir o 

crescimento com bases sólidas, buscando o contínuo aprimoramento da 

atividade.  

 

 

2.1.3 Confinamento de bovinos 

 

 

O confinamento de bovinos é o sistema de criação em que lotes de 

animais são engordados em piquetes ou currais de área restrita, nos quais se 

fornecem alimentos em cochos e água em bebedouros (CARDOSO, 1996). 

Nos confinamentos, pode-se alimentar toda e qualquer categoria animal, mas 



46  Revisão de Literatura 
 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

no Brasil se utilizam, com maior proporção, novilhos recriados não castrados, 

ditos comumente como “boi magro para a engorda” (OLIVEIRA; MILLEN, 

2014).  

O projeto para confinamento deve incluir um centro de manejo dos 

animais, área para produção e preparo dos alimentos, espaço para os currais 

de engorda e instalações da gerência. O centro de manejo destina-se à 

recepção e preparo dos animais que entrarão no confinamento. Nesse local, 

deve haver brete de contenção, balança, apartadouro, piquetes de espera com 

água, piquetes de enfermaria e embarcadouro para os animais. 

A área de alimentação inclui espaço de armazenamento e de preparo 

dos alimentos, com moedor de grãos e misturador equipado com balança e, se 

possível, área para guardar máquinas e equipamentos. O escritório 

administrativo é o local onde ficam dispostas todas as informações gerenciais 

do sistema; portanto, equipado com computadores, impressoras, arquivos, 

telefone, rádio de comunicação, etc.  

O curral de engorda, ou setor de terminação, é o local onde os animais 

permanecem durante o período de engorda. Essa área, na maioria das vezes, 

é construída em chão batido, calçado, frequentemente, nas áreas próximas aos 

comedouros, conhecidas como “pé de boi”. Inclui cochos, bebedouros, cercas, 

corredores para manejo dos animais e área para passagem de máquinas para 

alimentação (PEIXOTO et al., 1988).  

De preferência, em toda a extensão, em especial nos currais de 

engorda, o projeto deve prever estruturas para coleta de fezes e urina – canais 

de drenagem, tanques de sedimentação, etc – e estruturas de conservação do 

solo e da água, importantes para o manejo e conservação das áreas de 

produção e controle da poluição (CARDOSO, 1996). 

Para alguns autores, a necessidade de adaptações e/ou construções de 

instalações e aquisição de maquinários específicos implicava elevados 

investimentos iniciais e, por conta disso, dificuldade para difundir as práticas 

entre os confinadores (PEIXOTO; MOURA; DE FARIA 1986; MARTIN 1987).  

Entretanto, mesmo diante de desafios, a atividade passou a ser adotada 

por produtores que vislumbravam oportunidade de aumentar o retorno 

econômico ao considerar o diferencial de preços da entressafra, o giro mais 

rápido do capital investido e o fato de conseguir contornar a sazonalidade de 
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produção das forrageiras com consequente liberação de áreas de pastejo 

(GOMES, 1975). 

A diferenciação de preços despertava interesse nos agentes da cadeia 

produtiva, para aproveitarem a oportunidade em ofertar animais para o abate 

no período de maiores preços. A flutuação de preços era característica.  

Wedekin et al. 1994 compilaram dados com a variação dos preços do 

boi gordo em São Paulo entre os anos de 1955 e 1993, utilizando o banco de 

dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA).  

 

Figura 6 - Variação estacional dos preços do boi gordo em São Paulo de 1955 a 1993 

Fonte: Adaptado de Widekin, Bueno e Amaral (1994). 

 

Os dados indicam que os preços ofertados ao produtor a partir do início 

do segundo semestre poderiam aumentar os rendimentos da pecuária de corte, 

pois havia amplitude bem definida entre os períodos de safra e entressafra. 

Para o confinador aproveitar essa oportunidade de mercado era necessário 

antecipar a idade de abate dos animais, conferindo uma vantagem indireta, o 

retorno do capital investido mais rápido quando comparado com sistemas 

tradicionais em pastagens (MARTIN, 1989; VAZ, 1999). 

Alinhada aos melhores preços e ciclo mais curto, a estratégia de colocar 

os animais em área restrita para engorda, proporciona o benefício de 

intensificar o uso das pastagens no período chuvoso ao adotar maior 

capacidade de suporte. Dessa forma, durante o período de escassez de 
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forragem há liberação de área de pastoreio para outras categorias animais 

como bezerros, matrizes e touros, já que os bois magros ficam alojados no 

confinamento. Consequentemente, há maior quantidade de forragem à 

disposição dessas categorias, mesmo que de baixa qualidade (VELOSO, 

1986).  

Outro fator a afetar positivamente o estabelecimento do confinamento foi 

a política adotada pelo governo, que estocava ou importava os produtos 

cárneos bovinos. Tal política era necessária devido à frequente falta de 

produtos no mercado interno. As estratégias não funcionavam adequadamente 

por causa da inabilidade do governo em lidar com os estoques e dos 

problemas de logística e burocracia portuária que inviabilizavam a chegada dos 

produtos ao mercado interno em grandes escalas e a preços acessíveis 

(GARCIA, 1987). 

Sob o aspecto produtivo, a vantagem de conduzir a atividade de 

confinamento durante a época de seca reside em não formação de lama nos 

currais de engorda, evitando que os animais reduzam o consumo de matéria 

seca, e permitindo melhor desempenho produtivo devido às condições 

ambientais (VELOSO, 1986).  

Diante dessas vantagens, a atividade passou a ganhar importância e 

maiores proporções em âmbito nacional. 

Não existem estatísticas oficiais com o número real de bovinos 

confinados a cada ano. Encontram-se, na literatura, todavia, estimativas 

publicadas por pesquisadores, como fizeram Wedekin e Amaral (1991), 

relatando que, no início dos anos de 1980, havia em torno de 50 mil a 100 mil 

animais confinados ao ano, mas que, ao final da década, esse número saltou 

para 700 mil cabeças anuais. Wedekin, Bueno e Amaral (1994) afirmaram que 

o Sindicato Nacional de Pecuária de Corte, em 1994, estimava o confinamento 

de aproximadamente 900 mil bovinos. 

Em meados da década de 2000 estimava-se que dos cerca de 40 

milhões de bovinos abatidos anualmente (FAO, [2014]), apenas 3,377 milhões 

de bovinos eram oriundos de criações em sistemas de confinamento, 

perfazendo menos de 10% do total abatido sob inspeção federal, segundo o 

Anuário Estatístico da Pecuária de Corte - ANUALPEC (2012).  
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Apesar das divergências existentes entre o número de animais 

confinados pela origem da fonte de dados, os Estados que lideram o ranking 

são Mato Grosso, Goiás e São Paulo, respectivamente (ANUALPEC, 2014). 

Isso ocorre porque a atividade se beneficia de preços de insumos mais 

atrativos, quando próxima a áreas produtoras de grãos e regiões típicas de 

pecuária, tendo maior oferta de grãos e, por isso, animais com menores 

preços.  

Os insumos alimentares, mesmo quando adquiridos a preços mais 

atrativos, representam parcela significativa na composição de custos. Há 

trabalhos que estimam tais custos entre 75% e 80% dos custos da operação, 

dependendo da composição e proporção de grãos na dieta, não considerando 

nos custos a aquisição dos animais.  

A utilização de grãos nas dietas serve para melhorar o desempenho e 

eficiência de terminação com o aumento da densidade energética (RICHARDS; 

HICKS, 2007). Essa prática se caracteriza pela melhora do ganho de peso, 

eficiência alimentar e, consequentemente, proporciona adequada uniformidade 

no produto final (LEME et al., 2003). 

O teor de concentrado na alimentação dos animais em confinamento em 

geral tem alta proporção de grãos, conforme descreveram Oliveira e Millen 

(2014) em levantamento feito com nutricionistas no Brasil. A maioria dos 

respondentes relatou que o teor de inclusão de grãos nas dietas ficava entre 

51% e 65%.  

Quando se comparam os levantamentos realizados por Millen et al. 

(2009) e Oliveira e Millen (2014), observa-se que aumentou o nível de inclusão 

de grãos. No levantamento de 2009, aproximadamente 6,5% dos nutricionistas 

relataram inclusão de grãos entre 65% e 80% na dieta e nenhum deles 

utilizavam níveis acima de 81%. Em 2014 o cenário foi diferente, pois 18,2% 

deles passaram a utilizar níveis entre 65% e 80% de grãos na dieta, e 6,1% 

dos respondentes, níveis acima de 81%. 

As inclusões dessas proporções de grãos resultam em dietas com média 

de 73,9% de nutrientes digestíveis totais (NDT), sendo o milho o ingrediente 

energético mais utilizado. Nesse contexto, geralmente, os animais 

permanecem no sistema de engorda em torno de 87 dias, com ganho de peso 
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médio diário de aproximadamente 1,5 quilograma, são enviados ao abate ao 

atingirem, ao menos, 500 kg de peso vivo (OLIVEIRA; MILLEN, 2014). 

Os índices obtidos em 2014 não foram sempre assim. Salomani, Von 

Tiesenhausen e Pereira (1980) trabalhando com animais zebuínos castrados, 

testaram níveis de NDT de 54%, 59%, 65% e 70% e mensuraram os ganhos de 

peso médio diário, rendimento de carcaça e a diferença entre a receita e o 

custo para cada dieta. Os resultados para ganho de peso foram, 

respectivamente, do menor nível de energia para o maior, de 688 gramas, 804 

gramas, 881 gramas e 784 gramas, não sendo diferentes estatisticamente.  

Outros trabalhos, como o de Cesar, Boin e Barbosa (1981), descreveram 

que o peso de abate desejado era em torno de 450 kg. Os dias de ocupação 

dos animais em confinamento variavam entre 100 e 150 dias, com mais 

frequência em torno de 126 dias, como foi obtido por Thiago et al. (1984). 

Apesar de os conceitos nutricionais terem avançados ao longo do 

tempo, o aspecto da formulação de dietas foi e deve estar baseado na relação 

de custo-benefício, conforme afirma Martin (1989, p. 93): 

Tendo em vista o papel da alimentação nos custos de produção em 
confinamento de bovinos de corte, o aspecto balanceamento de 
dietas torna-se um fator dos mais delicados. Assim, de nada valerão 
os altos conhecimentos teóricos sobre nutrição de ruminantes e uma 
dieta perfeitamente equilibrada ao ganho de peso proposto se a 
resposta não for econômica. Todo aspecto de formulação deve 
basear-se na relação custo-benefício.  

 

Portanto, no gerenciamento produtivo da atividade de confinamento, 

dentre os outros itens, deve-se preocupar tanto com os ingredientes utilizados, 

quanto com os custos da alimentação dos animais. Nem sempre os insumos de 

menor preço retornam os melhores desempenhos e, por isso, maiores lucros, 

uma vez que as flutuações sazonais nos preços dos produtos agropecuários 

provocam instabilidade na renda do produtor (CAMPOS, 2007).  

Tendo em vista a instabilidade de preços e renda do produtor, Mark, 

Schroeder e Jones (2000) estudaram os itens de custo de produção que mais 

impactavam na atividade de confinamento. Os autores afirmaram que os itens 

de custo eram o preço de venda do animal gordo para o abate, o valor de 

compra do animal magro para engorda e os insumos alimentares. Alinhar 

esses itens de custo com um bom planejamento estratégico parece ser, pois, 
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relevante para aumentar os lucros e continuar desenvolvendo a atividade no 

longo prazo (EZEQUIEL et al., 2006).  

Como as flutuações de preços impactam na lucratividade de 

confinamento, são apresentados nas próximas figuras os preços médios em 

São Paulo, de janeiro de 2006 a dezembro de 2015, do boi gordo e do milho 

grão, e a relação de troca de arrobas1 de boi gordo por uma unidade de animal 

magro. Os dados foram obtidos a partir da base de dados do IEA e corrigidos 

do efeito da inflação segundo o índice acumulado pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC-IBGE), tomando como base o mês de março de 

2016. 

 

Figura 7 - Preços do boi gordo em reais por arroba; valores médios praticados em São Paulo 
entre janeiro de 2006 e dezembro de 2015, e corrigidos pelo índice INPC-IBGE 
para o mês de março de 2016 

 
Fonte: Adaptado de IEA (2016). 

 

Na figura acima, verifica-se que, no período de dez anos, houve maiores 

preços médios para a arroba de boi gordo entre os meses de agosto e 

                                             

1
 Uma arroba de boi gordo equivale 15 kg de carcaça: “Entende-se por carcaça, o bovino 

abatido, sangrado, esfolado, eviscerado, desprovido da cabeça, patas, rabada, glândula 
mamaria (fêmea), verga, exceto suas raízes, e testículos (macho). Após a sua divisão em 
meias carcaças, retiram-se ainda os rins, gorduras perirrenal e inguinal, ‘ferida de sangria’, 
medula espinal, diafragma e seus pilares. A cabeça é separada da carcaça entre o osso 
occipital e a primeira vértebra cervical (atlas). As patas dianteiras são seccionadas à altura da 
articulação carpo-metacarpiana e as traseiras na articulação tarso-metatarsiana”. Portaria N. 
612 de 05 de outubro de 1989 (BRASIL, 1989). 
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dezembro. No entanto, essa diferenciação de preços já foi mais evidente e 

característica no passado, como demonstrado na Figura 6.  

Cabe ao confinador avaliar as estratégias de gerenciamento produtivo 

para aproveitar as melhores oportunidades de venda do produto final, e 

também de compra dos insumos. O próprio animal magro se constitui como 

insumo e representa o maior custo, sendo importante entender o 

comportamento de seus preços ao longo do ano, como demonstrado na Figura 

8. 

 

Figura 8 - Preços do boi magro por unidade, de aproximadamente 360 quilos (12 @), e a 
relação de troca de arrobas de boi gordo por uma unidade de animal magro, os 
valores são os médios praticados em São Paulo entre janeiro de 2006 e dezembro 
de 2015, e corrigidos pelo índice INPC-IBGE para o mês de março de 2016 

 
Fonte: Adaptado de IEA (2016). 

 

Os dados indicam que há uma tendência de aumento de preço do boi 

magro ao longo do ano. Os preços dos animais magros no segundo semestre 

se elevam, como os observados para o boi gordo. No entanto, esses aumentos 

são desproporcionais e levam a uma menor relação de troca de arrobas de boi 

gordo por um animal magro nesse período. 

Apesar de haver anos atípicos no comportamento de preços, em média, 

os preços são favoráveis para o confinador tradicional, pois ele comercializa os 

animais para abate em meados do segundo semestre e adquire os animais 

para entrarem no sistema de confinamento no primeiro trimestre do ano. 

Flutuações de preços também são verificadas com o milho grão, insumo 

fonte de energia mais utilizada pelos confinadores no Brasil (OLIVEIRA; 
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MILLEN, 2014). Na Figura 9, apresenta-se análise de flutuação de preços do 

milho ao longo do ano. 

 

Figura 9 - Preços do milho em reais por saca de 60 quilos, valores médios praticados em 
São Paulo entre janeiro de 2006 e dezembro de 2015, e corrigidos pelo índice 
INPC-IBGE para o mês de março de 2016 

 
Fonte: Adaptado de IEA (2016).  

 

Segundo a figura acima, entre os meses de abril e agosto, os preços do 

milho atingem os menores valores, ficando abaixo do preço médio do ano. 

Portanto, os confinadores poderiam aproveitar esse intervalo para adquirir 

quantidades suficientes para a utilização na dieta de animais, protegendo-se de 

variações. 

A atividade de engorda dos animais em confinamentos passa por 

constantes transformações e exige que os agentes da cadeia produtiva as 

acompanhem para continuarem cobrindo os custos de produção e se 

manterem na atividade produtiva. Além do mais, é necessário alinhar o produto 

final ao desejo dos consumidores, já que estão cada vez mais interessados nas 

práticas utilizadas na produção moderna de alimentos (TONSOR; OLYNK, 

2011). 

O aumento do interesse do nível do consumidor está ligado a dois 

fatores principais, dentre outros: aumento da conscientização da relação entre 

alimentação e saúde; e interesse em informações relacionadas à origem e à 

produção dos alimentos (GRUNERT, 2006). O desenvolvimento de tecnologias 

que melhorem os atributos de qualidade nos produtos cárneos e que visam 

garantir boa qualidade alimentar tem sido apoiado.  
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Segundo Vermeir e Verbeke (2006) os consumidores estão em busca de 

práticas agrícolas mais sustentáveis, sendo impulsionados por preocupações 

com questões ambientais, sociais, além de uma alimentação mais saudável. 

Os consumidores estão mais conscientes sobre consequências 

ambientais e éticas da produção animal intensiva e há crescimento progressivo 

dessa tendência (EUROPEAN COMMISSION, 2006). Por exemplo, na cadeia 

da carne de suínos, frangos e bovinos, os produtores e as indústrias estão 

cada vez mais envolvidos em iniciativas necessárias para o cumprimento da 

legislação ambiental e de bem-estar animal (SIEGFORD; POWERS; GRIMES-

CASEY, 2008; LUNDMARK, 2014).  

Iniciativas como essas influenciam positivamente a percepção dos 

consumidores sobre os modernos sistemas de produções de carne, cabendo 

aos agentes da cadeia produtiva se envolverem em parcerias para promover 

medidas que minimizem os impactos negativos sobre o ambiente.  

Há que lembrar que a produção de bovinos em confinamentos não é 

uma prática padronizada no país. Os sistemas são distintos, assim como os 

níveis de responsabilidade socioambiental envolvidos e os parâmetros de 

rentabilidade entre os confinadores são variados. Portanto, a adoção de 

método padronizado de cálculo de custo pode contribuir para a avaliação e 

comparação dos diferentes sistemas e tecnologias de manejo utilizados. 

 

 

2.2 OS CUSTOS DE PRODUÇÃO E OS NÚMEROS-ÍNDICES  

 

 

Economia é a ciência que trata do estudo da escassez de recursos e dos 

fenômenos dela resultantes. Preocupa-se com a alocação de recursos 

escassos entre usos alternativos com vistas à satisfação das necessidades das 

pessoas. A necessidade dos consumidores é o anseio pela satisfação e, 

quando voltada aos empresários, é a busca por maximização dos lucros 

(PEREIRA et al., 1990). 

A partir da suposição de que os seres humanos são racionais, sejam 

eles consumidores, sejam empresários, são deduzidas as “Leis econômicas”, 

que são amplas e fazem parte da construção de teorias econômicas. 
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Na Teoria Econômica, o cálculo do custo de produção é ferramenta de 

controle e gerenciamento das atividades produtivas, gerando informações 

importantes para subsidiar as tomadas de decisões dos empresários e podem 

servir ainda para a formulação de estratégias pelo setor público (Companhia 

Nacional de Abastecimento - CONAB, 2010). 

Os custos podem variar por diversos motivos: uso intensivo ou não da 

tecnologia; uso dos fatores de produção com maior ou menor eficiência, 

intensidade ou produtividade; volume produzido; e preço dos fatores de 

produção (RÁMIZ2, 1988 apud CONAB 2010, p. 15).  

Assim, para o entendimento da variação dos preços e como auxílio no 

gerenciamento produtivo, pode-se utilizar a Teoria Econômica dos Números-

Índices (CARMO, 2004). Trata-se de uma elaboração do século passado a qual 

acompanhou o desenvolvimento da teoria microeconômica do consumidor. 

Seus primeiros textos de referência buscavam definir um índice de preços aos 

consumidores (IPC), para a estimativa da evolução da inflação, aumento 

generalizado e desproporcional no nível de preços de bens e serviços em uma 

economia.  

O intuito de gerar o IPC foi determinar a variação do custo de vida, 

representado pelos preços de uma cesta de produtos e serviços ao longo do 

tempo, representativo da inflação de uma determinada economia. Apenas mais 

recentemente a Teoria dos Números-Índices passou a ser utilizada na 

agropecuária. 

 

 

2.2.1 O custo de produção segundo a Teoria Econômica  

 

 

O propósito que, geralmente, inspira e guia os empresários tem sido a 

maximização de lucros. Procura-se combinar a máxima produção possível, no 

arranjo ideal dos fatores de produção, para atingir esse objetivo com os 

                                             

2
 RÁMIZ, A. A. Os custos. In: ENCICLOPÉDIA prática de economia: questões da teoria 

econômica. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 



56  Revisão de Literatura 
 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

menores custos (PASSOS; NOGAMI, 2008). Por isso, na Economia há 

interesse em entender como são tomadas as decisões sobre produção e 

preços.  

A determinação de lucro de uma empresa é feita a partir da receita total 

pela subtração dos custos totais. Receita é o montante recebido pela venda de 

sua produção, podendo ser representada pela seguinte equação: 

 

RT = Q ×  P 1  

Na qual: 

RT: Receita total; 

Q: Quantidade de produtos comercializados; e 

P: Preço pelo qual são vendidos os produtos. 

 

O custo total se refere ao montante gasto com insumos, determinação 

mais complexa do que a das receitas (MANKIW, 2005). A conceituação de 

custos apresenta aspectos diferentes, dependendo da teoria que se está 

considerando. Por exemplo, existem diferenças entre a contabilidade financeira 

e os custos econômicos.  

A análise de despesas sob o ponto de vista da Teoria Positiva da 

Contabilidade, em sua estrutura tradicional, é o confronto entre receita 

realizada e a despesa de determinado período. Isso está de acordo com a 

convenção de objetividade, livre de conotação subjetiva, pois somente os 

custos mensurados são calculados (FUJI, 2004). Esse conceito tem por 

característica cumprir preceitos e regras impostas pelo Governo, gestor do 

tesouro público, inclusive das questões tributárias. 

A mensuração objetiva dos custos torna a análise mais simples e 

prática, e pode ser o primeiro passo para o produtor rural aderir ao sistema de 

custos, já que, muitas vezes, não há controle algum. Há de esclarecer que, 

conforme relatou Benedict (1932), a teoria da contabilidade foi desenvolvida em 

empresas e indústrias, tendo utilidade bem definida em certos campos e para 

determinados fins. Por isso, pode ser uma teoria incompleta para atender as 

demandas da exploração agrícola. 
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A Teoria Econômica por sua vez envolve aspectos ligados à 

subjetividade, tendo um conceito mais amplo, rico e adequado ao processo 

decisório. Trata-se da adoção do conceito de custo alternativo de produto ou 

custo de oportunidade, discussão central para o cálculo do custo de produção.  

Dentre os estudiosos que estudaram os custos de oportunidade, foi o 

professor James M. Buchanan em sua obra “Custo e Escolha” que tratou com 

mais propriedade o assunto. Segundo esse professor, Frank Knight formulou o 

conceito de custo alternativo.  

Segundo Knight (1928), o custo de produção de uma unidade de 

determinada mercadoria é simplesmente mensurado pelo custo do produto real 

alternativo que poderia ter sido produzido, se os insumos e recursos usados na 

produção fossem redistribuídos racionalmente para outros usos. O custo 

estaria, portanto, associado a uma oportunidade à qual se renunciou, ou então, 

associado à melhor alternativa não escolhida.  

Nesse sentido, esclarecem Pereira et al. (1990) e Beuren (1993), que a 

expressão “em seu melhor uso alternativo” pressupõe a existência de duas ou 

mais alternativas viáveis, e que a opção de uma alternativa implica no 

abandono ou sacrifício das não escolhidas.  

O custo de oportunidade representa os benefícios que poderiam ter sido 

obtidos a partir dessa oportunidade não escolhida, que seria a segunda melhor 

opção. Faz-se necessário lembrar, também, que o custo de oportunidade nem 

sempre se constitui de dinheiro, propriamente dito. Por exemplo, se o dono do 

capital administra o seu empreendimento, ele deverá computar no custo do 

produto a remuneração que poderia ganhar como gerente de outra empresa 

similar. 

Dessa forma, entende-se que o custo de oportunidade de um fator de 

produção de uma empresa não é apenas o seu melhor uso alternativo interno, 

mas também o valor de seu melhor uso fora da empresa (RAINERI; ROJAS; 

GAMEIRO, 2015). Portanto, para determinar o custo de oportunidade de um 

fator de produção, deve-se considerar o valor da oportunidade a que se 

renunciou a preço de mercado, atribuindo-se esse valor ao custo de produção 

e, consequentemente, ao produto final.  
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Para a alocação desses custos apresentados e de outros itens que 

compõe as atividades produtivas torna-se necessário alocá-los segundo alguns 

critérios, nomeados de “métodos de custeio”.  

 

 

2.2.2 Os métodos de custeio na atividade produtiva 

 

 

Os custos devem ser alocados para que permitam as tomadas de 

decisões pelos empreendedores, neste estudo, o empresário rural. O produtor 

deve adotar um método de custeio que ajuste os custos às unidades de 

produto obtidas durante determinado período.  

Existem vários métodos de custeio utilizados. Os mais comumente 

utilizados: o custeio por absorção; o custeio variável; o baseado em atividades 

(ABC); o padrão; e o meta (CARARETO et al., 2006). Todos eles podem se 

adequar ao conceito da Teoria Econômica, apresentando vantagens e 

desvantagens.  

O método de custeio variável apresenta alguns benefícios por 

fundamentar-se em custos variáveis e fixos. Os custos variáveis são 

conceituados como aqueles cujas quantidades utilizadas variam com o volume 

de produção. E os fatores fixos são aqueles em que as quantidades não 

mudam quando o volume de produção variar, isto é, no curto prazo (YOUNG, 

1958; PASSOS; NOGAMI, 2008). Portanto, no curto prazo há pelo menos um 

fator de produção que se mantém fixo na função de produção, diferente do 

longo prazo, no qual – por definição – todos os fatores são considerados 

variáveis, podendo alterar o tamanho ou a escala de produção (PASSOS; 

NOGAMI, 2008).  

O método de custeio variável também possibilita a identificação de 

produtos mais rentáveis e, portanto, a direção de esforços para aumentar a 

rentabilidade. Além de definir quais são os preços e volumes mínimos 

necessários para cobrirem os custos de produção (CARARETO et al., 2006). 

Por outro lado, a desvantagem da adoção do método de custeio variável 

é que ele não atende os princípios da contabilidade formal, exigida pelo 

Governo, que prevê apenas como despesa aquilo que pode ser comprovado 
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por meio de movimentações passíveis de conferência. Por isso, é necessário 

ter um sistema em paralelo para atender as exigências legais das autoridades 

fiscais.  

Pelo método de custeio variável a relação entre os custos poderia ser 

representada pela seguinte fórmula: 

CT = CV +  CF 2  

Em que: 

CT: Custo total; 

CV: Custos variáveis; e  

CF: Custos fixos. 

 

Apesar de o custeio variável ser utilizado na agropecuária, diversos 

autores ou instituições públicas têm proposto adequações às condições das 

culturas que estão analisando, devido à amplitude e a complexidade das 

atividades produtivas.  

A CONAB (2010) em sua metodologia de custo de produção agrícola 

divide os custos em fixos e variáveis, e subdivide-os, alocando em item 

separado a remuneração dos fatores de produção, como pode ser visualizado 

no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Itens de custo de produção agrícola 

(continua) 

A - CUSTO VARIÁVEL 

I - Despesas de custeio da lavoura 

1 - Operação com aviões 

2 - Operação com máquinas 

3 - Aluguel de máquinas 

4 – Mão de obra temporária 

5 – Mão de obra permanente 

6 - Sementes 

7 - Fertilizantes 

8 - Agrotóxicos 

9 - Despesas administrativas 

II - Despesas pós-colheita 

1 - Transporte externo 

2 - Classificação 
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(conclusão) 

3 - Recepção/Limpeza/Secagem/Armazenamento (30 dias) 

4 - Despesas com PROAGRO 

III - Despesas financeiras 

1 - Juros 

2 - Impostos e taxas 

B - CUSTO FIXO 

IV - Depreciações 

1 - Depreciação de benfeitorias e instalações 

2 - Depreciação de máquinas e implementos 

V - Outros custos fixos 

1 - Manutenção periódica de máquinas 

2 - Encargos sociais 

3 - Seguro do capital fixo 

C - CUSTO OPERACIONAL (A + B) 

VI - Renda de fatores 

1 - Remuneração esperada sobre capital fixo 

2 - Terra 

D - CUSTO TOTAL (C + VI) 
Fonte: (CONAB 2010). 

 

Conforme as definições feitas pela CONAB, os custos passaram a ter 

uso específico para as produções agrícolas. Isso torna a mensuração mais 

precisa. Também com o intuito de apurar todos os custos na pecuária e melhor 

defini-los para a ovinocultura, Raineri, Stivari e Gameiro (2015) propuseram 

outra forma de alocação dos custos para a atividade, conforme apresentado no 

Quadro 2. 

  

Quadro 2 - Alocação dos custos produtivos para a ovinocultura  

A - CUSTOS VARIÁVEIS 

1 - Alimentação  

2 - Gastos veterinários  

B - CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 

3 - Mão de obra  

4 - Depreciações 

5 - Manutenção e conservação  

6 - Outros custos fixos  

C - CUSTO OPERACIONAL (A + B)  

D - RENDA DE FATORES  

F - CUSTO TOTAL (C + D)  
Fonte: Adaptado de Raineri, Stivari e Gameiro (2015). 
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A forma apresentada de descrição permitiu o cálculo do custo total em 

R$/kg vivo de cordeiro e em R$/kg de carcaça, unidades já utilizadas naquela 

cadeia produtiva para comercialização e comparações.  

Silva et al. (2014) utilizaram o método de custeio baseado no trabalho 

clássico de Matsunaga et al. (1976) que classificaram os custos como 

“operacionais”. A proposta desses autores foi justamente adequar os termos à 

linguagem, a fim de que os pesquisadores e os técnicos da área assimilassem 

mais facilmente os resultados. 

 

Quadro 3 - Descrição dos itens de custo de produção para a pecuária  

A - CUSTOS VARIÁVEIS (CV) 

1 - Aquisição de animais 

2 - Alimentação 

3 - Controle sanitário 

4 - Mão de obra e assistência técnica 

5 - Outras despesas 

6 - Oportunidade do capital investido 

B - CUSTOS FIXOS (CF) 

7 - Depreciação de bens 

8 - Oportunidade do capital imobilizado 

9 - Oportunidade da terra, caso seja própria 

C - CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) (A - 6) 

D - CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) (C + 7) 

E - CUSTO TOTAL (CT) (A + B) 
Fonte: Adaptado de Silva et al., (2014). 

 

Na conceituação original de Matsunaga et al. (1976), o COE contempla 

também os juros bancários, diferente do que estabeleceram Silva et al. (2014). 

Analisando as considerações de custeio variável, esses últimos autores 

deveriam incluir alguns custos fixos não mencionados, como a manutenção de 

bens e outras despesas fixas, como consumo de energia elétrica, despesas 

com telefone e combustíveis. Todos os custos devem ser considerados, 

conforme a Teoria Econômica, e definidos, para permitir entendimento claro 

dos custos apontados. 

Os custos de produção de bovinos em confinamento são diversos e se 

alteram conforme gênero, genética, saúde, peso inicial, peso final, dias de 

alimentação, clima e sazonalidade (MARK et al., 2000). Estudos têm 

colaborado com avanços tecnológicos significativos na produção de bovinos 
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em confinamento, principalmente no sentido de reduzir os custos e aumentar a 

eficiência técnica do sistema (ONYANGO, 2014).  

Alguns estudiosos, como Sawyer et al. (2003); Koknaroglu et al. (2005); 

Pyatt et al. (2005); Herrington e Tonsor (2013) e Retallick et al. (2013), em 

geral, se limitam a avaliar os custos envolvidos na alimentação ou no uso de 

tecnologias para aperfeiçoar o desempenho zootécnico. Isso, entretanto, 

envolve apenas uma parte dos custos variáveis. 

Berthiaume et al. (2006) analisaram os custos de produção de diferentes 

estratégias de alimentação na fase de crescimento e terminação de bovinos 

confinados, com ou sem o uso de promotores de crescimento. No seu método 

de cálculo de custo foram incluídos os custos variáveis envolvidos na 

alimentação e a mão de obra. Para os custos fixos foram estipulados um valor 

de manutenção predial e taxa de juros anual, multiplicada pelo número de dias 

de alimentação. Porém, os autores não consideraram os custos de 

combustíveis, impostos e taxas – variáveis e fixas – e depreciação de 

máquinas e benfeitorias, itens de custo importantes na produção animal.  

Em outro estudo, no qual se avaliaram as tecnologias de promotores de 

crescimento em resposta à redução das emissões de gases de efeito de estufa, 

Stackhouse et al. (2012) analisaram os custos do sistema. Na pesquisa, 

incluíram os custos fixos e variáveis. Foram considerados os custos de 

depreciação e manutenção, determinando-se a vida útil em anos das máquinas 

e instalações. Incluíram também os custos com combustíveis e eletricidade. No 

entanto, os autores não consideraram, nos cálculos, os custos de 

oportunidade, tanto do capital imobilizado, quanto do de giro. 

A dificuldade de determinação dos custos fixos é justificada pelo grau de 

arbitrariedade que existe nos custos implícitos, aqueles em que não há 

desembolso de dinheiro (GAMEIRO, 2009). Pode-se citar a dificuldade de 

determinação do tempo ideal ou mais apropriado para depreciação de 

máquinas, equipamentos, instalações, ou, mesmo, o custo de oportunidade do 

capital investido, fixo ou variável, conforme apresentado na teoria dos custos 

de oportunidade.  

Os estudos nem sempre contemplam todos os custos envolvidos na 

produção animal, embora seja possível calcular todos os custos de produção 

em trabalhos de natureza técnica e científica. Entretanto, são poucas as 
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pesquisas nas quais os autores fazem uma análise completa, determinando-se 

efetivamente o custo total.  

A revisão de literatura procurou trabalhos de relevância para o setor e 

nos quais a descrição dos custos estivesse de acordo com o entendimento 

mais frequente ou que permitisse, ao menos, a classificação dos custos de 

modo semelhante. Os dados foram organizados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Custos de produção de bovinos em confinamentos segundo dados disponíveis na literatura, corrigidos do efeito de inflação para dezembro de 
2015 

  
COE/@¹ COT/@² CT/@³ CF4 (%) CV5 (%) CO6 (%) 

Fernandes et al., 2007 - R$     80,19 - 3,62% 96,38% 0,00% 

Coan et al., 2008 - R$   101,72 R$   102,99 - - 1,24% 

Lopes et al., 2011 R$   119,47 R$   121,69 R$   124,67 9,50% 88,12% 2,38% 

Pacheco et al., 2014 R$   119,91 R$   120,90 R$   124,15 0,80% 95,95% 3,25% 

Silva et al., 2014 R$   110,98 R$   112,33 R$   124,11 1,04% 97,68% 1,28% 

Moreira et al., 2015 R$   120,26 R$   121,03 - - - - 

Pacheco et al., 2015 R$   120,49 R$   123,11 R$   128,44 2,03% 93,57% 4,40% 
¹Custo operacional efetivo por arroba; ²Custo operacional total por arroba; ³Custo total por arroba produzida; 4Custos fixos; 5Custos variáveis; 6Custo de 
oportunidade de capital, seja em bens imobilizados, seja de capital de giro.  
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Pode-se observar que existem variações nos custos e nas suas 

proporções, mesmo utilizando-se o mesmo método de custeio. Lopes et al. 

(2011) encontram que a parcela de custo fixo para aquelas condições foi 9,5%, 

superior a todos os outros estudos, enquanto o custo total por arroba esteve 

próximo a outros trabalhos apresentados. Essas particularidades devem ser 

levadas em consideração para o adequado entendimento da tabela.  

Dos trabalhos apresentados, foram os de Lopes et al. (2011); Pacheco 

et al. (2014); Silva et al. (2014) e Pacheco et al. (2015) que fizeram a análise 

completa dos custos de produção de bovinos em confinamento, incluindo todos 

os custos. Na composição do custo total descreveram os custos variáveis, mais 

os custos fixos e os custos de oportunidade. 

No estudo de Silva et al. (2014), procurou-se determinar os custos de 

diferentes estratégias alimentares com a inclusão de milheto em substituição 

ao milho moído. Os autores descrevem resultados positivos para tal estratégia, 

mas Lopes et al. (2011) e Pacheco et al. (2014) não encontram resultados 

relevantes ao trabalharem com diferentes raças e níveis diferentes de 

concentrado nas dietas, respectivamente. Os indicadores apontados no estudo 

foram negativos em qualquer estratégia utilizada, porém, ao tratar de custos na 

ciência econômica, deve-se tomar cuidado com as interpretações a serem 

feitas, como demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Resumo das interpretações em análises econômicas 

Receita versus custos Situação Tendência 

RT¹ < COE² Colapso Não se recupera 

COE < RT < COT³ Caixa positivo Sucateamento dos bens 

COT < RT < CT4 Lucro operacional Permanência 

RT = CT Lucro normal Crescimento 

RT > CT Lucro econômico Forte crescimento 
Fonte: Adaptado de Moreira (2013) e Barbosa et al. (2015).  
¹Receita total; ²Custo operacional efetivo; ³Custo operacional total; 

4
Custo total. 

 

Tal cuidado se deve ao fato de que, nas análises de custos, nem sempre 

os resultados negativos inviabilizam a prática da atividade no curto prazo. 

Dependendo de quão negativo for o resultado é possível contribuir 

parcialmente para a remuneração do proprietário e garantir a permanência da 

atividade, pelo menos, no curto prazo. 
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Por exemplo, se a atividade produtiva não gerar receita para quitar o 

COE, provavelmente, não se mantém no próximo ciclo produtivo. No entanto, 

se as receitas são superiores ao COT e inferiores ao CT, a empresa tende a se 

descapitalizar no longo prazo, pois, não terá condições de comprar novos bens 

quando estes se depreciarem, inviabilizando-se no longo prazo. 

O desenvolvimento de ferramentas para o gerenciamento da 

propriedade rural é importante; no entanto, é necessário conhecer os custos de 

produção para utilizá-las de forma mais adequada (GOMES, 1999). O 

conhecimento efetivo dos custos contribui para tornar o crescimento do 

empreendimento rural viável e fortalecido para os momentos de crise, além de 

prepará-lo para novas oportunidades (OIAGEN et al., 2006). 

Quando o verdadeiro custo de produção é desconhecido pelo produtor, 

não é possível tomar decisões eficientes ou direcionar esforços para aumentar 

a rentabilidade no sistema produtivo.  

Em 1954, já afirmavam Bachman e Barton que os produtores tinham 

dificuldade de trabalhar com custos mínimos, por cauda da dificuldade de 

planejar adequadamente, e da necessidade de adaptações, além de, 

provavelmente, tal gestão envolver custos elevados. Por isso, gerar 

informações sobre o cálculo de custo de produção continua sendo uma das 

medidas a serem difundidas nas propriedades rurais.  

Diante do exposto, este estudo propôs a utilização dos conceitos 

econômicos e de métodos de custeio que permitam padronizar a comparação 

de custos, incluindo todos os itens que compõem o custo, independentemente 

de tais conceitos serem conhecidos na academia ou no campo. 

 

 

2.2.3 Números-Índices 

 

 

Irving Fisher (1922, p. 3) em The making of index number, definiu com 

propriedade os números-índices: 

Os números-índices de preços mostram a variação média 
percentual de preço de um ponto do tempo para outro. A 
variação percentual do preço de um único produto de um 
momento para outro é, naturalmente, encontrada dividindo-se o 
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seu preço no segundo tempo pelo seu preço no primeiro 
instante. A razão entre estes dois preços é o chamado preço 
relativo de um determinado produto em relação a esses dois 
momentos específicos. Um número-índice de preços de uma 
quantidade de produtos é uma média de seus preços relativos. 
(tradução e adaptação do autor)3. 

 

A definição foi expressa em termos de número-índice de preços, mas, da 

mesma maneira, um número-índice pode ser calculado para qualquer outra 

medida que envolva alterações de um grupo de produtos ou serviços (FISHER, 

1922). Segundo Gameiro (2003) os índices são capazes de expressar diversos 

fenômenos, tais como a elevação do nível de preços, o incremento na 

produção, a valorização de uma moeda, dentre outros. 

Campos (2007) sugere a elaboração dos índices de preços para o setor 

da agropecuária, pois os preços das commodities agrícolas flutuam em 

variações cíclicas e provocam instabilidade nos mercados. Como 

consequência, essas alterações atingem os custos de produção. Isso torna 

importante acompanhar o impacto dentro das propriedades. A teoria dos 

números-índices é capaz de fornecer condições para esse entendimento. 

A origem da elaboração dos números-índices, de maneira geral, está 

associada a dois nomes, Laspeyres (18714 apud GAMEIRO, 2003, p. 46) e 

Paasche (18745 apud GAMEIRO, 2003, p. 46).  

O índice de Laspeyres ou índice da época base, proposto pelo 

economista alemão Étienne Laspeyres, mantém fixas as quantidades em uma 

dada cesta6 de bens ou produtos no período base e observa como o custo total 

                                             

3
 Texto traduzido: FISHER, I. Introduction. In: ______. The making of index numbers. Boston 

and New York: Houghton Mifflin Company, 1922. p. 1-10, (nossa tradução). Fragmento original: 
“An index number of prices, then, shows the average percentage change of prices from one 
point of time to another. The percentage change in the price of a single commodity from one 
time to another is, of course, found by dividing its price at the second time by its price at the first 
time. The ratio between these two prices is called the price relative of that one particular 
commodity in relation to those two particular times. An index number of the prices of a number 
of commodities is an average of their price relatives.” 
4
 LASPEYRES, E. Die Berechnung einer mittleren Warenpreissteigerung. Jahrbücher für 

Nationalökonomie und Statistik, v. 16, p. 296-314, 1871. 
5
 PAASCHE, H. Über die Preisentwicklung der letzten Jahre nach den Hamburger 

Börsennotirungen. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, v. 23, p.168-178, 1874. 
6
 É o conjunto de itens levantados durante a amostragem do estudo que permite a comparação 

dos preços relativos de cada item e do conjunto deles, caracterizando a cesta de produtos ou 
de bens. 
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desta cesta se move ao longo do tempo até o período presente, representado 

pela seguinte fórmula:  
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Em que ���������� é o índice de preços, neste exemplo, do período � 

(referência) em relação ao período � (base); � é o número de bens (ou 

serviços); ��
� o preço do bem � no período �; ��

� o preço do mesmo bem no 

período �; ��
� a quantidade consumida (ou produzida) do bem � no período � (o 

período base). 

Analisando a expressão anterior, veem-se, no denominador, as 

quantidades e preços do mês base, enquanto no numerador, os valores são 

das quantidades da época base dos preços atuais. Com esses dois termos, 

compara-se a variação de preços da mesma cesta de produtos, a cesta da 

época base, nos dois instantes de tempo.  

O índice Paasche ou índice da época atual, proposto pelo economista 

alemão Hermann Paasche, por sua vez, é uma média ponderada dos relativos, 

na época atual (GAMEIRO; CAIXETA-FILHO, 2010). As quantidades no 

período presente são mantidas fixas e determina-se como o custo total se 

comportou nos períodos anteriores, resultando na fórmula: 
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Em que �������� é o índice de preços, para seguir o exemplo, do período 

� (referência) em relação ao período � (base); � o número de bens (ou 

serviços); ��
� o preço do bem � no período �; ��

� o preço do mesmo bem no 

período �; ��
�  a quantidade consumida (ou produzida) do bem � no período t 

(referência). 
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Observa-se que, nessas fórmulas, o interesse está em acompanhar, 

exclusivamente, a variação de preços no tempo e, portanto, as quantidades 

são mantidas fixas nos dois períodos, pois são os chamados “ponderadores” 

para os preços. Por essa razão, tais índices ficaram denominados, 

especificamente, “Índice de Laspeyres para Preços” e “Índice de Paasche para 

Preços”.  

Uma vez que o estudo original dos números-índices foi motivado pela 

necessidade de se acompanhar a evolução do custo de vida (a inflação), tais 

índices acabaram por receber notório destaque na Teoria Econômica. 

Como outros índices, os índices de Laspeyres e Paasche apresentam 

vantagens e desvantagens, apresentados em detalhes por Gameiro (2003). 

Dentre as desvantagens, o índice de Paasche subestima o verdadeiro valor 

resultante do cálculo quando aplicado à mensuração de custo de vida, bem 

como há superestimação quando o cálculo é feito por meio do método 

desenvolvido por Laspeyres (BARBOZA, 2007). 

A fim de contornar as controvérsias, Fisher (1922) estudou com detalhes 

a utilização de uma ou outra fórmula e propôs uma fórmula mista de cálculo de 

índice, representada pela seguinte fórmula, que obtém a média geométrica dos 

dois índices ora em análise:  

 

������� = ����������� × �������� 5  

 

Sob o aspecto da ponderação, esse índice envolve os dois sistemas 

anteriormente adotados, e se caracteriza como um índice intermediário. O 

índice ficou conhecido como “Índice ideal de Fisher”, pois corrige o índice real 

de evolução de bens e serviços. Conforme destacado anteriormente, este é o 

“Índice de Fisher para Preços”, uma vez que as quantidades são utilizadas 

como ponderadores. 

A nova proposta apresentada por Fisher sob o enfoque econômico 

ganhou significativa sustentação, pois passou a atender a uma série de novos 

pressupostos e foi aceita por vários outros autores (GAMEIRO; CAIXETA-

FILHO, 2010). Dessa forma, o índice de Fisher se apresenta como 

recomendado para a utilização nos cálculo de preços ou de custos de 
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produção. No entanto, o problema consiste no fato de que a utilização do índice 

de Fisher não é simples.  

Por isso, dentre os vários índices utilizados na agropecuária, como o de 

Raineri, Stivari e Gameiro (2015), do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada - CEPEA ([200-?a]), e o da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) pelo Centro de Inteligência do Leite - CILeite 

([2006?]), utilizaram-se apenas o índice de Laspeyres para fazer a evolução 

dos custos produtivos, como será discutido em mais detalhes no próximo 

tópico. 

A utilização do índice de Paasche pelos pesquisadores é um desafio, 

pela dificuldade de realizar o levantamento dos itens da época atual em tempo 

hábil para a agregação nos cálculos. Porém, dependendo dos objetivos do 

estudo, torna-se possível, por meio da utilização de ferramentas matemáticas 

para servir de auxilio no direcionamento dessas informações do período 

presente (atual). 

O software RLM®7 (Ração de Lucro Máximo) versão 3.2 é ferramenta 

para otimização linear e encontra o arranjo de insumos alimentares que 

maximiza o lucro da atividade pela alimentação. Representa o que, de fato, 

acontece no campo, quando os confinadores mudam a quantidade e o 

ingrediente utilizado – cesta de produtos – conforme as flutuações dos preços 

no mercado.  

Dessa forma, nesta pesquisa, vislumbra-se a possibilidade de utilização 

de algum índice que exija a atualização, não apenas dos preços no momento 

de comparação, mas, eventualmente também, das quantidades, pelo menos, 

de itens que participem de forma significativa na composição dos custos, como 

é o caso dos componentes da dieta dos animais. 

A utilização do índice de Fisher apenas torna-se possível se for viável 

encontrar a cesta de produtos atual e aplicar ao método de Paasche, como foi 

demonstrado anteriormente.  

                                             

7
 Software de formulação de ração comercializado pela Integra Software, e desenvolvido por 

pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq/USP e dentre outros 
pesquisadores vinculados a outras instituições. 
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Uma outra concepção de número-índice aplicada à Economia merece 

destaque no contexto. Trata-se daquele que ficou conhecido como “Índice de 

Konüs”, em homenagem ao seu propositor. Para Konüs (1939), o índice de 

preços exato seria aquele obtido pela divisão entre a função de consumo no 

período referencial (�) e a função de consumo no período base (�): 

 

����ü� =
�(�(�), ��)

�(�(�), ��)
 6  

 

Na expressão 6, �(�) é função da quantidade � de � produtos. Esses 

representariam as preferências do consumidor, caracterizando assim a função 

utilidade. � é a função de despesas – ou custos – do consumidor, que esse 

procuraria minimizar, visando a atingir um determinado nível de utilidade. Para 

atingir tal objetivo, o consumidor teria de escolher entre os � produtos, cujos 

preços seriam representados pelo vetor de preços � (GAMEIRO, 2003). 

Nota-se, portanto, que o Índice de Konüs flexibiliza a variação das 

quantidades nos dois períodos, � e �, o que não ocorre nos índices de 

Laspeyres, Paasche e Fisher, como mencionado. Essa foi, ao que tudo indica, 

a principal razão de o Índice de Konüs conquistar reconhecimento teórico. 

Todavia, ele se tornou de difícil aplicação empírica para o cálculo da evolução 

do custo de vida, a inflação, pois há dificuldades de expressar, objetivamente, 

as funções de utilidades dos consumidores (GAMEIRO, 2003).  

Para a presente pesquisa, além dos índices de Laspeyres, Paasche e 

Fisher, entende-se ser possível também o cálculo do Índice de Konüs, ao se 

substituir a função de despesas do consumidor, pelo custo de produção do 

confinador. Dessa forma, tal índice contemplaria tanto o efeito sobre a variação 

nos preços, quanto o efeito nas variações das quantidades dos itens variáveis. 

As quatro fórmulas de índices tratadas – Laspeyres, Paasche, Fisher e 

Konüs – foram utilizadas nesta pesquisa, de modo que fosse possível 

comparar os resultados, compreender suas diferenças e recomendar aquela 

que possa representar, de forma mais adequada, a variação e a evolução nos 

custos de produção da atividade de bovinos em confinamento ao longo do 

tempo. 
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2.2.4 Indicadores econômicos na agropecuária 

 

 

O uso de indicadores na agropecuária pode ser relevante, 

especialmente no contexto dos países em desenvolvimento, nos quais a 

produção animal apresenta importante participação na economia nacional 

(RAE et al., 2006). 

Os indicadores econômicos podem, por sua vez, ser utilizado para 

mensurar a rentabilidade das propriedades agrícolas, como receita bruta, 

margem bruta, ponto de equilíbrio, lucro operacional, índice de lucratividade, 

custo de produção, entre outros (RAINERI, 2012).  

Neste estudo, apresentar-se-ão alguns indicadores econômicos voltados 

para os preços e custos de produção. Para estimá-los, os pesquisadores antes 

devem levantar os preços ou estimar os custos e, posteriormente, utilizar 

alguma fórmula para obtenção dos números-índices, visando calcular a 

evolução dos fenômenos de interesse. 

Marsh (2003), estudando nos EUA o declínio da demanda por carne 

bovina, elaborou um sistema para determinar os efeitos dos níveis de preços. 

O índice foi baseado em diferenças percentuais entre os preços observados e 

os estimados da carne de varejo, mantendo constante a demanda. Os preços 

foram expressos em termos reais. Isso possibilitou ao autor elaborar diversos 

índices de importância para o setor da agropecuária.  

No cenário nacional, há institutos de pesquisa e pesquisadores 

envolvidos em gerar e divulgar informações por meio de índices. Por exemplo, 

para a produção agrícola, o elaborado por Zilli e Rosa (2006) que 

apresentaram um comparativo de custo de produção da soja e milho para Vila 

Lângaro, município do Rio Grande do Sul.  

Em São Paulo, Tsunechiro et al. (2013) divulgaram os índices de custos 

para a produção do milho safrinha para a região do Médio Paranapanema, por 

meio do IEA. A Embrapa Agropecuária Oeste, de Dourados no Mato Grosso do 

Sul, divulgou – por meio de indicadores – a viabilidade econômica da cultura da 

soja, refletindo os custos dos sojicultores nas diferentes regiões (RICHETTI, 

2014). 
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Na pecuária de corte, o CEPEA, em parceria com a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), divulga, desde 2003, o informativo de 

custo de produção para a atividade no cenário nacional (CEPEA, [200-?b]). A 

metodologia contempla a utilização do método denominado “Painel”8 para 

caracterizar a propriedade representativa da mesorregião, região, estado, e 

posteriormente em âmbito nacional.  

Ao longo do tempo houve mudanças na estrutura e composição daquele 

índice e, segundo a descrição do método, o levantamento abrange os custos 

de produção em 13 Estados e a agregação para o custo nacional. Em São 

Paulo, o informativo tem sido divulgado desde janeiro de 2007. O informativo, 

apesar de ser destinado à pecuária de corte, não inclui todos os custos de 

produção, além de, por se tratar da pecuária mais comum nas regiões 

estudadas, não incluir a etapa de terminação de bovinos em confinamento. 

Para a pecuária leiteira, a Embrapa Gado de Leite, por meio do Centro 

de Inteligência, divulga o índice de custo de produção do leite, 

ICPLeite/Embrapa. O índice passou a ser divulgado mensalmente a partir de 

2006 e estima a variação de custo de produção de leite em propriedades 

localizadas em Minas Gerais (EMBRAPA, [2006?]).  

Na suinocultura e avicultura, os custos produtivos são elaborados pela 

Embrapa Suínos e Aves (2015), de Santa Catarina, por meio do Centro de 

Inteligência e de parceria com a CONAB. Os custos de produção na 

suinocultura foram divididos por sistema produtivo, sendo eles: i) unidades 

produtoras de leitões; ii) de leitões desmamados; iii) de suínos em terminação; 

e iv) de suínos em ciclo completo.  

Os custos têm sido divulgados apenas para as unidades produtoras de 

leitões e de ciclo completo, e contemplam Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Ceará, Goiás e Minas Gerais. Quanto ao índice de custo de produção 

de suínos (ICPSuínos), ele abrange o Estado de Santa Catarina, maior 

produtor nacional, e foi iniciado no ano de 2005.  

                                             

8
 A técnica consiste em uma reunião em determinada região com um grupo formado por um ou 

mais pesquisadores, um técnico regional e com produtores, entre cinco e dez. Durante a 
reunião são debatidos e discutidos índices e números estabelecidos para caracterizar a 
propriedade típica daquela região – propriedade representativa – da qual surgirão os dados 
posteriormente divulgados. 
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Para frangos, o índice de custo de produção (ICPFrango) passou a ser 

divulgado a partir de janeiro de 2010 para o Estado de Paraná, por ser o maior 

produtor nacional. No entanto, fazem-se os cálculos de custo para outros sete 

estados, divididos em três sistemas produtivos: climatizado em pressão 

positiva, climatizado pressão negativa e convencional. 

O índice de custo de produção do cordeiro paulista (ICPC) tem 

apresentado contribuições para a ovinocultura. O trabalho foi fruto da tese 

desenvolvida por Raineri (2012), sendo posteriormente publicado como Raineri, 

Stivari e Gameiro (2015). Tal indicador é divulgado mensalmente para os 

agentes da cadeia produtiva. No informativo, consta a variação dos custos de 

produção referente ao quilograma do cordeiro terminado, por meio de gráficos 

e tabelas, para cinco diferentes regiões produtoras paulistas. Na metodologia 

são considerados todos os custos, conforme foi apresentado no Quadro 2. 

Da mesma forma, o índice de custo de produção para bovinos de corte 

em confinamentos (ICBC), a que este estudo se propôs, foi elaborado com o 

objetivo de auxiliar a cadeia produtiva no acompanhamento da evolução real 

dos custos, frente à dificuldade de gerenciamento dos custos totais da 

produção enfrentados pelos produtores. 

 

 

2.3 ESTUDO DE CASO E LEVANTAMENTO DE DADOS NO CAMPO 

 

 

O estudo de caso foi proposto nesta dissertação para servir de método a 

fim de caracterizar o sistema produtivo de bovinos terminados em 

confinamento no Brasil. A utilização da metodologia permite aos investigadores 

relatar as evidências encontradas no campo, e neste caso, possibilitando a 

elaboração da estrutura de custo.  

A estrutura resultante do estudo de caso foi necessária para o 

desenvolvimento do levantamento de dados pela survey, com cuja condução, 

buscou-se caracterizar diversas propriedades de forma padronizada por meio 

de questionário.  
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2.3.1 Estudo de caso 

 

 

O estudo de caso envolve procedimentos metodológicos adotados 

desde o início do século passado e descritos primeiramente na área de 

antropologia (JOHANSSON, 2003). Segundo o autor, a primeira geração de 

trabalhos ocorreu na Universidade de Chicago, na escola de Sociologia. 

No entanto, a utilização deste método foi criticada principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial, devido ao positivismo instaurado desde o início do 

século. Os estudos de casos foram acusados de não serem científicos e, por 

isso, deixaram de ser usados pelos pesquisadores da época. Porém, a partir da 

crítica de pesquisadores filósofos no final da década de 1960, iniciou-se a 

segunda geração de trabalhos sobre o método de estudo de caso.  

Desde então, pesquisadores têm discutido e aprimorado as 

considerações sobre o uso do método na pesquisa científica. Dentre eles, 

Robert K. Yin. Yin, autor no qual este trabalho se baseia, assegura que o 

método surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos e permite 

estudar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real.  

O estudo de caso, como outros métodos, é uma maneira de investigar 

um tópico empírico, seguindo um conjunto de procedimentos. Para Yin (2010), 

na condução dos estudos de caso, destacam-se cinco componentes: i) as 

questões do estudo; ii) as proposições, se houver; iii) a (s) unidade (s) de 

análise; iv) a lógica que une os dados às proposições; e v) os critérios para a 

interpretação das constatações. 

As questões formuladas no estudo devem ser baseadas no “como” e no 

“por quê”. A revisão de literatura auxilia na escolha de um ou dois tópicos-

chave. A partir dessa revisão, é possível identificar e verificar questões que 

possam convergir para a futura pesquisa. 

As proposições são argumentos para justificar a real importância de 

questionar os pontos apresentados anteriormente. Os argumentos podem ser 

auxiliares no direcionamento da revisão de literatura. Quanto mais um estudo 

de caso contiver questões e proposições específicas, mais ele permanecerá 

dentro dos limites viáveis. 



 Revisão de Literatura  77 
 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

A seleção da unidade de análise é uma consequência da especificação 

apropriada das questões do estudo. Se elas não levarem ao favorecimento de 

uma unidade de análise, provavelmente são muito vagas. O quarto e quinto 

componentes indicam antecipadamente os passos da análise de dados, que 

pode utilizar outros critérios, além das análises estatísticas. 

Como qualquer outro método, o estudo de caso apresenta vantagens e 

desvantagens. Por exemplo, a utilização de entrevistas estruturadas ou, como 

a utilizada por Castellanos-Navarrette et al. (2015), semiestruturadas, pode 

focar diretamente os tópicos proposto pelo estudo e fornecer inferências e 

explanações percebidas. Quando mal elaboradas, as entrevistas podem 

provocar parcialidade nas respostas ou espaço para incorreções, devido à falta 

de memória do pesquisador (YIN, 2010).  

No estudo de Castellanos-Navarrette et al. (2015), no Quênia, os 

critérios foram úteis para identificar a questão que o estudo procurava 

entender, qual seja, o manejo da produção de bovinos. Foram utilizados 

critérios com base em dados publicados na literatura científica e investigada a 

melhor gestão dos resíduos da produção animal a fim de melhorar a 

quantidade de nutrientes no solo.  

Com o objetivo de proporcionar aprendizado de conteúdos teóricos, o 

estudo de caso elaborado por Su e Cook (2015) permitiu aos alunos a 

compreensão sobre conceitos econômicos, tais como teorias de mercado 

imperfeito, demanda e oferta, e desenho organizacional; além de provocar o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, ao explorar os problemas que a 

organização enfrenta tanto no relacionamento com os fornecedores de leite, 

quanto na relação com os consumidores. 

Nesse sentido, essa ferramenta metodológica, o estudo de caso, fornece 

subsídios para caracterizar satisfatoriamente o funcionamento da operação 

comercial de unidade produtora de bovinos em confinamento. Com a 

investigação do sistema produtivo, analisam-se as questões zootécnicas e 

econômicas, e efetivamente se conhecem as dificuldades de elaborar estrutura 

de custo que contemple todos os itens.  

Esta dissertação foi alinhada, ainda, a outro método para investigar as 

demais propriedades no mesmo segmento: a survey.  
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2.3.2 Levantamento de dados – survey 

 

 

O método de pesquisa survey foi desenvolvido para obtenção de dados 

ou informações características, ações, ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, ou de empresas, indicado como representante de uma população-

alvo (FREITAS et al., 2000). Assim, o método de pesquisa é adequado para 

entender perguntas do interesse sobre o que é e por que está acontecendo 

determinado evento.  

A amostragem de um grupo diversificado de indivíduos é importante 

para entender as diferentes percepções e experiência que possuem sobre o 

assunto investigado, conforme esclareceram Pinsonneault e Kraemer (1993). A 

utilização do método diverge bastante quanto ao número da amostra que deve 

contemplar a população representativa, pois a confiabilidade dos dados não 

aumenta de forma significativa a partir de um determinado número. 

Imprecisões na definição da população resultam em maiores chances de erro 

na amostragem e, por consequência, no objeto do estudo (FREITAS et al., 

2000). 

Em estudos na agropecuária, como no de Vasconcelos e Galyean 

(2007), foram contatados 42 possíveis informantes para a realização da 

pesquisa, mas os respondentes foram apenas 29 (69%), representantes de 

vários estados americanos. Estudo semelhante foi conduzido no Brasil por 

Millen et al. (2009), no qual, dos 41 convidados para participar do 

levantamento, 31 (76%) completaram a pesquisa colaborando com os dados 

gerados.  

González et al. (2012) afirmaram que a identidade não é 

necessariamente relevante nesse tipo de pesquisa, por isso, que em alguns 

casos nem mesmo a equipe conhece o respondente, o que garante 

confidencialidade.  

O instrumento para o levantamento das informações pode variar 

dependendo do perfil da pesquisa. De forma mais elaborada, podem ser 

utilizados websites que oferecem como ferramenta o formulário eletrônico, 

como fizeram Oliveira e Millen (2014) na condução dos seus estudos. Ou 

então, pode ser enviado por e-mail, como no trabalho de Hickson et al. (2012). 
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O levantamento das informações pode ser realizado, também, por meio 

de entrevistas pessoais (face a face) utilizando o formulário impresso em papel. 

Foi o recurso utilizado por Costa et al. (2013); Castellanos-Navarret et al. 

(2015) e Dill et al. (2015) na condução de seus estudos, com auxílio de 

entrevista semiestruturada.  

Na pesquisa de Castellanos-Navarret et al. (2015) foi utilizado, como 

método, o estudo de caso. De forma semelhante, nesta dissertação, utilizaram-

se as duas metodologias: o estudo de caso e survey. O uso de metodologias 

mistas permite aos pesquisadores abordarem questões mais complexas e 

coletarem uma série mais rica e forte de evidência (YIN, 2010). 
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3 DESENVOLVIMENTO DE MODELO PARA CÁLCULO DE CUSTO DE 

PRODUÇÃO DE BOVINOS TERMINADOS EM CONFINAMENTO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pecuária brasileira apresenta papel importante no contexto mundial. O 

setor possui o maior efetivo comercial de bovinos do mundo e se caracteriza 

como principal exportador de produtos cárneos bovinos, de acordo com a Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO [2014]).  

Tradicionalmente, no Brasil a bovinocultura de corte é praticada em 

áreas de pastagens (MACEDO, 2009). Ao longo do tempo a atividade esteve 

em busca de grandes áreas de terra, comportamento típico de produtores que 

desenvolveram atividade de baixo investimento. Porém, desde o início do novo 

milénio os pecuaristas têm aumentado o interesse em confinar os bovinos 

como estratégia de engorda para enviá-los ao abate (MILLEN; ARRIGONI, 

2013).  

O confinamento de bovinos para terminação no Brasil representa menos 

de 10% dos animais abatidos anualmente sob inspeção federal, segundo o 

Anuário Estatístico da Pecuária de Corte - ANUALPEC (2012) e FAO ([2014]). 

Esse sistema produtivo apesar de apresentar participação modesta, confere 

vantagens competitivas para os confinadores, uma vez que permite: ofertar 

animais para o abate no período de preços mais elevados; contornar o período 

de escassez das forrageiras tropicais; liberar áreas de pastagens para outras 

categorias animais; e antecipar a idade de abate, encurtando o ciclo produtivo 

e retornando o capital investido mais rápido (GOMES, 1975; VELOSO, 1986). 

Apesar de a atividade apresentar tais vantagens, é compreensível que 

esses números não sejam maiores. A opção pelo confinamento exige 

investimentos relativamente elevados em máquinas, equipamentos, instalações 

e necessita de recursos humanos mais capacitados (PEIXOTO; MOURA; DE 

FARIA 1986; MARTIN 1987). Todos esses investimentos, além de serem 

desafios para difundir a prática entre os produtores, podem aumentar os custos 

produtivos, se não forem conduzidos de forma estratégica. 
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No Brasil, nas pesquisas de Lopes et al. (2011) e de Pacheco et al. 

(2014), os resultados encontrados foram desfavoráveis à realização da 

atividade. Entretanto, nem sempre todos achados são negativos. Em Pacheco 

et al. (2015), três de quatros estratégias testadas tiveram retorno econômico 

positivo. No estudo de Silva et al. (2014) encontraram-se resultados positivos 

para todas as condições testadas.  

Dentre os trabalhos disponíveis na literatura, nem todos consideram 

devidamente, nas análises, a totalidade dos custos de produção. Essa 

dificuldade de conduzir uma análise de custos completa ocorre, dentre outros 

motivos, por não existir protocolo padrão previamente definido, uma vez que 

existem diferentes formas de conceituar os custos (GAMEIRO, 2009). Por isso, 

adotar método padrão, baseado na Teoria Econômica, pode ampliar as 

possibilidades de discussões e de melhorias na cadeia produtiva da pecuária. 

A Teoria Econômica, apesar de ligada a aspectos subjetivos, apresenta 

conceito mais amplo, rico e adequado ao processo decisório (FUJI, 2004), ao 

considerar todos os fatores de produção, inclusive seus custos de 

oportunidade, associados a oportunidades às quais se renunciou (KNIGHT, 

1928). As análises econômicas na agropecuária geralmente subestimam os 

custos fixos e, na maioria das vezes, não consideram devidamente a 

remuneração dos fatores de produção próprios, como o capital. 

Por isso, os objetivos deste trabalho foram: i) realizar estudo de caso 

para caracterizar a operação de produção de bovinos confinados; ii) propor 

metodologia de alocação de custos, incluindo todos os custos conforme 

preconiza a Teoria Econômica; e iii) desenvolver modelo matemático em 

planilha eletrônica para cálculo do custo de produção. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, nas dependências do Departamento de 

Nutrição e Produção Animal, com sede na cidade de Pirassununga SP.  
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Utilizou-se o software Microsoft Excel® para o desenvolvimento da 

ferramenta de cálculo, na qual foram inclusos todos os custos da atividade de 

confinamento de bovinos. Para tanto, foi necessário realizar previamente um 

estudo de caso de modo a conhecer, detalhadamente, o processo produtivo. 

O estudo de caso permitiu a compreensão das características dos 

processos que acontecem no campo. Foram seguidos os procedimentos 

propostos por Yin (2010): i) a formulação das questões do estudo; ii) as 

proposições, se houver; iii) a unidade de análise; iv) a lógica que une os dados 

às proposições; e v) os critérios para a interpretação das constatações. 

As questões do estudo foram formuladas para definir a unidade 

confinadora de bovinos a ser analisada. As condições foram: a) que fosse uma 

unidade relativamente representativa da atividade a qual se pretendia modelar; 

b) que a unidade estivesse localizada em São Paulo, para viabilizar a logística 

de coleta de dados; c) que a propriedade tivesse razoável organização dos 

seus dados de custo, para posteriormente permitir a comparação dos 

resultados obtidos; e d) que fosse possível visitá-la quantas vezes fossem 

necessárias para a adequada coleta de dados e construção do modelo.  

A condução do estudo de caso na propriedade ocorreu entre os meses 

de outubro de 2014 e fevereiro de 2015, com agendamento de visitas, as quais 

foram acompanhadas tanto pelo responsável pela propriedade, quanto por 

seus gestores. Os pesquisadores coletaram informações referentes aos 

maquinários, equipamentos, veículos, construções e instalações. 

Eventualmente, houve a necessidade de rateio de alguns itens, por serem 

utilizados em outras atividades produtivas que não o confinamento. 

Foi descrito o manejo sanitário e de identificação adotado na recepção 

dos animais magros para engorda e no envio de animais gordos para o abate. 

Além disso, relacionaram-se as variáveis zootécnicas de importância para o 

controle do desempenho produtivo de cada animal existente no sistema. 

Os critérios para estimar a vida útil, a manutenção e o valor residual, ou 

de sucata, dos bens produtivos foram aqueles utilizados pelo controle gerencial 

do empreendimento e não necessariamente aqueles sugeridos pelo Fisco.  

Todos os dados levantados a campo foram considerados e alocados 

conforme propõe a Teoria Econômica, que norteou a lógica dos custos, assim 

como propuseram Raineri, Stivari e Gameiro (2015) para a ovinocultura, e Silva 
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et al. (2014) para a bovinocultura. Adaptações foram realizadas a partir de 

métodos de custos propostos para a agricultura, como o da Companhia 

Nacional de Abastecimento - CONAB (2010). 

Adotou-se o método de custeio variável para classificar os custos, e 

foram feitas adequações, pois acredita-se que tal método pode permitir o 

entendimento e a tomada de decisão por parte dos gestores e dos próprios 

confinadores (CARARETO et al., 2006).  

Essa classificação baseia-se na separação dos custos em variáveis e 

fixos. Variáveis são os itens que se alteram conforme a quantidade produzida. 

Custos fixos são aqueles que não mudam quando o volume de produção 

variar, isto é, no curto prazo (YOUNG, 1958; RUSHTON, 2009).  

A sugestão metodológica foi acrescentar na classificação de custos, os 

semifixos. Esses custos foram conceituados e definidos com propriedade por 

Powers (1987) e devem respeitar os seguintes critérios para se adequar a esta 

categoria: i) um custo base, mesmo que a quantidade � produzida seja zero; ii) 

o custo aumenta com o aumento da produção de �; e iii) o aumento do custo 

semifixo pelo � deve ser menor, proporcionalmente, do que com os custos 

variáveis.  

Após a estruturação do modelo de cálculo, reuniram-se as informações 

coletadas no campo, organizando-as no software escolhido para gerar os 

resultados proposto nos objetivos.  

Para a realização desta pesquisa, foi firmado termo de consentimento 

entre os pesquisadores e o responsável pelo empreendimento. Tal termo 

esclarece que as informações coletadas seriam utilizadas exclusivamente para 

a pesquisa, e que seria mantida em sigilo a identidade da propriedade e do 

proprietário. O modelo do termo utilizado consta no apêndice A. 

 

 

3.3 RESULTADOS 

 

 

O esquema de alocação de custo proposto consta no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Esquema de alocação dos custos de produção para unidade de confinamento de 
bovinos 

A - CUSTOS VARIÁVEIS - CV 

  1 Aquisição de animais; 

  2 Alimentação; 

  3 Manejo sanitário; 

  4 Manejo de identificação; 

  5 Outros custos variáveis; 

  6 Impostos variáveis. 

B - CUSTOS SEMIFIXOS - CSF 

  7 Energia elétrica; 

  8 Telefonia e serviços de internet; 

  9 Combustíveis; 

  10 Outros custos semifixos. 

C - CUSTOS FIXOS - CF 

  11 Mão de obra; 

  12 Depreciações; 

  13 Manutenções; 

  14 Outros custos fixos. 

D - RENDA DOS FATORES - CO 

  15 Remuneração do capital de giro: 

  15.1 com animais; 

  15.2 com alimentação; e 

  15.3 com outros itens. 

  16 Remuneração do capital fixo; 

  17 Remuneração da terra. 

E - CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE (A + B + 11) 

F - CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT (A + B + C) 

G - CUSTO TOTAL - CT (A + B + C + D)  

H - CUSTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE - COP (CT - 1 - 2 - 15.1 - 15.2) 
Fonte: (SARTORELLO, 2016). 

 

Conforme a alocação de custos apresentada, a organização dos itens foi 

dividida em quatro grupos: os custos variáveis, os semifixos, os fixos e os 

custos com a remuneração dos fatores ou custos de oportunidade – itens A, B, 

C e D do Quadro 5.  

O somatório desses itens resulta no custo total da atividade, conforme 

descrito na equação 7 (Quadro 6 e Quadro 7). Outras equações matemáticas e 

nomenclaturas foram apresentadas nos quadros seguintes. 
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Quadro 6 - Equações que compõem o modelo de cálculo de custo para bovinos terminados 
em confinamento  

(continua) 

Equação Número 

��� = ��� + ���� + ��� + ��� 7  

��� = � ����

�

 8  

���� = ���� × ���� 9  

���� = � × � ����

�

 10  

���� = ����  × ���� 11  

��� = ����� + ������ + ������ + ����� 12  

������ =
����� − ������

���
 13  

������ = ����� × �� 14  

������ = ����� × �� 15  

��� = ���� + ���� + ���� 16  

���� = ������ + ������� + ������� 17  

������ = ������ × �(1 + �)� − 1� 18  

������ = ������� × �(1 + �)
�

� − 1� 19  

������� = ���� − ������ − ������� × �(1 + �)
�

� − 1� 20  

���� = ��� + ���� + ����� 21  

���� = � ����

�

× (1 + �)� − 1 22  

���� = � × ��� 23  

���� = ��� + ���� + ��� 24  

���� = ��� − ������ − ������� − ������ − ������ − ������  25  

����� =
����

����
 26  

��� = ��� × �(1 − �) × � + � × �� 27  

������ =
���

����
 28  

���� = ������ × � 29  

������� =
���

����
 30  
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(conclusão) 

Equação Número 

���� = ��� × (1 − �) × ��� 31  

��� =
��� × �

15
 32  

���� =
��� − ������ − ������

���
 33  

������ = ��� × � × (� × ���� + �������) 34  

������� =
������

���
 35  

������ = ��� × � × (� × ����) 36  

���� = ���� × ���� 37  

Fonte: (SARTORELLO, 2016) 

 

Quadro 7 - Nomenclatura e definições das fórmulas utilizadas no modelo de cálculo 

(continua) 

Sigla Variável 

��� 
Custo total anual da atividade de confinamento, referente ao 
momento �, em reais; 

��� 
Custo variável anual da atividade, referente ao momento �, 
em reais; 

���� 
Custo semifixo anual da atividade de confinamento, referente 
ao momento �, em reais; 

��� 
Custo fixo anual da atividade de confinamento, referente ao 
momento �, em reais; 

��� 
Custo de oportunidade anual da atividade de confinamento, 
referente ao momento �, em reais; 

� 

Refere-se ao momento no qual os custos estão sendo 
expressos, servindo para qualquer data em que for realizada 
a análise; 

� 

Representa os insumos variáveis: animais, produtos 
alimentares, protocolo sanitário e de identificação, outros 
custos variáveis e impostos variáveis; 

���� 
Custo unitário do insumo � utilizado pela atividade de 
confinamento, referente ao momento �, em reais; 

���� 

Quantidade do insumo � utilizado pela atividade de 
confinamento, referente ao momento � (em unidades ou 
volume); 

���� 
Preço da unidade do insumo � no momento � (em reais por 
unidade ou volume); 
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(continua) 

Sigla Variável 

� 
Número de meses no ano em que são realizadas as 
atividades de confinamento; 

� 
Representa os fatores semifixos: energia elétrica, telefonia e 
serviços de internet, combustíveis e outros custos semifixos; 

���� 
Custo do insumo semifixo � utilizado pela atividade de 
confinamento, referente ao momento �, em reais; 

���� 
Quantidade do insumo semifixo �, referente ao momento � 
(em unidades ou volume por mês); 

���� 
Preço unitário do insumo semifixo � no momento � (em reais 
mensais por unidade ou volume); 

����� 
Custo anual da mão obra fixa, incluindo salários, benefícios e 
encargos trabalhistas, referente ao momento �, em reais; 

������ 
Custo anual de depreciação do bem de capital � no momento 
�, em reais; 

������ 
Custo anual de manutenção do bem de capital � no momento 
�, em reais; 

����� 
Outros custos fixos anuais envolvidos no sistema produtivo, 
como os impostos fixos, referente ao momento �, em reais; 

����� 
Valor de aquisição do bem de capital � no momento �, em 
reais; 

������ Valor residual do bem de capital � no momento �, em reais; 

��� Vida útil do bem de capital �, em anos; 

�� 
Percentual do bem de capital � após o período de 
depreciação (valor de sucata); 

�� Taxa de manutenção do bem de capital �, em porcentagem; 

���� 
Remuneração anual do capital de giro referente ao momento 
�, em reais; 

���� 
Remuneração anual do capital imobilizado, referente ao 
momento �, em reais; 

���� 
Remuneração anual pelo uso da terra (área), referente ao 
momento �, em reais; 

������� 
Custo anual de oportunidade de capital de giro para 
alimentação, referente ao momento �, em reais; 

������� 
Custo anual de oportunidade dos outros itens de capital de 
giro, referente ao momento �, em reais; 

������ 
Custo anual com a aquisição de animais magros para a 
engorda, referente ao momento �, em reais;  
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(continua) 

Sigla Variável 

� 
Taxa de juros ao dia, a qual se deseja para remunerar o 
negócio, em porcentagem; 

� 

Número médio de dias em que os animais de um lote 
permanecem no confinamento até serem enviados ao abate, 
em dias; 

������� 
Custo anual de alimentação, referente ao momento �, em 
reais; 

���� 
Custo operacional efetivo, referente ao momento �, em reais 
ao ano; 

���� 
Valor imobilizado (ativo fixo) do bem de capital � no momento 
�, representado pelo valor pago inicialmente, em reais; 

� Intervalo de um ano, 365 dias; 

� 
Área de ocupação da terra necessária para realizar a 
atividade de confinamento, em hectares; 

��� Valor do arrendamento da terra, em reais por hectare ao ano; 

���� 
Custo operacional total, referente ao momento �, em reais ao 
ano; 

���� 
Custo operacional da atividade, referente ao momento �, em 
reais ao ano; 

������ 
Custo anual de impostos variáveis, referente ao momento �, 
em reais; 

����� 
Custo operacional por dia, referente ao momento �, em reais; 

��� 
Quantidade de diárias-boi produzida ao longo do ano no 
confinamento, em unidades; 

��� 
Número de animais confinados durante todo o ciclo de 
confinamento no ano, em cabeças; 

�� Taxa de mortalidade, em porcentagem; 

� 
Período médio em que ocorre a mortalidade dos animais, em 
dias; 

������ 
Custo total médio por diária-boi, referente ao momento �, em 
reais; 

���� 
Custo total médio por cabeça, referente ao momento �, em 
reais; 

������� 
Custo total médio por arroba produzida, referente ao 
momento �, em reais; 

���� 
Quantidade anual de arrobas produzidas ao longo do período 
de confinamento, em unidades; 
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(conclusão) 

Sigla Variável 

��� 
Peso da carcaça de um animal que foi enviado ao abate, em 
arrobas (15 quilos); 

��� Peso final registrado antes o abate, em quilos; 

� 
Taxa de rendimento de carcaça obtido junto ao abatedouro, 
em porcentagem; 

15 Uma arroba de boi gordo (equivalente a 15 quilogramas); 

���� 
Custo da diária-boi, referente ao momento �, em reais; 

������ 
Perdas econômicas anuais que ocorrem no sistema de 
confinamento, referente ao momento �, em reais; 

������� 
Custo médio da aquisição de animal magro para engorda, 
referente ao momento �, em reais por cabeça; 

������ 
Perdas econômicas de diárias-boi ao longo do período de 
confinamento, referente ao momento �, em reais; 

���� 
Receita anual pela venda de animais, referente ao momento 
�, em reais; 

���� 
Preço comercializado por arroba de boi gordo, referente ao 
momento �, em reais; 

Fonte: (SARTORELLO, 2016). 

 

Os custos variáveis (��) da atividade foram calculados a partir do custo 

de insumo (��) de cada item � utilizado no sistema produtivo. Os itens � dos 

custos variáveis são a aquisição dos animais e os ingredientes utilizados na 

alimentação. Fazem parte também os relacionados ao manejo sanitário e de 

identificação, além de outros itens que possam existir e os impostos 

relacionados – descritos no item A do Quadro 5. 

Dessa forma, para encontrar os �� basta utilizar a equação 9, com a 

qual se multiplica a quantidade de insumo (��) utilizado pelo preço do insumo 

(��) e, posteriormente, obtém-se o somatório, como demonstrado na equação 

8. 

Como qualquer item de ��, as quantidades utilizadas variam e, no 

manejo sanitário, basicamente, o custo ocorre conforme o estado sanitário da 

região em que propriedade está situada. Na propriedade do estudo, os insumos 

veterinários utilizados eram os de combate a bactérias do gênero clostridium, 

como o C. botulinum (botulismo) e C. chauvoei (carbúnculo sintomático) e mais 

os endectocidas. 
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No programa de manejo de identificação dessa propriedade, eram 

utilizados brincos de manejo, de rastreabilidade e o chip eletrônico, itens de 

acordo com o programa de exportação de carne bovina para a União Europeia. 

A utilização de programa sanitário e de identificação dos animais, como se 

sabe, deve estar alinhada com os propósitos do confinador ao comercializar o 

produto final, a carne bovina. 

Impostos variáveis são aqueles relacionados com a venda dos animais 

para o abate. Por isso, os confinadores devem pagar suas obrigações ou pela 

pessoa física, quando apenas engordam os animais próprios ou, então, pela 

inscrição de pessoa jurídica (PJ), ao prestarem serviços para terceiros.  

No entanto, para PJ a lista de obrigações aumenta, e depende de outras 

questões legais, como o faturamento da empresa no ano calendário. Para 

tornar concreto e simplificar os custos dos impostos variáveis, o modelo 

matemático desenvolvido contempla apenas aqueles que incidem sobre 

atividades enquadradas como lucro presumido9, o que se torna uma 

aproximação para outros regimes tributários. 

Na sequência da classificação dos custos, os semifixos (���) foram 

alocados seguindo os critérios especificados por Powers (1987). Incluem-se 

nos itens � os referentes a energia elétrica, telefonia, combustíveis e outros 

custos semifixos, como serviços administrativos contratados – apresentados no 

item B do Quadro 5.  

Em ��� o somatório do custo do insumo semifixo (��) – presente na 

equação 10 – deve ser obtido pela multiplicação das quantidades dos insumos 

(��) consumidas pelo seu preço (��) na equação 11. Porém, nos ��� as 

quantidades e os preços devem ser os mensais, pois, ao fazer o somatório na 

equação 10, multiplica-se pelo período de tempo em que se realizaram as 

atividades de confinamento, em meses, representado pelo �. 

Para encontrar os custos fixos (��) somam-se os itens de custo com a 

mão de obra, depreciação, manutenção e os outros itens como impostos fixos 

                                             

9
 As determinações das empresas que se enquadram nesse regime tributário seguiram a 

Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil Nº 1515, de 24 de novembro de 2014, 
publicado no Diário Oficial da União. Pode ser acessado em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/  
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(equação 12). Todos esses itens de custo devem ser expressos ao ano antes 

de se inserir na equação. 

A depreciação dos bens utilizados na produção é item de custo fixo que 

geralmente suscita controvérsias. Neste estudo utilizou-se o método de 

depreciação linear (equação 13), na qual é necessário conhecer ou estimar a 

vida útil, em anos, e o valor residual (����) do bem de produção em reais. No 

entanto, na prática se conhece o ���� em porcentagem referente ao novo; por 

isso, calcula-se a partir da equação 14. 

Para calcular a depreciação dos bens, adotaram-se os índices e taxas 

apresentados abaixo, tomados como padrão. 

 

Quadro 8 - Vida útil dos bens de produção utilizados na produção de bovinos em 
confinamento 

(continua) 

  
Vida útil 
(anos) 

Valor Residual 
(%) 

Manutenção 
(%) 

Máquinas e veículos   

Pá carregadeira 6-10 20% 10% 

Caminhão e trator 10 20% 10% 
Vagão distribuidor de ração e/ou 
misturador 

10 20% 10% 

Carros e motocicletas 5 40% 10% 

    
  

Equipamentos   
  

Misturador estacionário 10 10% 10% 

Balança eletrônica  5 10% 5% 

Moinho de grãos 5 20% 20% 
Transformador 5 0% 10% 
Gerador estacionário 15 20% 10% 
Brete de contenção 10 20% 10% 
Ferramentas 5 0% 0% 
Leitor da rastreabilidade 5 0% 5% 

    
  

Material de escritório 
  

  
Computadores e impressoras 5 0% 10% 
Ar condicionado 5 0% 10% 
Sistema de radiocomunicação 5 0% 10% 
Mesas, cadeiras e refrigeradores 5 0% 5% 
Ventiladores 3 0% 0% 
  

  
  

 



 Artigo 1- Desenvolvimento de modelo...  93 
 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

(conclusão) 

  
Vida útil 
(anos) 

Valor Residual 
(%) 

Manutenção 
(%) 

Construções e instalações 
  

  
Currais de engorda 10 20% 10% 
Curral de manejo 10 20% 10% 
Fábrica de ração e barracão de 
máquinas 

10 20% 5% 

Escritório administrativo 20 20% 10% 
Casa de funcionários 20 10% 5% 

    

Outros  
  

  

Animais de trabalho 10 0% 0% 
Fonte: (SARTORELLO, 2016). 

 

Além da depreciação dos bens, no modelo calcula-se a manutenção 

periódica de todos os itens utilizados na operação do confinamento – como se 

observa na equação 15. As taxas foram apresentadas anteriormente, Quadro 

8. 

Por fim, a renda dos fatores de produção ou os custos de oportunidade 

foram divididos em três itens e subitens (Quadro 5 no item D) para facilitar o 

entendimento e podem ser calculados pela equação 16.  

A remuneração do capital de giro, apesar de ser geralmente um item de 

custo variável, foi separada dos demais itens de custo no método proposto e foi 

dividida em subitens. O custo de oportunidade de capital de giro dos animais 

(�����) da atividade é o montante despendido com a aquisição de animais 

(�����), multiplicado pela taxa de juros (�) ao dia com que deseja remunerar o 

capital e elevado ao tempo médio que os animais ficam alojados para engorda 

(�), como apresentado na equação 18. 

O custo de oportunidade do capital de giro relacionado com a 

alimentação (������) é elevado ao tempo médio de confinamento, mas é 

dividido por 2 (equação 19), pois se entende que a alimentação entra 

constantemente no sistema de confinamento e não de uma única vez, no início 

do processo. 

O custo de oportunidade do capital de giro dos outros itens (������) foi 

calculado pelo custo operacional efetivo (���) – equação 21 –, subtraindo os 

custos com aquisição de animais e a alimentação – como pode-se observar na 
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equação 20 – e seguindo a mesma lógica de ����� para remunerar o capital 

segundo a taxa determinada ao fazer a multiplicação. O ��� é o somatório dos 

itens 1 a 11 (ou é igual a A + B + 11) do Quadro 5. 

Para calcular o custo de oportunidade do capital imobilizado (���) 

procedeu-se com o somatório de todos os ativos fixos que compõem o sistema 

produtivo multiplicado pela taxa de juros desejada para remunerar o capital fixo 

e elevado pelo período de um ano, 365 dias (�), equação 22. Nesse caso, foi o 

valor imobilizado com a aquisição de máquinas e veículos, equipamentos, 

materiais de escritório, construções e instalações e animais de trabalho, 

conforme itens descritos no Quadro 8.  

A remuneração pelo uso da terra (���), de maneira mais simplificada do 

que os outros custos de oportunidade, pode ser representada pela equação 23. 

Foi considerada a área em hectares (ha) utilizada para conduzir a atividade, 

multiplicada pelo preço do arrendamento, em reais por ha ao ano. 

Além do ��� como indicador, há o custo operacional total (���), 

calculado pela equação 24, frequentemente publicada em artigos técnicos e 

científicos.  

No entanto, os confinadores e os agentes do setor, utilizam no campo, o 

indicador de custo operacional por dia (����), que foi realizado pela equação 

26. O custo operacional da atividade (���) foi calculado pela equação 25. 

Nesse custo estão inclusos todos os itens da atividade exceto os relacionados 

com a alimentação e a aquisição de animais. Ele reflete diretamente o custo da 

operação do confinamento por dia para engordar um animal. Por isso, deve ser 

divido pela quantidade de diárias-boi produzida (���) demonstrado na 

equação 27. 

A ��� foi útil para determinar o custo médio da diária-boi (�����) – 

equação 28. Ao ser multiplicada pelo período médio de confinamento de cada 

animal (�), obtém-se o custo médio por animal (���) pela equação 29. 

Na bovinocultura brasileira, os produtores são remunerados pela venda 

dos animais em arrobas de boi gordo. Por isso, é necessário obter o custo 

médio por arroba produzida (������), com a equação 30. Antes, no entanto, 

foi necessário determinar o peso da carcaça dos animais (���), em arrobas, 
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por meio da equação 32 e a quantidade de arrobas produzidas (����) por meio 

da equação 31.  

Outro indicador, amplamente, utilizado pelos confinadores do Brasil é o 

custo de uma diária-boi (���). No entanto, pela conceituação, não devem ser 

considerados os custos relacionados à aquisição dos animais nos cálculos, 

como foi feito na equação 33. 

Apesar de todo o esforço operacional ao longo do processo produtivo, é 

possível que haja perdas econômicas e, muitas vezes, um valor representativo. 

Por isso, foram propostos dois indicadores: um considerando as perdas 

econômicas gerais (�����); outro, com as perdas econômicas com diárias-boi 

(�����). São as equações 34 e 36, respectivamente.  

A receita da atividade (���), por fim, foi calculada pela equação 37, ao 

multiplicar a ���� pelo preço comercializado do arroba de boi gordo (���), em 

reais. Com a determinação de custos e receitas estabelecidos, foram descritos 

no Quadro 9 os principais índices zootécnicos utilizados para completar o 

modelo de cálculo oriundos do estudo de caso.  

 

Quadro 9 - Índices zootécnicos obtidos na unidade de confinamento do estudo de caso 

Índices Zootécnicos Variáveis 

Peso inicial (kg) 360 
Peso vivo final (kg) 520 
Ganho de peso médio diário (kg/dia) 1,6 

Dias de alimentação 100 

Rendimento de carcaça inicial (%) 50% 

Rendimento de carcaça final (%) 56% 
Mortalidade (%) 0,33% 
Período de mortalidade (dias) 54 
Preço do animal magro para engorda (R$/animal) R$  1.962,71 
Preço do animal gordo para a venda (R$/@) R$     148,69 
Fonte: (SARTORELLO, 2016). 

 

O preço do animal magro para engorda foi estimado conforme as 

negociações realizadas a campo considerando o ágio10 sobre o preço do 

animal magro, que pode ser calculado pela seguinte equação: 

                                             

10
 Termo utilizado para nomear o valor a mais que é cobrado sobre a mercadoria, neste caso 

sobre o boi magro para engorda. 
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Nela, ��� é o peso vivo inicial dos animais ao chegarem ao 

confinamento, em quilos; �� é a taxa de rendimento de carcaça inicial estimado, 

em porcentagem; e o ��� é o percentual de ágio sobre o preço do animal 

magro de compra. Neste caso cerca de 10%, pois o confinador estava 

adquirindo os animais com essa média de ágio no período do estudo. 

Ao inserir esses e outros dados coletados no modelo de cálculo, 

encontraram-se os seguintes resultados econômicos, apresentados na Tabela 

2. 

 

����� = �
��� × ��

15
���� × (1 + ���) 38  
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Tabela 2 - Custos obtidos no estudo de caso, em reais por arroba e a porcentagem de cada 
item de custo em relação ao custo total 

Itens do custo Custo por @ % CT 

A - CUSTOS VARIÁVEIS - CV     
1 Aquisição de animais  R$     101,62  65,80% 
2 Alimentação  R$       29,39  19,03% 
3 Manejo sanitário  R$          0,32  0,21% 
4 Manejo de identificação  R$          0,47  0,31% 
5 Outros custos variáveis   R$          0,76  0,49% 
6 Impostos Variáveis  R$          4,93  3,19% 

Subtotal A - Custos Variáveis   R$     137,50  89,03% 

B - CUSTOS SEMIFIXOS - CSF 
7 Energia Elétrica  R$          0,19  0,12% 
8 Telefonia e serviço de internet  R$          0,01  0,01% 
9 Combustíveis  R$          0,54  0,35% 

10 Outros custos semifixos  R$          0,54  0,12% 

Subtotal B - Custos Semifixos   R$         0,92  0,60% 

Itens do custo Custo por @ % CT 

C - CUSTOS FIXOS - CF 
11 Mão de obra   R$          2,28  1,47% 
12 Depreciações  R$          1,48  0,96% 
13 Manutenção  R$          1,64  1,06% 
14 Outros custos fixos  R$              -   0,00% 

Subtotal C - Custos Fixos   R$         5,40  3,50% 

D - CUSTO COM A RENDA DOS FATORES - CO 
15 Remuneração do capital de giro  R$          8,21  5,32%  
16 Remuneração do capital fixo  R$          2,26  1,47%  
17 Remuneração da terra  R$          0,13  0,08%  
Subtotal D - Renda dos Fatores  R$       10,61  6,87%  
E - CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE   R$     140,70  91,11%  
F - CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT   R$     143,83  93,13%  
G - CUSTO TOTAL - CT  R$     154,43  100,00%   
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O custo total para produzir uma arroba de boi gordo foi de R$ 154,43. 

Esses custos foram superiores aos preços recebidos pelo produtor para a 

venda, que no período de outubro de 2014 foram de R$ 148,69 (os preços 

foram atualizados para dezembro de 2015). Esses resultados indicam prejuízo 

econômico de R$ 5,74 por arroba produzida.  

A maior parcela dos itens de custo foram os relacionados aos ��, que 

na condução deste estudo representaram 89,03% dos custos totais. Enquanto 

os grupos de custos como ���, ��, e ��, representaram 0,60%, 3,50% e 

6,87%, respectivamente.  
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Os indicadores frequentemente divulgados nas pesquisas científicas, 

como ��� e ���, foram de, respectivamente, R$ 140,70 e 143,83, ou 91,11% 

e 93,13% dos ��. Outros indicadores de importância para o setor produtivo e 

identificado por este estudo apresentaram os seguintes custos: o ���� foi de 

R$ 1,98; enquanto o ��� foi de R$ 8,91. As perdas econômicas de diárias-boi 

(�����) ocorridas no processo produtivo, segundo os índices coletados na 

propriedade do estudo, foram R$ 0,08 por diária-boi.  

 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados da alocação de custos do modelo de cálculo proposto 

alinharam-se com as propostas feitas pela CONAB (2010), Silva et al. (2014) e 

Raineri, Stivari e Gameiro (2015), e também com a experiência relatada por 

agentes da cadeia produtiva. Os custos foram organizados visando à 

simplicidade para permitir o fácil entendimento, a comparação e a tomada de 

decisão, sem, contudo, deixarem de considerar os itens efetivamente 

necessários (EYERKAUFER; COSTA; FARIA, 2007).  

As conceituações de custos variáveis e fixos seguiu como descreveram 

Young (1958) e Rushton (2009). Os custos semifixos foram determinados 

conforme Powers (1987).  

Os ��� na atividade foram relacionados com energia elétrica, telefonia e 

serviços de internet, combustíveis, dentre outros que podem existir conforme a 

particularidade da atividade conduzida (HOMME, 1953; POWERS, 1987). A 

mão de obra poderia suscitar controvérsias de classificação, entre semifixo ou 

fixo. Mas, levando em consideração o curto prazo para a análise econômica, os 

custos com mão de obra são fixos. Além do mais, no modelo há consideração 

de custo para mão de obra temporária, inclusa em custos variáveis.  

A depreciação dos bens é um item de custo fixo e corresponde à reserva 

financeira necessária para adquirir bens de mesmas características quando a 

vida útil chegar ao fim, para evitar a descapitalização do empreendimento. 

Dentre os métodos disponíveis escolheu-se o de depreciação linear, que 
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considera a mesma taxa de desconto ao longo dos anos, por ser de mais fácil 

entendimento e mais comumente utilizado (CROITORU et al., 2015). 

Existe certa dificuldade de se determinar o tempo ideal ou mais 

apropriado para a depreciação dos bens produtivos. Por isso, no modelo de 

cálculo desenvolvido existe uma recomendação padrão, para que os usuários 

possam guiar-se com um parâmetro inicial. O tempo de depreciação foi obtido 

a partir da Receita Federal, da experiência prévia dos pesquisadores, e do 

confinador do estudo de caso. O modelo de cálculo desenvolvido se caracteriza 

como gerencial, e não o contábil. Assim, o usuário pode adequar a realidade da 

sua produção ao modelo e não necessariamente precisa seguir as normas 

estabelecidas pelo Fisco. 

A dificuldade de determinar a depreciação faz com que a maioria dos 

estudos considere apenas os custos variáveis, ou parte deles. Foi o que 

fizeram Pyatt et al. (2005); Herrington e Tonsor (2013) e Retallick et al. (2013).  

Outros trabalhos que buscaram determinar os custos fixos, podem ter 

subestimado os verdadeiros valores, por incluírem apenas uma parte dos 

custos. Nesse sentido, pode-se citar a pesquisa realizada por Berthiaume et al. 

(2006), na qual, no método de cálculo de custo, não foram descritos os custos 

de depreciação e manutenção de máquinas e benfeitorias. Já Stackhouse et al. 

(2012) não consideraram os custos de oportunidade, tanto do capital 

imobilizado, quanto o de giro. 

A remuneração dos fatores de produção poucas vezes tem sido levada 

em consideração, pois depende do perfil de quem conduz a atividade ou a 

análise. Segundo Knight (1928), esse custo está associado a uma 

oportunidade descartada, ou então, representa a melhor alternativa não 

escolhida. Portanto, pressupõe a existência de duas ou mais alternativas 

viáveis e que a opção por uma alternativa implica o abandono ou sacrifício das 

não escolhidas.  

O custo de oportunidade de determinado fator de produção de uma 

empresa não é apenas o seu melhor uso alternativo interno, mas também o 

valor de seu melhor uso fora da empresa (RAINERI; ROJAS; GAMEIRO, 

2015). Assim, o dono do capital deveria computar, no custo do produto, a 

remuneração que poderia obter caso todo o seu capital imobilizado em terra, 
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quando própria, e bens ou seu capital de giro – gastos e dispêndios mensais – 

fossem alocados na segunda melhor opção. 

O produtor do estudo de caso se apresentou como investidor arrojado, 

ao estabelecer que o �� para o capital de giro fosse de 24% ao ano (aa), 

enquanto para o capital imobilizado seria de 11,5% aa. Esses valores ficaram 

acima do que geralmente se encontra nas análises econômicas conduzidas na 

agropecuária. Conforme adotaram Berthiaume et al. (2006); Lopes et al. (2011) 

e Damasceno, Lopes e Costa (2012), as taxas utilizadas para remunerar o 

capital foram de, respectivamente, 6,5%, 6% e 6%. 

Essas diferenças nas taxas utilizadas para remuneração se refletem na 

composição dos custos entre os trabalhos. No estudo de caso realizado, os 

custos com a renda dos fatores perfazem 6,87% do custo total, enquanto, no 

estudo de Lopes et al. (2011) e Pacheco et al. (2015) foram de 2,38% e 4,40%, 

respectivamente. 

Os custos para ��� e ��� apontados por Lopes et al. (2011); Pacheco 

et al (2014); Silva et al. (2014); Moreira et al. (2015) e Pacheco et al. (2015) na 

Tabela 1 foram inferiores ao encontrado no presente estudo de caso. Essas 

diferenças podem ter ocorrido, dentre outros motivos, pelo fato de os 

pesquisadores terem estimado o custo da mão de obra, ou utilizado taxa 

percentual de custo operacional e não a real mensuração, como neste estudo. 

Apesar de o ��, no caso estudado, ser superior aos preços ofertados 

pelo mercado, apresentando prejuízo econômico, esse resultado não inviabiliza 

a condução da atividade no curto prazo. Esse entendimento está de acordo 

com o resumo de interpretações de custos econômicos (Quadro 4) 

apresentadas por Moreira (2013) e Barbosa et al. (2015) e adaptado por 

Sartorello neste trabalho. A situação do estudo de caso foi de lucro operacional 

e a tendência do confinador foi de permanência na atividade para a data da 

análise.  

Com os outros indicadores propostos neste estudo, os confinadores 

podem, de maneira mais simplificada, comparar suas produções pelo custo 

operacional por dia (����) e o custo da diária-boi (���).  

No ���� não estão inclusos os custos com aquisição de animais e de 

alimentos, bastante específicos para cada caso. Pois dependendo do 

confinador, ele não adquire animais, mas apenas presta serviços e, 
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eventualmente, pode obter preços de insumos alimentares mais baixos, devido 

à localização da propriedade, por exemplo. Em síntese, o ���� mensura quão 

eficiente são os produtores ao utilizarem os fatores de produção pela 

quantidade de diárias-boi produzidas.  

No estudo de caso, o confinador relatou que havia calculado o ���� em 

R$ 1,80, inferior ao calculado pelo modelo desenvolvido no estudo, de R$ 1,98. 

Essa diferença de, aproximadamente, 10%, pode ser devido a eventuais 

diferenças nos métodos de cálculo e no rateio de custos. Existem diferenças, 

por exemplo, nas considerações de custos das construções dos piquetes de 

engorda, que se referem à data de construção da estrutura. No entanto, para 

calcular os custos desta pesquisa, levantaram-se todos os custos referentes a 

dezembro de 2015. 

O ���, de maneira mais simplificada e mais direta, mostra o custo de 

manter uma unidade de animal por dia no sistema produtivo. Encontrou-se o 

custo de R$ 8,91. Caso o confinador decidisse por vender diárias em seu 

sistema, teria o valor em mãos para tomar as devidas decisões.  

Apesar da validação do modelo de cálculo de custo desenvolvido, a 

utilização e a sugestão de outros usuários poderão contribuir oportunamente, 

fornecendo subsídios para melhorias nas estimativas de custeio da atividade. 

 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

 

A proposta metodológica de alocar todos os custos por meio da 

utilização da Teoria Econômica foi capaz de permitir prognóstico dos 

resultados, com a utilização dos dados levantados a campo. Ao inserir esses 

dados no modelo de cálculo desenvolvido, foi possível validar o seu 

funcionamento por meio da comparação das informações prestadas pelo 

confinador. 

Os custos de produção obtidos pelo modelo foram cotejados com os 

obtidos por outros trabalhos na agropecuária. Com a utilização dessa 

ferramenta de cálculo, os custos podem tornar-se padronizados, possibilitando 

comparações econômicas entre outros trabalhos e entre diferentes produtores.
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___________________________________________

indicador 

objetivo 

do presente estudo é o desenvolvimento de modelo metodológico e 

matemático para calcular os custos de produção de bovinos em confinamento. 

s econômicos em propriedades, elaborar o 

índice de custo de produção de bovinos terminados em confinamento, sendo 

se à dissertação de mestrado de Gustavo Lineu Sartorello, 

graduação em Nutrição e Produção Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

A condução do estudo proporcionará a elaboração de uma completa planilha 

possível calcular todos os custos de produção de bovinos 

para a propriedade do 

e poderá servir como ferramenta estratégica para a tomada de decisão. 

verdadeiro, possibilitando 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

vantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201
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Pirassununga SP, _____ de ___________ de 201_.

As informações fornecidas neste documento têm por finalidade esclarecer o 

participação voluntária da 

_____________________________________________________________, 

___________________________________________. 

indicador 

objetivo 

do presente estudo é o desenvolvimento de modelo metodológico e 

matemático para calcular os custos de produção de bovinos em confinamento. 

s econômicos em propriedades, elaborar o 

índice de custo de produção de bovinos terminados em confinamento, sendo 

se à dissertação de mestrado de Gustavo Lineu Sartorello, 

graduação em Nutrição e Produção Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

A condução do estudo proporcionará a elaboração de uma completa planilha 

possível calcular todos os custos de produção de bovinos 

para a propriedade do 

e poderá servir como ferramenta estratégica para a tomada de decisão. 

verdadeiro, possibilitando 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

vantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 2015
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Pirassununga SP, _____ de ___________ de 201_.

As informações fornecidas neste documento têm por finalidade esclarecer o 

participação voluntária da 

, 

.  

indicador 

objetivo 

do presente estudo é o desenvolvimento de modelo metodológico e 

matemático para calcular os custos de produção de bovinos em confinamento. 

s econômicos em propriedades, elaborar o 

índice de custo de produção de bovinos terminados em confinamento, sendo 

se à dissertação de mestrado de Gustavo Lineu Sartorello, 

graduação em Nutrição e Produção Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

A condução do estudo proporcionará a elaboração de uma completa planilha 

possível calcular todos os custos de produção de bovinos 

para a propriedade do 

e poderá servir como ferramenta estratégica para a tomada de decisão. 

verdadeiro, possibilitando 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

vantados por ele e sua equipe junto 

5. 
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Pirassununga SP, _____ de ___________ de 201_. 

As informações fornecidas neste documento têm por finalidade esclarecer o 

participação voluntária da 

indicador 

objetivo 

do presente estudo é o desenvolvimento de modelo metodológico e 

matemático para calcular os custos de produção de bovinos em confinamento. 

s econômicos em propriedades, elaborar o 

índice de custo de produção de bovinos terminados em confinamento, sendo 

se à dissertação de mestrado de Gustavo Lineu Sartorello, 

graduação em Nutrição e Produção Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

A condução do estudo proporcionará a elaboração de uma completa planilha 

possível calcular todos os custos de produção de bovinos 

para a propriedade do 

e poderá servir como ferramenta estratégica para a tomada de decisão. 

verdadeiro, possibilitando 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

vantados por ele e sua equipe junto 
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O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

garantid

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

e-
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O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

garantid

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.

______________________

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

-mail: ______________________________________________

  Artigo 1

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

garantid

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.

______________________

Augusto Hauber Gameiro

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Artigo 1

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

garantida 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Artigo 1

 

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

 a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Artigo 1- Desenvolvimento de modelo...

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

Ficaram claros qu

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

FMVZ

Rua Duque de Caxias Norte, 225

1363

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

quais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

FMVZ

Rua Duque de Caxias Norte, 225

13635

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

FMVZ-USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

5-000 

O Sr. __________ está ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

000 –

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________ 

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

 Pirassununga 

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

Pirassununga 

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante 

______________________ 

Augusto Hauber Gameiro 

 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

Pirassununga 

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

 

 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

Pirassununga –

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_________________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

– SP 

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno r

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

____

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo...

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225 

SP - BRAS

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_______________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Desenvolvimento de modelo... 

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga 

BRAS

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________ 

mail: ______________________________________________

 

Departamento de Nutrição e Produção Animal

BRASIL 

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_______________________

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

mail: ______________________________________________

Departamento de Nutrição e Produção Animal 

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

mail: ______________________________________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi 

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

mail: ______________________________________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

 discuti

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ –

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

discuti

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

– _______

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

discutida

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

_______

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade. 

da 

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________ 

da _____________________ 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

_______

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

 

 co

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

_______

mail: ______________________________________________ 

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

com o Professor 

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________ 

Endereço: ____________________________________________ 

_______ 

 

Fone: +55 19 3565-

Fax: +55 19 3565-4295

Email: vnpfmvz@usp.br

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

m o Professor 

esponsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 
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4 CUSTOS E ÍNDICE DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DE BOVINOS 

TERMINADOS EM CONFINAMENTOS NOS ESTADOS DE SÃO 

PAULO E GOIÁS 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pecuária de corte nacional tem se desenvolvido ao adotar 

tecnologias, saindo do modelo tradicional para o moderno. A estratégia de 

confinamento de bovinos se insere neste processo de modernização 

(MILLEN; ARRIGONI, 2013).  

No Brasil o confinamento surgiu do desejo dos produtores 

contornarem problemas e aproveitarem oportunidades. De um lado, as 

dificuldades eram relacionadas à irregularidade da oferta de bovinos 

enviados para o abate, decorrentes, principalmente, da limitação para a 

ocupação de áreas de pastagens no período seco do ano. Por outro, os 

benefícios eram relacionados ao aproveitamento dos preços mais 

elevados e ao possível aumento de rentabilidade no sistema devido à 

antecipação na idade de abate dos animais (GOMES, 1975; VELOSO, 

1986).  

Entre o início da década de 50 e o início dos anos 90 do século 

passado, as variações de preços do boi gordo eram superiores a dois 

dígitos percentuais, entre o primeiro e o segundo semestre do ano 

(WIDEKIN; BUENO; AMARAL, 1994). No entanto, na última década, de 

2006 a 2015, elas se alteraram e estiveram abaixo de seis pontos 

percentuais, quando comparados os semestres, como se percebe na 

Figura 7. 

O número de animais confinados no início da década de 1980 era 

em torno de 50 a 100 mil animais por ano, já no final da mesma década 

eram 700 mil animais, segundo as estatísticas disponíveis (WEDEKIN; 

AMARAL, 1991; WEDEKIN; BUENO; AMARAL 1994). Em anos recentes, 

o número de animais confinados aumentou, porém ainda é modesto, pois 

representa menos de 10% dos animais abatidos anualmente de acordo 
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com o Anuário Estatístico da Pecuária de Corte (ANUALPEC, 2012) e 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, [2014]).  

A observação das alterações ocorridas ao longo do tempo é útil 

para se analisar a vantagem econômica da utilização do confinamento de 

bovinos como parte relevante nos sistemas de produção animal 

(CHAVAS; CHAMBERS; POPE, 2010). Assim, os trabalhos disponíveis na 

literatura demonstram os resultados econômicos para aquelas condições 

específicas em que são conduzidos os experimentos.  

Lopes et al. (2011) trabalhando com animais de dois grupos 

genéticos, Nelore e Red Norte; e Pacheco et al. (2014), estudando os 

custos de confinar novilhos mestiços zebuínos recebendo níveis de 

concentrado diferentes, não encontraram resultados positivos ao 

avaliarem economicamente os tratamentos propostos.  

Diferente do que descreveram Silva et al. (2014) ao testarem 

diferentes estratégias alimentares com a inclusão de milheto em 

substituição ao milho grão moído; e Moreira et al. (2015) ao avaliarem três 

grupos genéticos de bovinos, ambos os estudos apresentaram margens 

positivas, apesar de, nem sempre, terem considerado todos os custos do 

sistema produtivo.  

O acompanhamento da evolução dos custos da atividade se torna 

tarefa relativamente complexa entre os estudos disponíveis na literatura, 

devido às diferentes concepções de custos que os pesquisadores 

utilizam. Ademais, na agropecuária são poucos os estudos que propõem 

acompanhar a evolução dos custos ao longo do tempo por meio de 

indicadores de custo de produção (ICP). 

Para a pecuária leiteira, a Embrapa Gado de Leite, por meio do 

Centro de Inteligência, tem divulgado o Índice de Custo de Produção do 

Leite, ICPLeite/Embrapa (EMBRAPA, [2006?]). Na suinocultura e 

avicultura, indicadores dessa natureza têm sido elaborados pelo Centro 

de Inteligência da Embrapa Suínos e Aves (2015).  

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo, por meio do Laboratório de Análises Socioeconômicas e 

Ciência Animal, tem acompanhado os custos para a cadeia da 
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ovinocultura, divulgando o Índice de Custo de Produção do Cordeiro 

Paulista (ICPC) (RAINERI; STIVARI; GAMEIRO, 2015). 

Na bovinocultura de corte, o Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

da Universidade de São Paulo (CEPEA/Esalq/USP), em parceria com a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), divulga desde 

2003, o informativo de custo de produção para a atividade no cenário 

nacional (CEPEA, [200-?]). Esse informativo representa apenas a 

bovinocultura típica do país, aquela extensiva e de baixo investimento. 

Por isso, tendo em vista a modernização da pecuária em anos 

recentes e a alternativa do sistema de produção de bovinos de corte em 

confinamento, torna-se necessário quantificar os custos de produção e 

acompanhar a sua evolução ao longo do tempo.  

Nesse sentido os objetivos deste estudo foram: i) realizar o 

levantamento de dados de bovinos em confinamentos em São Paulo e 

Goiás; ii) definir propriedades representativas com os dados levantados, 

segundo as características produtivas; iii) calcular e comparar os custos 

produtivos dos confinamentos representativos utilizando modelo 

matemático de cálculo; iv) testar diferentes fórmulas de cálculo de índice 

de custos de produção e propor aquela que pareça ser a mais apropriada 

para estimar a evolução de custos. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, nas dependências do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal, com sede na cidade de 

Pirassununga SP.  

Para obter os dados, calcular os custos e propor os índices de 

custos definiram-se as propriedades representativas a partir de pesquisa 

tipo survey, realizada para a coleta de dados a campo. As unidades de 



114  Artigo 2- Custos e índice de custos... 
 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

coleta e análise de dados foram confinamentos comerciais de bovinos de 

corte localizados em São Paulo e Goiás. 

No tipo de pesquisa survey, a amostragem de um grupo 

diversificado de indivíduos é importante para entender as diferentes 

percepções e experiências que possuem sobre o assunto investigado, 

conforme esclareceram Pinsonneault e Kraemer (1993). Na condução 

desta survey foram contatados, inicialmente, por telefone ou e-mail, 49 

produtores e profissionais que trabalham diretamente na operação de 

algum confinamento de bovinos em São Paulo (SP) e Goiás (GO). O 

período de coleta de dados a campo foi de julho de 2015 a fevereiro de 

2016. Apenas 19 deles responderam por completo o questionário. 

As entrevistas foram realizadas face a face, mediante ao 

agendamento de visita, com duração média de quatro horas, no escritório 

comercial ou, na maioria das vezes, na propriedade em que era 

conduzida a atividade. Dos 19, apenas três confinadores enviaram, por e-

mail, o questionário respondido, não tendo sido, portanto, entrevistados 

pessoalmente. 

Para a elaboração do formulário de coleta de dados, utilizou-se a 

experiência prévia dos pesquisadores, que já haviam obtido resultados 

com o estudo de caso desenvolvido para esta dissertação. O formulário 

se caracterizou como semiestruturado e pode ser visualizado no apêndice 

B. 

O questionário continha 45 perguntas relacionadas aos aspectos 

gerais e técnicos, bem como as expectativas para atividade e, foi dividido 

em nove seções. Foram: i) sistema de confinamento; ii) piquetes de 

engorda dos animais; iii) estrutura e o manejo utilizado no curral de 

processamento de animais; iv) os animais utilizados para a engorda, bem 

como o desempenho obtido no último ano; v) a dieta representativa 

utilizada; vi)  as instalações da fábrica de ração; vii) o escritório 

administrativo; viii) questionamentos a respeito de construção de outras 

instalações e a descrição dos ativos utilizados no processo produtivo; e ix) 

a experiência e a expectativa que o entrevistado tinha sobre a cadeia 

produtiva do boi gordo. 



 Artigo 2- Custos e índice de custos...  115 
 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

Todas as garantias do estudo para ambas as partes foram 

esclarecidas e firmadas pelo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, exigido pela Comissão de Ética da FMVZ/USP, cujo modelo 

encontra-se no apêndice C. Dentre outras garantias, nesse termo os 

pesquisadores assumiram o compromisso de manter sigilo sobre todas as 

informações estratégicas coletadas, além de usá-las apenas no contexto 

da presente pesquisa.  

Após a pesquisa de campo, as informações foram organizadas e 

descritas para formalizar as propriedades representativas, segundo o 

conceito sugerido por Marshall (1996). O delineamento partiu do exame 

prévio, tendo em vista o confinamento que apresentasse estrutura e 

funcionamento representativos para comercialização de insumos e 

produtos finais, além de outros atributos pertinentes.  

Nas propriedades representativas não foram levadas em 

consideração vantagens competitivas específicas de produzir produtos 

diferenciados para agregar valor ao produto final ou considerado algum 

poder de compra de mercadorias por acordo entre empresários, quando 

existentes. O preço e o valor de interesse foram aqueles praticados pelo 

mercado spot, para pagamento à vista, conhecidos como “preços de 

balcão”. 

Definiu-se que todos os itens utilizados nas propriedades seriam 

equivalentes a bens novos, tornando esse levantamento de preços 

objetivo ao longo tempo. Dessa forma, realizou-se levantamento de 

preços referentes aos meses de abril e maio de 2016 para os fatores de 

produção utilizados no processo produtivo.  

Para coletar essas informações nos dois meses, o estudo elaborou 

banco de dados com o cadastro de 70 fornecedores, composto por 

representantes, revendedores de máquinas, equipamentos, veículos, 

prestadores de serviços e cooperativas paulistas e goianas. Por meio 

desses informantes foi possível levantar o preço de 139 itens inclusos nas 

análises. A lista completa de todos os itens levantados foi disposta no 

apêndice D.  

Após a condução da pesquisa de campo e da definição das 

propriedades representativas, utilizou-se o modelo matemático 
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desenvolvido para esta dissertação e apresentado para o cálculo dos 

custos dessas propriedades. O modelo permitiu realizar o cálculo e as 

comparações de custos de produção entre as unidades representativas, 

bem como com outros trabalhos. Utilizaram-se as mesmas conceituações 

de custo propostas para custos variáveis, semifixos, fixos, de 

oportunidade, total, operacional efetivo e total e operacional da cadeia 

produtiva por dia.  

Por fim, foi possível elaborar o Índice de Custo de Produção de 

Bovinos Confinados (ICBC), seguindo os preceitos da Teoria Econômica 

dos Números-Índices. Um número-índice de custo – ou de preço – 

representa a variação percentual de uma situação para outra, sendo 

calculado pela divisão do custo do segundo instante pelo primeiro. Existe 

uma série de possibilidades, fórmulas matemáticas, para se obter um 

índice (FISHER, 1922), dependendo das equações matemáticas 

utilizadas, podem-se estimar números-índices diferentes. 

A origem da elaboração dos números-índices, de maneira geral, 

está associada a dois nomes, Laspeyres (187111 apud GAMEIRO, 2003, 

p. 46) e Paasche (187412 apud GAMEIRO, 2003, p. 46). Podem ser 

calculados pelas seguintes equações:  

 

���������� = �
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� ��
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���
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Em que ���������� é o índice, neste exemplo, do período � 

(referência; atual) em relação ao período � (base; anterior); � é o número 

                                             

11
 LASPEYRES, E. Die Berechnung einer mittleren Warenpreissteigerung. Jahrbücher 

für Nationalökonomie und Statistik, v.16, p. 296-314, 1871. 
12

 PAASCHE, H. Über die Preisentwicklung der letzten Jahre nach den Hamburger 
Börsennotirungen. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, v. 23, p.168-178, 
1874. 



 Artigo 2- Custos e índice de custos...  117 
 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

de bens (ou serviços); ��
� o preço do bem � no período �; ��

� o preço do 

mesmo bem no período �; ��
� a quantidade consumida (ou produzida) do 

bem � no período � (o período base). 

Analisando a equação 39, veem-se, no denominador as 

quantidades e preços do mês base (anterior), enquanto no numerador os 

valores são das quantidades da época base, mas com os preços atuais. 

Já para o �������� ou índice da época atual, as quantidades de produtos 

foram definidas por aquelas da época atual e, portanto, fica móvel, 

devendo sempre ser atualizado o ��
�  (quantidade consumida ou produzida 

do bem � no período  �). 

Assim, o Índice de Laspeyres mantém fixa as quantidades no 

período base (passado) e, no de Paasche as quantidades devem ser 

sempre a do período atual. Observa-se que, nessas fórmulas, o interesse 

está em acompanhar, exclusivamente, a variação de preços no tempo e, 

portanto, as quantidades são mantidas fixas nos dois períodos, pois são 

os chamados “ponderadores” para os preços. Por essa razão, tais índices 

ficaram denominados, especificamente, “Índice de Laspeyres para 

Preços” e “Índice de Paasche para Preços”. 

No entanto, esses métodos apresentavam problemas que foram 

discutidos incialmente por Fisher (1922). Esse autor ao estudar com 

detalhes as controvérsias dos dois métodos propôs uma fórmula mista de 

cálculo, representado pela equação 41, abaixo: 

 

������� = ����������� × �������� 41  

 

Sob o aspecto da ponderação, esse índice envolve os dois 

sistemas anteriormente adotados, e se caracteriza como um índice 

intermediário. O índice ficou conhecido como “Índice Ideal de Fisher”, pois 

corrige o índice real de evolução de bens e serviços. Conforme destacado 

anteriormente, este é o “Índice de Fisher para Preços”, uma vez que as 

quantidades são utilizadas como ponderadores. 

O problema consiste que a utilização do índice de Fisher não é 

trivial. As quantidades bases dos insumos utilizados nos sistemas 
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representativos foram determinadas, neste estudo, pelo levantamento de 

informações a campo – survey. A definição da quantidade consumida no 

tempo  � (atual) geralmente torna-se mais complexa, uma vez que exige 

levantar os novos itens e as suas quantidades que foram consumidos no 

momento referencial. Por esse motivo, geralmente o índice mais utilizado 

é o de Laspeyres. 

No caso do ICBC, as quantidades passíveis de alteração a cada 

período de cálculo são aquelas dos ingredientes utilizados na dieta dos 

animais. Outrossim, a alimentação representa parcela significativa do 

custo da atividade. Dessa forma, visando à atualização periódica das 

quantidades dos ingredientes da dieta, propõe-se a utilização de modelo 

de Programação Linear para calcular a composição das dietas em função 

das variações dos preços relativos dos seus ingredientes.  

O software RLM®13 (Ração de Lucro Máximo) versão 3.2 foi a 

ferramenta de otimização linear utilizada para encontrar a quantidade de 

insumos alimentares na época atual, já que os confinadores mudam a 

quantidade e o ingrediente utilizado conforme as flutuações dos preços no 

mercado. 

Desta forma, foi possível encontrar o Índice de Paasche e, 

posteriormente, o de Fisher aplicado sobre o custo da diária-boi (CDB) 

(equação 42), indicador econômico sugerido pelos confinadores para o 

acompanhamento da evolução dos custos. Ressalta-se, contudo, que o 

índice também pode ser aplicado a outras parcelas de custo, como o 

custo total, por exemplo.  

 

���� ���ℎ��� = �
�������

�������
×

�������

�������
 42  

 

                                             

13
 Software de formulação de ração, desenvolvido por pesquisadores da Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz – Esalq/USP e outros pesquisadores vinculados a outras 
instituições e, comercializado pela Integra Software. 
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Nessa expressão, o ���� ���ℎ��� é o Índice de Custo de Produção 

de Bovinos Confinados para a unidade de confinamento no período � 

(atual) calculado pelo método de Fisher;  ��� representa o custo da 

diária-boi da unidade de confinamento, podendo ser com: �� os preços � 

no período � (atual) ou �� os preços � no período � (anterior); tendo �� as 

quantidades � do período � ou �� no período base �. Observam-se, na 

primeira parcela da equação 42 o índice de Laspeyres e, na segunda, o 

de Paasche.  

Pode-se observar que os índices apresentados anteriormente não 

flexibilizam as quantidades entre os períodos � e �, possibilitando a 

utilização do Índice de Konüs. Para Konüs (1939), o índice de preços 

exato é aquele obtido pela divisão entre a função de consumo no período 

referencial (�) e a função de consumo no período base (�):  

 

���� ���ü�� =
�������

�������
 43  

 

Na expressão (43), ���� ���ü�� é o Índice de Custo de Produção 

de Bovinos Confinados para a unidade de confinamento no período � 

(atual) calculado pelo método de Konüs; ��� representa o custo da 

diária-boi da unidade de confinamento, podendo ser com: �� os preços � 

no período � (atual) ou �� os preços � no período � (anterior); tendo �� as 

quantidades � do período � ou �� no período base �.  

Observa-se que, diferentemente dos demais índices apresentados, 

este flexibiliza as quantidades como ponderadoras nos dois períodos. 

Para a presente pesquisa, além dos índices de Laspeyres, 

Paasche e Fisher, foi possível também o cálculo do Índice de Konüs. 

Dessa forma, tal índice contempla tanto o efeito sobre a variação nos 

preços, quanto o efeito nas variações das quantidades dos itens variáveis. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.3.1 Survey 

 

 

O survey contou com 19 confinadores (n = 19), que foram parceiros 

do estudo e responderam por completo o questionário semiestruturado. 

Sabe-se que o número de respondentes pode variar dependendo do perfil 

da pesquisa, conforme pode ser verificado nos estudos de Vasconcelos e 

Galyean (2007); Millen et al. (2009); Gonzáles et al. (2012); Costa et al. 

(2013); Oliveira e Millen (2014); Castellanos-Navarret et al. (2015) e Dill et 

al. (2015). 

Em São Paulo, fizeram parte da amostra dez confinadores os 

outros nove eram de Goiás. Para apresentação dos resultados, as 

propriedades foram organizadas conforme o estado em que se 

localizavam. Os confinamentos de São Paulo foram subdivididos em 

função de sua capacidade de produção, conforme demonstrado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Capacidade de produção das unidades confinadoras de bovinos de corte, 
segundo a estrutura física das instalações descritas pelos entrevistados no 
levantamento feito em São Paulo e Goiás 

  São Paulo   Goiás 
Capacidade anual de 

produção  
(# de animais) 

# propriedades %   # propriedades % 

< 3.000 3 30,0 
 

2 22,2 

3.001 a 10.000 2 20,0 
 

1 11,1 

10.001 a 20.000 0 0,0 
 

3 33,3 

> 20.001 5 50,0   3 33,3 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No levantamento de informações realizado em SP, metade dos 

confinadores apresentaram capacidade de produção abaixo de dez mil 

animais. A outra metade, superior a vinte mil bovinos. Essa diferença 

motivou a divisão dos resultados em duas categorias, uma representando 

os confinadores médios; outra, os grandes. 
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Para Goiás, foram agregados os resultados de todas as 

propriedades em uma única categoria, pois nas informações levantadas 

houve distribuição relativamente homogênea entre os tamanhos de 

propriedades. Assim, justificou-se a elaboração de três unidades 

representativas para este estudo, a ser apresentadas no próximo tópico.  

Os parâmetros das propriedades levantadas, assim como os 

principais maquinários, equipamentos e insumos alimentares foram 

organizados e apresentados nas Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4 - Parâmetros coletados no levantamento a campo feito com confinadores de bovinos de corte em São Paulo e Goiás 

  
Confinamento médio  

São Paulo (n = 5)   
Confinamento grande  

São Paulo (n = 5)   
Confinamento  
Goiás (n = 9) 

Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx 

Idade inicial, meses 26,0 24,0 30,0 24,5 22,0 28,0 19,3 9,0 27,0 

Peso vivo inicial, kg 390,0 380,0 410,0 353,9 346,9 360,0 322,8 230,0 380,0 

Peso vivo final, kg 537,0 510,0 560,0 520,3 498,0 540,0 516,3 420,0 600,0 

Ganho de peso diário, gramas 1,530 1,300 1,700 1,509 1,286 1,800 1,649 1,500 1,800 

Rendimento de carcaça 55,8% 54,0% 57,5% 55,5% 53,6% 57,5% 55,6% 53,0% 58,0% 

Dias de alimentação 95 73 103 110 100 136 106 80 160 

Mortalidade 0,31% 0,13% 0,60% 0,56% 0,33% 0,93% 0,34% 0,00% 1,00% 

Período em que ocorre a mortalidade, dias 32 30 40 33 20 54 27 0 80 

Número de funcionários, unidades 4 2 7 25 21 28 11 2 26 

Casa de funcionários, unidades 2 1 2 4 2 6 3 1 5 

Espaço de cocho por animal, em cm 31,8 27,0 40,0 
 

30,3 28,0 33,0 
 

31,4 22,0 41,0 

Área no piquete de engorda por animal, m² 13,4 8,0 16,0 
 

15,3 10,0 20,0 
 

10,4 7,0 16,0 

Fábrica de ração, m2 1.750 300 4.000 2.740 1.000 4.300 405 405 5.300 

Escritório administrativo, m2 40 0 80 232 35 400 181 25 600 

Barracão de máquinas, m2 220 0 500   818 200 2.600   1.400 1.000 2.000 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 5 - Principais maquinários e equipamentos utilizados e os insumos alimentares frequentemente inclusos nas dietas de terminação de bovinos nos 
confinamentos de São Paulo e Goiás  

(continua) 

  
Confinamento médio 

São Paulo (n = 5)   
Confinamento grande 

São Paulo (n = 5)   
Confinamento Goiás 

(n = 5) 

# respostas % # respostas % # respostas % 

Maquinários e equipamentos, em número de propriedades: 

Misturador estacionário 0 0% 3 60% 0 0% 

Misturador sobre rodas 5 100% 2 40% 9 100% 

Pá carregadeira 3 60% 5 100% 6 67% 

Balança no tronco 5 100% 5 100% 9 100% 

Balança rodoviária 3 60% 5 100% 7 78% 

Moinho de grãos 4 80% 3 60% 5 56% 

Ingredientes mais utilizados nas dietas durante a fase de terminação: 

Cana de açúcar, bagaço 2 40% 2 40% 

Cana de açúcar, palha 2 40% 

Silagem de cana de açúcar 1 20% 

Silagem de milho 1 20% 7 88% 

Silagem de sorgo 1 13% 

Soja, casca ou peletizada 2 25% 

Gordura protegida 3 60% 5 100% 3 38% 

Milho, gérmen desengordurado 1 20% 

Milho, grão moído - quirera 3 60% 4 80% 3 38% 

Milho, grão úmido 1 20% 
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(conclusão) 

  
Confinamento médio 

São Paulo (n = 5)   
Confinamento grande 

São Paulo (n = 5)   
Confinamento Goiás 

(n = 5) 

# respostas % # respostas % # respostas % 

Polpa cítrica peletizada 3 60% 3 60% 

Polpa cítrica úmida 1 20% 

Refinazil 1 20% 

Soja, melaço 2 40% 

Sorgo, grão moído 5 63% 

Algodão, torta 2 40% 2 40% 3 38% 

Algodão, caroço 2 40% 

Algodão, farelo 2 40% 

Amendoim, farelo 2 40% 3 60% 

Soja, farelo 1 20% 5 63% 

Núcleos minerais 5 100% 5 100% 8 100% 

Ureia 3 60% 5 100% 4 50% 

Biomassa de alga - mircroalga 1 20% 

Milho, gérmen 2 40% 

Silagem de milho, grão úmido 2 25% 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que as unidades paulistas de tamanho médio, no período de 

confinamento, alojaram os animais com peso médio inicial maior e enviaram 

para o abate animais mais pesados quando comparados às outras unidades de 

estudo. Esses confinadores mantiveram os animais no sistema de engorda em 

média por 96 dias de alimentação, encurtando o ciclo produtivo.  

Nas unidades grandes paulistas e goianas, o número de dias em que os 

animais permaneceram no sistema de engorda apresentou maior variação 

entre o mínimo e o máximo. Isso se justifica pelo fato de que alguns 

confinadores estavam trabalhando com animais de cruzamento industrial14, o 

que elevou a média de dias em que os animais permaneceram no 

confinamento até serem enviados para o abate.  

Os parâmetros médios de idade inicial, peso vivo inicial e final e ganho 

de peso diário informado pelos confinadores neste estudo foram semelhantes 

aos que Oliveira e Millen (2014) encontraram. Houve maior diferença entre o 

peso final e os dias de alimentação, neste estudo, maiores, quando 

comparados aos novilhos não castrados, no estudo daqueles autores.  

O espaço de cocho médio por animal foi similar entre as unidades 

estudadas, mas as áreas destinadas por animal no piquete de engorda em 

média foram diferentes. Os confinadores de Goiás, em média, mantiveram área 

de 10,4 m² por animal no período das secas, enquanto os de São Paulo 

utilizaram, no mesmo período, 13,4 m² e 15,3 m² para as unidades médias e 

grandes, respectivamente.  

Outro item no qual houve grande variação foi a área construída e 

utilizada na fábrica de ração, escritório administrativo e barracão de máquinas. 

Alguns confinadores, por conduzirem outras atividades agropecuárias, rateiam 

o uso das instalações. Por isso, alguns números foram elevados, já que, no 

levantamento, foram coletados os valores integrais.  

Diante da descrição de máquinas e equipamentos, Tabela 5, foi possível 

verificar um nível tecnológico empregado mais elevado nas operações de 

                                             

14
 É o cruzamento de pelo menos duas raças com características complementares. O produto 

desse cruzamento, geralmente, de raça paterna originada dos taurinos (Bos taurus taurus) e a 
materna dos zebuínos (Bos taurus indicus) tem por finalidade agregar valor para características 
comercialmente importantes. No caso de bovinos de corte as características são direcionadas 
para o aumento da qualidade de carne, agregando valor ao produto final. 
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confinamento maiores. Em São Paulo, três dos cinco grandes confinadores 

possuem misturadores estacionários e todos contam com pá carregadeira, 

balanças no tronco de contenção (brete) e para pesagem de caminhões e 

carretas (rodoviárias) e algum software de gerenciamento de distribuição de 

ração.  

A viabilidade de alguns maquinários e equipamentos parece só se 

justificar para produtores menores, se forem ratear o uso com outras 

atividades. É o caso da pá carregadeira para os médios confinadores. Essa 

máquina foi encontrada em 60% dentre cinco médios confinadores, mas a 

aquisição só parece ter se justificado ao dividir o seu uso com outras culturas 

da mesma propriedade rural.  

Entre as unidades produtivas, as diferenças se estendem na utilização 

de ingredientes para a alimentação dos animais. A silagem de milho é 

comumente utilizada pelos confinadores de Goiás (88% das propriedades), 

assim como o grão de sorgo moído (em 63%). Em São Paulo, os confinadores 

relataram utilizar, geralmente, bagaço, palha ou silagem de cana de açúcar 

como fonte de volumoso. Todos os confinadores destacaram a inclusão de 

núcleos minerais em suas dietas. 

Quanto ao programa sanitário, 90% das propriedades utilizaram, no 

manejo de recepção dos animais, medicamentos de prevenção e combate a 

bactérias do gênero clostridium e contra parasitas, endo ou ectoparasitas. 

Outras drogas para prevenção de problemas respiratórios foram utilizadas em 

50% das propriedades estudadas.  

A preocupação dos confinadores em se prevenir contra doenças do 

complexo respiratório bovino reflete os números encontrados no levantamento 

feito por Oliveira e Millen (2014), no qual 40,6% dos nutricionistas entrevistados 

responderam ser esse o maior problema de saúde encontrado nos 

confinamentos.  

Os confinadores estão preocupados em gerenciar os seus custos 

produtivos. Ao serem questionados se possuíam habilidades ou se recebiam 

consultoria, apoio técnico de empresas ou pessoas capacitadas a respeito de 

gerenciamento de custos produtivos, 75% (n = 16) relataram ter ou usufruir de 

tal capacidade ou serviço. 
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Em outra questão aberta, os confinadores (n = 16) opinaram a respeito 

da existência ou não de informações suficientes sobre custos produção para a 

atividade no mercado. A maioria (11 confinadores) respondeu que não. Os 

comentários foram quanto à falta de definição de método que padronize a 

classificação de custos quanto à dificuldade de entendimento do conteúdo. 

Dill et al. (2015) conduziram levantamento para identificar os fatores que 

afetavam as práticas de manejo econômico no Rio Grande do Sul, Brasil e 

descrevem que apenas os produtores que fazem registros têm a possibilidade 

de adotarem práticas de análises econômicas. Os pesquisadores ainda 

afirmaram que os produtores que possuíam diversificação de culturas e 

grandes áreas de terra encontravam maior dificuldade em conduzir as análises. 

 

 

4.3.2 As propriedades representativas propostas 

 

 

Os resultados apresentados anteriormente foram úteis para propor as 

propriedades representativas que darão origem aos indicadores de custo. 

Raineri, Nunes e Gameiro (2015) utilizaram definições semelhantes para 

caracterizarem o sistema de produção de ovelhas no Brasil. 

As propriedades propostas foram definidas nos seguintes termos: 

CSPm, referente aos confinadores de São Paulo com média capacidade de 

produção; CSPg, referente aos confinadores de São Paulo com grande 

capacidade de produção; e CGO, referente aos confinadores de Goiás. 

Os parâmetros referenciais propostos foram baseados nos dados do 

levantamento, bem como nos contatos e validações com técnicos e 

especialistas da área, além de contar com a experiência prévia dos 

pesquisadores.  

A descrição dos principais parâmetros que compõem as propriedades 

referenciais para a elaboração dos indicadores encontra-se na tabela seguinte. 
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Tabela 6 - Parâmetros utilizados nas propriedades representativas, contemplando os 
confinamentos nos Estados de São Paulo e Goiás 

  CSPm¹ CSPg² CGO³ 

Capacidade produtiva ao ano, animais 3.000 27.000 16.500 

Área de ocupação do confinamento, ha 10 30 30 

Idade inicial, meses 26,0 24,0 22,0 

Peso vivo inicial, kg 390,0 353,9 353,3 

Peso vivo final, kg 537,0 508,4 509,0 

Ganho de peso diário, gramas 1,547 1,500 1,573 

Oferta de ração diária, quilos de matéria seca 10,56 10,40 10,00 

Rendimento de carcaça 55,80% 55,41% 55,29% 

Dias de alimentação 95 103 99 

Mortalidade 0,31% 0,47% 0,34% 

Período em que ocorre a mortalidade, dias 32 33 32 

Número de funcionários, unidades 3 25 15 

Casa de funcionários, unidades 0,75 4,00 3,00 

Espaço de cocho por animal, em cm 32,0 30,0 31,0 

Área no piquete de engorda por animal, m² 13,0 15,0 10,5 

Animais por piquete de engorda, unidades 150,0 120,0 160,0 

Limpeza dos currais de engorda, ao ano 0 2 1 

Número de animais de trabalho, animais 3 40 20 

Fábrica de ração, m² 750 2.350 1.800 

Escritório administrativo, m² 20 242 184 

Barracão de máquinas, m² 0 360 100 

Outras construções, m² 0 50 50 
¹confinamento representativo do Estado de SP com média capacidade de produção; 
²confinamento representativo de SP com grande capacidade de produção; ³confinamento 
representativo do Estado de GO. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O programa sanitário definido para São Paulo foi de prevenção e 

combate a bactérias do gênero clostridium – C. botulinum (botulismo) e C. 

chauvoei (carbúnculo sintomático), e a parasitas. Para o CSPg, acrescentou-se 

medicamento contra doenças do sistema respiratório bovino. Em Goiás, 

definiu-se medicamentos contra carbúnculo sintomático, parasitas e doenças 

do sistema respiratório. 

Com relação ao protocolo de identificação, foi considerado o mesmo 

para as três propriedades representativas, constando de brinco de manejo e de 

rastreabilidade, além do chip eletrônico.  

A determinação de menos de uma casa de funcionário para a 

propriedade CSPm (0,75) foi necessária devido ao rateio de custos utilizado. 
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Isso significa que apenas 75% da construção de uma casa de 120 m² foi 

considerada como custo para a atividade de confinamento.  

O rateio de custos se estendeu para as outras instalações, como fábrica 

de ração, escritório e barracão de máquinas. Portanto, os números descritos na 

Tabela 6 são os referentes à atividade, sem a necessidade de ajuste ou rateio. 

Para a atribuição dos custos de construção para fábrica, barracão e 

outras construções, considerou-se metade do valor do m² do indicador de 

galpões industriais (GI). Para construções de casas e escritórios, utilizou-se o 

valor integral do m² referente ao de residência popular (RP1Q).  

Esses indicadores têm sido divulgados mensalmente no boletim 

econômico do custo unitário básico de construção do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil no Estado de São Paulo (SINDUSCON - SP, 2015). O 

informativo também foi utilizado por Raineri, Stivari e Gameiro (2015) ao 

realizarem atribuições semelhantes para os custos com as edificações na 

ovinocultura brasileira. 

A taxa de depreciação e de manutenção de todos os itens utilizados na 

atividade seguiram as definições apresentadas por esta dissertação no estudo 

de caso que conduziram junto a propriedade confinadora de bovinos.  

 

 

4.3.3 Os custos de produção das unidades representativas 

 

 

A partir da definição das propriedades representativas, foi possível 

calcular os custos de produção e compará-los, ao utilizar o modelo de cálculo 

adotado. Os custos calculados foram aqueles referentes aos meses de abril e 

maio de 2016, para os quais foram realizados o levantamento de preços junto 

ao mercado. Esses resultados foram apresentados detalhadamente no 

apêndice E.  

A seguir foram descritos os custos por arroba de boi gordo para as 

propriedades representativas no mês de maio de 2016. 
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Tabela 7 - Custo por arroba de boi gordo para as três propriedades representativas de 
bovinos de corte em confinamento referentes ao mês de maio de 2016 

Itens do custo CSPm CSPg CGO 

A - Custos Variáveis - CV 
1 Aquisição de animais  R$  102,48   R$     96,56   R$     88,64  
2 Alimentação  R$     40,65   R$     43,69   R$     42,30  
3 Manejo sanitário  R$       0,16   R$       0,29   R$       0,27  
4 Manejo de identificação  R$       0,41   R$       0,40   R$       0,41  
5 Outros custos variáveis   R$       0,37   R$       0,91   R$       0,83  
6 Impostos variáveis  R$       3,62   R$       6,89   R$       3,25  

Subtotal A - Custos Variáveis  R$  147,70   R$  148,75   R$  135,70  

B - Custos Semifixos - CSF 
7 Energia elétrica  R$       0,09   R$       0,21   R$       0,23  
8 Telefonia e serviços de internet  R$       0,01   R$       0,02   R$       0,02  
9 Combustíveis  R$       0,53   R$       0,55   R$       0,59  

10 Outros custos semifixos  R$       0,15   R$       0,57   R$       0,63  

Subtotal B - Custos Semifixos  R$       0,78   R$       0,98   R$       1,01  

C - Custos Fixos - CF 
11 Mão de obra   R$       0,55   R$       1,44   R$       1,28  
12 Depreciações  R$       2,14   R$       1,56   R$       1,54  
13 Manutenção  R$       2,60   R$       2,07   R$       2,12  
14 Outros custos fixos  R$           -     R$           -    R$           -    

Subtotal C - Custos Fixos  R$       5,29   R$       5,07   R$       4,94  

D - Custo com a Renda dos Fatores - CO 
15 Remuneração do capital de giro  R$       4,68   R$       5,00   R$       4,39  
16 Remuneração do capital fixo  R$       2,33   R$       1,74   R$       1,78  
17 Remuneração da terra  R$       0,21   R$       0,07   R$       0,04  

Subtotal D - Renda dos Fatores  R$       7,21   R$       6,82   R$       6,22  

E - Custo Operacional Efetivo - COE  R$  149,02   R$  151,17   R$  138,00  

F - Custo Operacional Total - COT  R$  153,76   R$  152,74   R$  141,65  

G - Custo Total - CT   R$  160,98   R$  161,62   R$  147,87  

H - Custo Operacional ao Dia - COPd  R$       1,95   R$       1,73   R$       1,72  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os custos totais (CT) por arroba, das unidades de São 

Paulo foram semelhantes entre si: R$ 160,98 e R$ 161,62, para CSPm e 

CSPg, nesta ordem.  

No entanto, ao verificar o custo operacional por dia (COPd), os custos 

foram similares entre CSPg e CGO: R$ 1,73 e R$ 1,72, respectivamente, esses 

últimos inferiores ao do CSPm, que foi de R$ 1,95. O custo operacional mais 

elevado para a unidade CSPm pode ser devido a utilização dos recursos 

imobilizados em função do número de arrobas produzidas.  
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O CT de São Paulo por arroba encontrado neste estudo foi superior ao 

que Sartorello (2016) encontrou no estudo de caso realizado em dezembro de 

2015, que foi de R$ 159,96, custo deflacionado para abril de 2016. No estudo 

de caso mencionado, o custo com a renda dos fatores (CO) foi de 6,87% 

contra, em média, 4,3% para este estudo.  

Pacheco et al. (2014) e Pacheco et al. (2015) encontram CO na 

proporção do CT, respectivamente, de 3,25% e 4,4%. Diante desses 

resultados, o CO representa parcela significativa dos custos por arroba de boi 

gordo produzido e não deveria ser ignorado nas análises.  

Um indicador econômico de importância na pecuária é o custo 

operacional efetivo (COE), neste estudo de R$ 149,02, R$ 151,17 e R$ 138,00 

por arroba para as unidades de CSPm, CSPg e CGO, na ordem. Esses valores 

são superiores aos encontrados por Lopes et al. (2011), Pacheco et al. (2014), 

Silva et al. (2014), Moreira et al. (2015) e Pacheco et al. (2015) que foram, 

respectivamente, de R$ 123,75, R$ 124,21, R$ 114,96, R$ 124,57 e R$ 124,79. 

Todos os custos deflacionados para abril de 2016 para efeito de comparações.  

Essas diferenças se estendem ao custo operacional total (COT), que, 

segundo aqueles autores, é de R$ 127,52, para o valor mais elevado, 

encontrado por Pacheco et al. (2015). O valor foi inferior aos encontrados no 

presente estudo, que foram de R$ 153,76, R$ 152,74 e R$ 141,65 para as 

propriedades CSPm, CSPg e CGO, respectivamente.  

As diferenças entre os custos encontrados pelos autores se devem pelas 

considerações metodológicas utilizadas nas análises. No material 

disponibilizado pelos autores, nenhum deles dá evidências ou torna explícita a 

consideração de custos de manutenção dos bens de capital utilizado no 

processo produtivo, por exemplo. No entanto, pode-se notar que os custos com 

manutenção foram tão relevantes quanto às depreciações nesta análise, e por 

isso, não podem ser desconsiderados.  

Para melhor visualizar os quatro grupos de custos (CV, CSF, CF e CO) 

apresentados anteriormente, elaborou-se a figura a seguir, em reais por arroba 

para maio de 2016.  
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Figura 11 - Composição dos custos para o mês de maio de 2016 em reais por arroba para as 
propriedades representativas 

Fonte: (SARTORELLO, 2016). 

 

Apesar de os custos do CGO serem menores, comparados com os das 

propriedades de São Paulo, proporcionalmente, foram semelhantes entre as 

propriedades. Os CV das propriedades foram de 91,75%, 92,03% e 91,77% 

para CSPm, CSPg e CGO, respectivamente.  

Os itens que mais oneraram os custos variáveis, e da atividade como um 

todo, foram os próprios animais magros para a engorda, 61,1%, na média das 

três propriedades. Em seguida, há os custos alimentares (26,9%). Moreira et al. 

(2015) encontraram custo de 27,56% do COT para a alimentação, enquanto o 

presente estudo encontrou resultado similar, 28,26%, em média nas 

propriedades representativas. 

Indicador econômico de importância para o setor produtivo e calculado 

pelo modelo utilizado foi o custo da diária-boi (CDB). Este foi conceituado e 

definido por Sartorello (2016), como sendo o custo total da atividade subtraído 

dos custos relacionados com a aquisição de animais ao longo de um ano (valor 

de aquisição e custo de oportunidade) e dividido pela quantidade de diárias-boi 

produzidas em um ano. 

O CDB do mês de maio para as unidades representativas de SP foi 

similar: de R$ 11,49 e R$ 11,42, para CSPm e CSPg, respectivamente, mas 

superior ao encontrado para CGO: R$ 10,57. Observa-se para as unidades de 

SP que mesmo sendo sistemas produtivos de escalas de produção diferentes, 

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

CSPm

CSPg

CGO

Custos variáveis Custos semifixos

Custos fixos Custos com a renda dos fatores
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apresentaram resultados semelhantes. Nos meses estudados, os menores 

custos foram aqueles da unidade representativa de Goiás - CGO. 

A variação do CDB entre os meses de abril e maio foi utilizada para 

calcular os índices e propor aquele que melhor possa estimar a evolução dos 

custos, pois, no levantamento de campo, foi detectado que os confinadores se 

interessaram por esse indicador. Calculou-se também o índice de custo de 

produção do custo total por arroba produzida.  

 

 

4.3.4 Os índices de custos de produção 

 

 

Ao utilizar a metodologia dos índices para estimar a evolução dos custos 

para a diária-boi (CDB), verificaram-se os resultados apresentados na Figura 

12. 

 

Figura 12 - Índices de custo de produção para diária-boi produzida entre os meses de abril e 
maio de 2016 nas propriedades representativas, segundo as distintas fórmulas 

Fonte: (SARTORELLO, 2016). 

 

Verifica-se que as propriedades representativas tiveram índices de 

custos de produção diferentes, dependendo da utilização de um ou outro 

método. Todavia, em todas as propriedades os índices Laspeyres, Paasche e 

Fisher se comportaram de maneira coerente com a teoria, representando uma 
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relação esperada entre eles: Laspeyres superestimando as variações, Paasche 

subestimando e Fisher apresentando-se como intermediário. 

Ao utilizar o índice de Laspeyres para estimar a evolução dos custos, as 

variações resultam em valores mais altos. Isso acontece devido ao fato de o 

índice projetar as quantidades consumidas do mês base, neste caso abril, para 

o mês atual, maio, aos preços desse último mês. Ou seja, o princípio deste 

método não considera a alteração da quantidade dos insumos consumidos em 

função da alteração dos preços ao longo do tempo, mesmo que haja a 

tendência real de substituição dos insumos.  

Apesar disso, o índice de Laspeyres tem sido o índice mais utilizado 

para cálculo de índices conduzidos na agropecuária, como o do CEPEA ([200-

?]), o da Embrapa Suínos e Aves (2015) e de Raineri, Stivari e Gameiro (2015), 

por uma questão de facilidade de cálculo. 

Porém, ao observar os índices estimados pelo método de Paasche 

percebe-se um valor menor. Nesse índice, diferente do Laspeyres, a 

quantidade ótima do período atual (maio) é adotada para o período base (abril) 

atribuindo os preços daquele período. O resultado entre a divisão do atual pelo 

anterior dá origem ao índice, que se caracteriza por subestimar os índices, 

frente ao de Laspeyres. Os resultados demostraram que o Índice de Fisher foi 

intermediário entre Laspeyres e Paasche, já que é a média geométrica, como 

foi demonstrado anteriormente. 

Finalmente, há o Índice de Konüs. Ele apresentou valor menor que o de 

Fisher nas unidades CSPm e CSPg. No entanto, tal comportamento não foi 

encontrado para a unidade representativa CGO. Na dieta alimentar dos bovinos 

da CGO, substituíram-se ingredientes de um mês para o outro, devido à 

variação de preços encontrada no mercado spot. Nota-se, portanto, que o 

Índice de Konüs ao flexibilizar a variação das quantidades nos dois períodos, � 

e �, parece estimar índices mais adequados, quando comparados aos índices 

de Laspeyres, Paasche e Fisher. 

Dessa forma, o Índice de Konüs foi o proposto e utilizado para estimar a 

evolução dos custos totais por arroba para este estudo e apresentado na figura 

a seguir:  
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Figura 13 - Variação do custo total das propriedades representativas entre os meses de abril e 
maio de acordo com índice de Konüs 

Fonte: (SARTORELLO, 2016). 

 

Na Figura 13, observa-se que os custos em São Paulo se elevaram em 

proporção semelhante, mas foi a unidade CSPm que registrou o maior índice 

de custo, 7,79%, em relação a 6,96% e 4,14% para CSPg e CGO. A variação 

dos custos foi devido aos insumos utilizados no sistema produtivo e, no caso, 

principalmente, aos animais e à nutrição. Em Goiás, na dieta do mês de maio 

utilizou-se a silagem de milho. Isso amenizou a variação de custo, já que o 

preço do grão de milho, no período, aumentou em aproximadamente, 10%.  

A diferença entre a variação dos índices de custo total médio por arroba 

produzida e de CDB foi devido à consideração diferenciada de parcelas de 

custos. O CDB não considera o animal magro como insumo. No período 

avaliado, houve variação de +4,24%, enquanto a variação da alimentação foi 

de +13,74%. Portanto, para cada indicador diferente, com o qual as 

considerações de custos se alteram, obter-se-á um número-índice 

correspondente, mesmo que se referindo, no caso, à mesma propriedade 

representativa.  
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4.4 CONCLUSÕES 

 

 

Existem variações de custos ao longo do tempo e a utilização dos 

números-índices foi adequada para acompanhar a real evolução. A 

comparação entre as diferentes fórmulas de índices para a avaliação da 

evolução dos custos destacou a importância de revisão constante da 

formulação das dietas ao longo do tempo, pois alteração dos preços relativos 

de ingredientes centrais causa impactos significativos nos custos de produção.  

A não reformulação pode gerar efeitos maiores nos custos, como 

demonstrado pelo Índice de Fisher, ao se manterem as quantidades inalteradas 

entre dois períodos. Dessa forma, destacou-se o chamado “índice exato”, 

proposto por Konüs por flexibilizar a variação das quantidades nos dois 

períodos e estimar índices mais adequados.  

A maior variação de custo ocorreu para as propriedades de São Paulo e, 

em específico, para a média (CSPm), que apresentou custo total por arroba de 

R$ 160,98. Esse valor foi ligeiramente inferior (1,0%) ao da unidade de grande 

capacidade de produção (CSPg), de R$ 161,62, mas superior (8,9%) ao da 

unidade de Goiás, de R$ 147,87.  

A definição das propriedades representativas só foi possível devido à 

caracterização das propriedades parceiras do estudo por meio da realização do 

levantamento, base para definir os diferentes sistemas existentes e utilizados 

pelos confinadores de São Paulo e Goiás.  

Espera-se que a divulgação dos índices e custos auxilie os produtores a 

tomarem decisões de produção, ao compararem os custos dos seus sistemas 

produtivos com os custos calculados por propriedades referenciais, como 

aquelas elaboradas neste estudo. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO ECONÔMICO 

EM UNIDADES DE CONFINAMENTO DE BOVINOS 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONDENTE 

Nome:  

Endereço:  

Cidade:   UF:  

Formação Profissional:  

e-mail:  

Telefone para contato:  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Nome:  

Endereço:  

Cidade:  UF:  

e-mail:  

Telefone para contato:  

Nome do Responsável:  
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I. O Sistema de confinamento 

1. Qual é a capacidade de safra de animais, levando em conta o espaço para 

os animais, a disponibilidade de máquinas, instalações e pessoal (animais ao ano): 

 

2. Considera quantos meses do ano o período das águas?  

 

3. Qual é a capacidade máxima projetada para esse período (nº de animais): 

 

4. Com relação ao período da seca, qual a capacidade máxima projetada, 

número de animais: 

 

5. Qual a quantidade de animais confinados no último ano (animais/ano): 

 

6. Quantos hectares é a área total relacionada com a atividade de 

confinamento, considerando as áreas de piquetes, construções e área para animais 

da tropa utilizados no trabalho de apoio ao confinamento (ha): 

 

7. Qual é o valor do arrendamento da terra na região (custo de oportunidade 

da terra) (R$/ha ano)? 
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II. Curral de Alojamento dos animais (Piquetes) 

8. Qual o espaço médio para cada animal (m² por cabeça) no período das 

secas? 

 

9. Quantos centímetros lineares de concho são disponibilizados por animal 

(cm/animal)? 

 

10. Qual é o tipo de cocho utilizado para alimentação dos animais, (alvenaria , 

cimento tipo J, etc? 

 

11. Há sistema de irrigação por aspersão para os animais? 

Sim Não
 

Se houver, preencha os dados abaixo com as informações: 

Tipo de material do reservatório de irrigação: Capacidade em volume: 

I – 

 

 

Dimensionamento do sistema em metros, tamanho 

dos tubos: 

Alcance dos aspersores, em 

metros. 

I – 

 

 

12. Para a distribuição da ração aos animais, utiliza: 

Distribuição Programada
  

"bica corrida"
 

Outro, especifique:
 

I -  

13. Caso possua sistema de automatização programada na distribuição de 

ração, qual é a empresa que opera, e seu custo médio de manutenção anual? 
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(Continua) 

III. Curral de Manejo dos animais 

14. Qual a capacidade de processamento de animais no espaço de curral 

utilizado (animais processados)? 

 

15. Preencha na tabela abaixo as informações do tronco de contenção 

existentes no confinamento e que são utilizados nas operações: 

Modelo / Capacidade Fabricante Quantidade 

I –  

II –  

 

  

16. Preencha na tabela abaixo as informações das balanças existentes no 

confinamento, se utilizar balança rodoviária, especifique a capacidade: 

Modelo Fabricante Quantidade 

I –  

II –  

 

  

17. Em relação ao protocolo sanitário adotado preencha a tabela abaixo: 

Tipo de vacina Marca do medicamento Dose por animal 

I – 

II – 

III – 

IV – 

V – 
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(Conclusão)

18. Sobre a identificação dos animais, quais os procedimentos utilizados: 

Brinco de identificação Brinco de rastreabilidade + boton
 

Chip Eletrônico Outro
 

Especifique:  

 

19. Quantos equinos estão disponíveis para o trabalho na lida com os animais 

do confinamento, tropa?  

 

20. Qual é valor médio, que você atribui a esses equinos (R$/animal)? 
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IV. Informações a respeito da utilização de animais em confinamento. 
Relacione a categoria que representa mais de 50% de seu sistema 

de terminação de bovinos. 

I - Raça: (pura ou de cruzamento)  

II – Animais castrados ou não castrados  

III - Idade inicial média, em meses:  

IV - Peso vivo inicial médio, em kg/animal: 

(Peso vivo inicial médio na entrada dos animais no 

confinamento). 

 

V – Peso vivo final médio, em kg/animal:  

VI – Ganho médio diário dos animais, em gramas:  

VII – Rendimento de carcaça, em porcentagem:  

VIII – Dias médios que os animais permanecem no 

sistema: 
 

IX – Mortalidade, em porcentagem:  

X – Dias médios em que ocorrem a mortalidade dos 

animais: 
 

XI – Ingestão de matéria seca, em porcentagem:  

XII - Oferta de ração média, em quilos de matéria seca 

por dia (kgMS/dia): 
 

XIII - Valor médio pago pelo animal magro, incluindo 

impostos e custo de transporte: 
 

21. Valor médio recebido pelo @ do boi gordo, no último ano: 
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V. Nutrição 

22. Qual a dieta típica utilizada em seu confinamento na fase de terminação? 

Considerando que ocorrem variações cíclicas de preços dos insumos. 

Caso prefira, não precisa informar o custo dos ingredientes. 

Ingredientes 

Inclusão na dieta, 

% em de matéria 

seca 

R$/tonelada, 

em matéria 

natural 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

23. Por favor, caso utilize uma mistura completa nos ingredientes, especifique 

as informações nutricionais dos níveis de PB, Ca e P:  

 

24. Qual a porcentagem de matéria seca (MS) da dieta típica? 

 

25. Qual a estimativa de perdas no estoque ao ano, em porcentagem do valor 

total de alimentação adquirida? 

 

26. Qual é o teor de FDN utilizado em média nas dietas terminação do seu 

confinamento?  
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VI. Fábrica de ração 

27. Qual o espaço destinado às instalações da fábrica de ração, contemplando 

boxes de armazenamento, área de manobra de máquinas, sala de máquinas, 

carregamento de caminhão (m²)? 

 

28. Qual a quantidade média de consumo de energia elétrica na fabrica de 

ração (se possível em kw/mês ou R$/mês)? Se não houver relógio na fábrica de 

ração deixar em branco. 

 

 

 

VII. Escritório Administrativo 

29. Qual a área construída para o escritório administrativo (m²)? 

 

30. Qual é o valor imobilizado em móveis, utensílios, equipamentos de 

informática, ar condicionado, etc (Reais)? 

 

31. Qual é o valor médio anual gasto com sistema de gerenciamento de 

softwares, consultorias e auditorias (Reais ao ano)? 

 

32. Qual a quantidade média de consumo de energia elétrica no escritório (se 

possível em kw/mês ou R$/mês)? Se não houver relógio no escritório 

administrativo deixar em branco. 
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VIII. Outros itens de importância 

33. Qual a quantidade média de consumo de energia elétrica geral (se possível 

em kw/mês ou R$/mês)? 

 

34. Qual o custo do sistema de segurança na propriedade (alarme, 

monitoramento, etc)? 

 

35. A propriedade possui casa para funcionários? 

Sim
 

Não
 

Caso a resposta anterior, seja Sim, preencha o quadro abaixo: 

Descrição da construção Construção (m²) Quantidade 

I –  

II –  

 

  

36. Possui barracão para máquinas e equipamentos do confinamento? 

Sim Não
 

 Caso a resposta anterior, seja Sim, preencha o quadro abaixo: 

* Se compartilhar o uso com outra atividade, atribua uma porcentagem de rateio 

para o confinamento. 

Descrição da construção 
Construção 

(m²) 

Rateio (% 

para o 

confinamento) 

I –  

 

II –  
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37. No quadro a seguir, relacione as máquinas e equipamentos que possui na propriedade, inclusive aqueles que 

servem de reserva, para ocasiões emergenciais. Caso compartilhe o uso com outra atividade atribua uma porcentagem de 

rateio para o confinamento (utilize as linhas em branco para incluir outras máquinas e equipamentos). 

Máquinas e 

Equipamentos 
Modelo / Descrição Fabricante 

Capacidade ou 

Potência 
Quantidade 

Rateio (% para o 

confinamento) 

Misturador de ração      

Esteira transp. de ração      

Vagão distrib. de ração      

Caixa dosadora      

      

Pá carregadeira      

Pá carregadeira      

Moinho de grãos      

Gerador (autom. ou 

manual) 
     

Transformador – KW 

(mono ou trifásico) 
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(Continua) 

 

Máquinas e 

Equipamentos 
Modelo / Descrição Fabricante 

Capacidade ou 

Potência 
Quantidade 

Rateio (% para o 

confinamento) 

Trator I      

Trator II      

Trator III      

      

Caminhão I      

Caminhão II      

Caminhão III      

Caminhão bombeiro      

      

Veículo I      

Veículo II      

Veículo III      

Carros do adm. I      

Carros do adm. II      

Carros do adm. III      
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(Conclusão) 

Máquinas e 

Equipamentos 
Modelo / Descrição Fabricante 

Capacidade ou 

Potência 
Quantidade 

Rateio (% para o 

confinamento) 

Motocicleta I      

Motocicleta II      

      

Quadriciclo I      

Quadriciclo II      

      

Broca perfuradora de solo      

Carreta 2 rodas      

Carreta 4 rodas      

      

Bebedouro utilizado para 

os animais 
     

Reservatório de água      
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38. No quadro abaixo preencha os dados referentes à mão de obra utilizada na 

operação do confinamento. O salário informado deve ser o bruto pago 

mensalmente (ou seja, incluindo encargos trabalhistas). 

Função 
Número de 

funcionários 

Salário individual bruto médio 

(R$/mês) 

Funções operacionais   

Funções do administrativo   

Operador de máquinas e 

motoristas 

  

Zootecnista   

Médico Veterinário   

Funções da fábrica de 

ração 

  

Vaqueiros   

   

Vigilante   

Porteiro   

Outro -   

Outro -   

   

39. Contrata serviços de terceiros? 

Sim Não
 

Especifique no quadro os serviços contratados. 

Serviços 
Horas em média 

por mês 

Valor médio por hora 

(R$/hora) 
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IX. Visão da cadeia produtiva do boi gordo 

40. Qual a maior dificuldade encontrada em determinar e gerenciar os custos 

no sistema produtivo, e por quê? 

 

 

 

 

41. Quais as suas perspectivas para a atividade de confinamento?  

 

 

 

 

42. Recebe consultoria ou apoio técnico de empresas ou pessoas físicas 

capacitadas em lhe fornecer informações a respeito do gerenciamento dos custos 

produtivos?  

Sim Não
 

O que considera relevante nesse serviço ou o que consideraria importante nesse 

serviço?  

 

 

 

 

43. Troca informações com outros confinadores a respeito dos custos da 

atividade? 

Sim Não
 

Encontra dificuldade de estabelecer comunicação entre os agentes?  
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44. Acha que no mercado há informações suficientes sobre os custos de 

produção? 

Sim Não
 

O que identifica como fundamental e falta no mercado do boi gordo? 

 

 

 

 

45. Atribua uma nota para a importância dada a este estudo. Onde zero é a 

menor nota, representando nenhuma importância, e dez a maior nota, considerando 

muito importante o estudo. E faça comentários, caso queira contribuir mais com o 

estudo. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

FORNECIDO AOS CONFINADORES PARCEIROS DO 

ESTUDO ANTES DE COLETAR OS DADOS DO 

SISTEMA PRODUTIVO  
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do presente estudo é o desenvolvimento de modelo metodológico e 

matemático para calcular os custos de produção de bovinos em confinamento. 

E a partir de levantamento de dados econômicos em propriedades, elaborar o 

índice de custo de pr

divulgados periodicamente nas principais mídias eletrônicas. 

Este estudo refere

matriculado no programa de pós

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(VNP/FMVZ/USP).

A condução do estudo proporcionará a elaboração de uma completa planilha 

eletrônica, onde será possível calcular todos os custos de produção de bovinos 

de c

estudo, 

D

melhores condições de negocia
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a forma o confinador poderá conhecer seu custo 

r o seu produto final

Artigo 2

Departamento de Nutrição e Produção Animal

Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

Pirassununga – SP 

Pirassununga SP, _____ de ___________ de 201_.

Comissão de Ética no Uso de Animais

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia

AUTORIZAÇÃO

As informações fornecidas neste documento têm por finalidade esclarecer o 

 a 

_____________________________________________________________

___________________________________________

Desenvolvimento de modelo de cálculo e

de custos de produção para bovinos de corte em conf

do presente estudo é o desenvolvimento de modelo metodológico e 

matemático para calcular os custos de produção de bovinos em confinamento. 
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odução de bovinos terminados em confinamento, sendo 
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Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

A condução do estudo proporcionará a elaboração de uma completa planilha 

eletrônica, onde será possível calcular todos os custos de produção de bovinos 

orte confinados. A planilha será disponibilizada 

e poderá servir como ferramenta estratégica para a tomada de decisão. 

a forma o confinador poderá conhecer seu custo 

r o seu produto final

Artigo 2- 

Departamento de Nutrição e Produção Animal

BRASIL 

Pirassununga SP, _____ de ___________ de 201_.

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia

AUTORIZAÇÃO

As informações fornecidas neste documento têm por finalidade esclarecer o 

participação voluntária da 

_____________________________________________________________

___________________________________________

Desenvolvimento de modelo de cálculo e

de custos de produção para bovinos de corte em conf

do presente estudo é o desenvolvimento de modelo metodológico e 
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E a partir de levantamento de dados econômicos em propriedades, elaborar o 

odução de bovinos terminados em confinamento, sendo 
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Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

a_________________________

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

garantid

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.

 

 

 

 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: _______________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

e-
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CEP: _______________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Artigo 2- Custos e índice de custos...

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

Ficaram claros 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: _______________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

Ficaram claros qu

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

 

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: _______________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

FMVZ

Rua Duque de Caxias Norte, 225

1363

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

quais são

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: _______________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

FMVZ

Rua Duque de Caxias Norte, 225

13635

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

O Sr. __________ está

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: _______________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

FMVZ-USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

5-000 

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

O Sr. __________ está ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

000 –

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

ais são os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: ________________ 

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

 Pirassununga 

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

______________________

Augusto Hauber Gameiro

Docente Responsável 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

Pirassununga 

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

______________________ 

Augusto Hauber Gameiro 

 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

Pirassununga 

Para a condução do estudo fica 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

__________________________________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

 

 

_____________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

Pirassununga –

Para a condução do estudo fica autoriz

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

_________________________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos...

Departamento de Nutrição e Produçã

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225

– SP 

autoriz

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

____

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

Custos e índice de custos... 

Departamento de Nutrição e Produçã

USP, Campus de Pirassununga

Rua Duque de Caxias Norte, 225 

SP - BRAS

autoriz

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

 

 

_______________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________

mail: ______________________________________________

 

Departamento de Nutrição e Produção Animal

USP, Campus de Pirassununga 

BRAS

autorizad

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

Telefone: +55 _______________________ 

mail: ______________________________________________

o Animal

BRASIL 

ado 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

_______________________

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

mail: ______________________________________________

o Animal 

o ao Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

mail: ______________________________________________

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

A decisão de incluir a propriedade neste estudo foi 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ 

mail: ______________________________________________

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

_________________ durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

 discuti

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

___________________________________________ –

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

discuti

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

– _______

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade.

discutida

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________

Representante da _____________________

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

_______

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer m

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à propriedade. 

da 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_________________________________ 

Representante da _____________________ 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

_______

mail: ______________________________________________

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar 

 

 co

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________

Endereço: ____________________________________________

_______

mail: ______________________________________________ 

Fone: +55 19 3565

Fax: +55 19 3565

Email: vnpfmvz@usp.br

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

omento e deixar 

com o Professor 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

___________________ 

Endereço: ____________________________________________ 

_______ 

 

Fone: +55 19 3565-

Fax: +55 19 3565-4295

Email: vnpfmvz@usp.br

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo ter

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

omento e deixar 

m o Professor 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

-4300

4295

Email: vnpfmvz@usp.br

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

ciente de que em qualquer etapa do estudo terá 

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

omento e deixar 

m o Professor 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello

Aluno Responsável

4300 

4295 

Email: vnpfmvz@usp.br 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 201

 acesso 

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

omento e deixar 

m o Professor 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_______________________

Gustavo Lineu Sartorello 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

durante o ano de 2015.

acesso 

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

omento e deixar 

m o Professor 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

_______________________ 

 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

. 

acesso 

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

omento e deixar 

m o Professor 

Dr. Augusto Hauber Gameiro e o aluno responsável, Gustavo Lineu Sartorello. 

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

o Professor Augusto Hauber 

Gameiro a fazer uso, para fins acadêmicos e científicos, dos indicadores 

econômicos e zootécnicos levantados por ele e sua equipe junto 

acesso 

aos profissionais responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fica 

omento e deixar 

m o Professor 

. 

os propósitos do projeto, os procedimentos a serem 

realizados, os riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
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APÊNDICE D – LISTA DE ITENS LEVANTADOS DURANTE OS MESES 

DE ABRIL E MAIO DE 2016 PARA ELABORAÇÃO DO 

ÍNDICE DE CUSTO DE PRODUÇÃO 
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Tabela 8 - Relação de itens levantados no mercado spot para elaboração dos custos de 
produção das propriedades representativas para os meses de abril e maio de 
2016 

(continua) 

   Abril   Maio  Unidade 

Alimentos: 

Cana de açúcar, in natura 110,00 110,00 R$/tonelada 

Cana de açúcar, palha 220,00 220,00 R$/tonelada 

Cana de açúcar, bagaço 55,00 150,00 R$/tonelada 

Silagem de milho - 35% de grão 180,00 R$/tonelada 

Silagem de sorgo 130,00 R$/tonelada 

Soja, casquinha 670,00 650,00 R$/tonelada 

Gordura protegida 3.000,00 3.100,00 R$/tonelada 

NutriGordura - Gordura protegida 3.100,00 3.100,00 R$/tonelada 

Milho, germen magro 720,00 800,00 R$/tonelada 

Milho, grão moído 830,00 833,33 R$/tonelada 

Milho, quirera fina 930,00 R$/tonelada 

Milho, grão  742,00 R$/tonelada 

Polpa cítrica peletizada 495,00 600,00 R$/tonelada 

Refinazil 620,00 760,00 R$/tonelada 

Soja, borra - melaço 400,00 400,00 R$/tonelada 

Algodão, torta 800,00 900,00 R$/tonelada 

Algodão, caroço 700,00 1.150,00 R$/tonelada 

Algodão, farelo 38% PB 1.232,00 1.060,00 R$/tonelada 

Amendoim, farelo 860,00 1.000,00 R$/tonelada 

Soja, farelo 1.118,00 1.600,00 R$/tonelada 

Fosbovi Confinamento Plus - DSM Tortuga  105,00 87,05 
R$/saco de 
30kg 

Uréia Agrícola 1.480,00 1.376,00 R$/tonelada 

Milho, gérmen 780,00 760,00 R$/tonelada 

Nutriferm - só para SP 1.000,00 1.000,00 R$/tonelada 

Medicamento: 

Botulismo - Linovac - Merial 12,00 R$/20 doses 

Botulismo - Linovac - Merial 11,10 R$/20 doses 
Clostridioses - Sintoxan Polivalente + T - 
Merial 14,50 R$/30 doses 
Clostridioses - Sintoxan Polivalente + T - 
Merial 13,53 R$/30 doses 

Carbúnculo - PoliStar - Vallée 41,80 R$/50 doses 

Carbúnculo - PoliStar - Vallée 40,85 R$/50 doses 
Antiparasitário - Eprinex - Merial (Dose 10% 
do PV) 246,00 R$/2.5L 
Antiparasitário - Eprinex - Merial (Dose 10% 
do PV) 219,00 R$/2.5L 
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(continua) 

   Abril   Maio  Unidade 
Antiparasitário - Cidectyn - Zoetis (1ml/50kg 
PV) 150,00 R$/0.5L 
Antiparasitário - Cidectyn - Zoetis (1ml/50kg 
PV) 146,10 R$/0.5L 

Botulismo - Botulinomax - Hertape 16,00 16,00 R$/20 doses 

Clostridioses - Fortress - Zoetis (5ml/animal) 26,25 25,70 R$/50 doses 

Respiratório - Zactran - Merial (1ml/25kg PV) 294,00 288,10 R$/100ml 
Respiratório - IBR, BVD - Supravac - 
Vencofarm (5ml/anim) 61,00 58,89 R$/10 doses 

Protocolo de Identificação: 

Fockink - Brincos de manejo 2,06 2,06 R$/unidade 
Fockink - Brincos de rastreabilidade para 
pequenas quantidades 1,69 1,69 R$/unidade 
Fockink - Chip Eletrônico para pequenas 
quantidades  4,40 4,40 R$/unidade 
Fockink - Brincos de rastreabilidade para 
grandes quantidades 1,60 1,60 R$/unidade 
Fockink - Chip Eletrônico para grandes 
quantidades 4,10 4,10 R$/unidade 

Energia e Combustível: 

Energia elétrica - SP 0,45 0,51 R$/KWh 

Energia elétrica - GO 0,46 0,52 R$/KWh 

Combustível - Diesel - SP 2,94 2,92 R$/L 

Combustível - Etanol - SP 2,70 2,49 R$/L 

Combustível - Diesel - GO 3,13 3,10 R$/L 

Software: 
Software de alimentação e rastreabilidade - 
grandes propriedades 4.250,00 4.250,00 R$/mês 
Software de Alimentação para grandes 
propriedades 2.500,00 2.500,00 R$/mês 
Software de Alimentação para médias 
propriedades 1.166,67 1.166,67 R$/mês 
Software de alimentação e rastreabilidade - 
médias propriedades 1.745,83 1.745,83 R$/mês 

Software de Gestão - implantação 216.200,00 216.200,00 R$/projeto 

Software de Gestão 2.620,00 2.620,00 R$/mês 

Pá Carregadeira: 

Volvo - L60F 345.000,00 345.000,00 R$/unidade 

New Holland - 12D 290.000,00 290.000,00 R$/unidade 

New Holland - W130 310.000,00 310.000,00 R$/unidade 

Caterpillar 924k 386.400,00 386.400,00 R$/unidade 

Misturador de ração: 

Kuhn - RC 270 - SP - estacionário  464.880,00 464.880,00 R$/unidade 

Kuhn - RC 270 - GO - estacionário  478.290,00 478.290,00 R$/unidade 
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(continua) 

   Abril   Maio  Unidade 

Siltomac - S-19.5 - estacionário 360.700,00 360.700,00 R$/unidade 

Distribuidor de ração: 

Siltomac - SD-22  95.000,00 95.000,00 R$/unidade 

Siltomac - SD-25  102.000,00 102.000,00 R$/unidade 

Casale - RX - 200C Mecânica 368.633,00 368.633,00 R$/unidade 

Casale - RX - 200C Hidrostática  438.244,00 438.244,00 R$/unidade 

Misturador e Distribuidor de ração: 

Casale - RX - 110T  187.437,00 187.437,00 R$/unidade 

Casale - RX - 150T  200.000,00 200.000,00 R$/unidade 

Casale - RX - 175T  344.457,00 344.457,00 R$/unidade 

Siltomac - S ou TS - 13.5  158.000,00 158.000,00 R$/unidade 

Kuhn - Rio Audi 3120 - SP 143.520,00 143.520,00 R$/unidade 

Kuhn - Rio Audi 3130 - SP 172.640,00 172.640,00 R$/unidade 

Kuhn - Euromix 870 - SP 222.560,00 222.560,00 R$/unidade 

Kuhn - Profile 1880 - SP 397.280,00 397.280,00 R$/unidade 

Kuhn - Rio Audi 3120 - GO 147.660,00 147.660,00 R$/unidade 

Kuhn - Rio Audi 3130 - GO 177.620,00 177.620,00 R$/unidade 

Kuhn - Euromix 870 - GO 228.980,00 228.980,00 R$/unidade 

Kuhn - Profile 1880 - GO 408.740,00 408.740,00 R$/unidade 

Caminhão: 

Mercedes - 1419/48 - Atego 160.000,00 160.000,00 R$/unidade 

Mercedes - 1719/48 - Atego  175.000,00 175.000,00 R$/unidade 

Mercedes - 2426/48  220.000,00 210.000,00 R$/unidade 

Iveco - HD 90V18 - 180 cv 108.000,00 108.000,00 R$/unidade 

Iveco - HD 130V18 - 180 cv 135.000,00 135.000,00 R$/unidade 

Iveco - Tractor Attack 170E22 - (4x2) 220cv 170.000,00 170.000,00 R$/unidade 

Iveco - Tractor Attack 240E22 - (6x2) 220cv 185.000,00 185.000,00 R$/unidade 

VW - 13190 - 160cv  160.000,00 160.000,00 R$/unidade 

VW - 15190 - 190cv 175.000,00 175.000,00 R$/unidade 

VW - 23230 - 225cv 200.000,00 200.000,00 R$/unidade 

Ford - Cargo 2629 235.000,00 235.000,00 R$/unidade 

Trator: 

Massey Ferguson - 250X - 50cv 70.000,00 80.000,00 R$/unidade 
Massey Ferguson - 4275 - 75cv - Traçado e 
sem redutor e capota 106.000,00 113.500,00 R$/unidade 
John Deere - 6110E - 110cv - sem gabine  - 
trasmissao simples  12x4 176.000,00 138.000,00 R$/unidade 

John Deere - 5085E - 85cv com gabine 128.000,00 128.000,00 R$/unidade 

John Deere - 5065E - 65cv 80.000,00 80.000,00 R$/unidade 

New Holland - TL 95E - 105cv  130.000,00 130.000,00 R$/unidade 

Case iH - Farmall - 130 - 131cv  178.000,00 178.000,00 R$/unidade 

Case iH - Farmall - 95 - 104cv  135.000,00 135.000,00 R$/unidade 
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(continua) 

   Abril   Maio  Unidade 

Valtra BM 100 - 106 cv 141.700,00 141.700,00 R$/unidade 

Valtra A750 - 78 cv 100.000,00 100.000,00 R$/unidade 

Veículos: 

Fiat - Strada - 1.0 - CS 35.000,00 35.000,00 R$/unidade 

Fiat - Pálio - 1.0 - Fire 36.000,00 36.000,00 R$/unidade 

Fiat - Uno - 1.0 - Fire 28.000,00 28.000,00 R$/unidade 

VW - Gol - 1.0 36.000,00 36.000,00 R$/unidade 

Honda - Bros - 125 cc 10.000,00 10.000,00 R$/unidade 

Balanças: 

Coimma - 25 m BR-13D (Digital) 86.300,00 86.300,00 R$/unidade 

Coimma - 25 m WT-27 R (Analógica) 71.150,00 71.150,00 R$/unidade 

Tru-Test - XR-5000 + XHD  32.258,00 32.258,00 R$/unidade 

Comedouros: 

Fabricação na propriedade 103,67 103,67 R$/m linear 

Peças de concreto 285,00 285,00 R$/metro 

Reservatório de água: 
Tipo australiano duplo - capacidade de 133 mil 
Litros  11.280,00 11.280,00 R$/unidade 
Tipo australiano duplo - capacidade de 400 mil 
Litros 19.800,00 19.800,00 R$/unidade 
Placas pré-fabricadas (10 m x 1.90m de 
altura) - capac. 600 mil Litros 58.844,00 58.844,00 R$/unidade 

Bebedouros: 

5.000 Litros (0.70mx1.55m de raio) - concreto 3.024,00 3.024,00 R$/unidade 

2.000 Litros - pré-moldado 1.000,00 1.000,00 R$/unidade 

2.500 Litros - alvenaria 1.800,00 1.800,00 R$/unidade 

1.200 Litros (1.7mx0.50mx0.06m) - concreto 1.525,00 1.525,00 R$/unidade 

5.500 Litros - tipo australiano 1.380,00 1.380,00 R$/unidade 

Cercamento: 

Palanques comuns - Madeira - fornecedor 1 12,90 12,90 R$/unidade 
Palanques esticadores - Madeira - fornecedor 
1 25,00 25,00 R$/unidade 

Palanques comuns - Madeira - fornecedor 2 8,00 8,00 R$/unidade 
Palanques esticadores - Madeira - fornecedor 
2 12,60 12,60 R$/unidade 

Arame liso - galvanizado 1,40 1,40 R$/metro 

Arame liso - para fio de choque 1,10 1,10 R$/metro 

Cordoalhas - 4.76 mm 1,25 1,25 R$/metro 

Parafuso esticador - 7/16" 300m/m 5,50 5,50 R$/unidade 

Alça pré formada - 3/16" 4,50 4,50 R$/unidade 

Construção de instalações: 

Galpão industrial  645,83 646,19 R$/m² 
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(conclusão) 

   Abril   Maio  Unidade 

Residência popular 1.237,01 1.238,66 R$/m² 

Brete de contenção: 

BeckHouser - hidráulico e com parede móvel 97.000,00 97.000,00 R$/unidade 

Outros itens: 

Tanque de 8.100 Litros - sobre rodas 8.770,00 8.770,00 R$/unidade 

Tanque de 3.200 Litros - tracionado 5.740,00 5.740,00 R$/unidade 
Piso de concreto - Pé-de-boi - 7 cm de 
espessura 50,00 50,00 R$/m² 

Custo médio da mão de obra 4.000,00 4.000,00 R$/piq. const. 

Transformador trifásico 50 KVA 6.582,00 6.582,00 R$/unidade 

Transformador trifásico 112,5 KVA 9.365,00 9.365,00 R$/unidade 

Transformador trifásico 150 KVA 11.390,00 11.390,00 R$/unidade 

Rádio Motorola - Analógico - semiprofissional 7.450,00 7.450,00 R$/unidade 

Rádio Motorola - Analógico - Vertex - VX 231 7.490,00 7.490,00 R$/unidade 

Taxa de juros - Selic 14,15 14 porcentagem 

Inflação média dos últimos 12 meses 9,13 9 porcentagem 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E - TABELAS DE CUSTO DE PRODUÇÃO PARA BOVINOS 

DE CORTE EM CONFINAMENTO DAS PROPRIEDADES 

REPRESENTATIVAS  
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Tabela 9 - Custos de produção por arroba produzida nos meses de abril e maio de 2016, 
para a propriedade representativa do Estado de São Paulo - CSPm 

Itens do custo Abril Maio 

A - CUSTOS VARIÁVEIS - CV 

1 Aquisição de animais  R$        96,76   R$     102,48  

2 Alimentação  R$        35,23   R$        40,65  

3 Manejo sanitário  R$          0,17   R$          0,16  

4 Manejo de identificação  R$          0,39   R$          0,41  

5 Outros custos variáveis   R$          0,35   R$          0,37  

6 Impostos variáveis  R$          3,42   R$          3,62  

Sub Total A - Custos Variáveis  R$     136,31   R$     147,70  

B - CUSTOS SEMIFIXOS - CSF 

7 Energia elétrica  R$          0,07   R$          0,09  

8 Telefonia e serviços de internet  R$          0,01   R$          0,01  

9 Combustíveis  R$          0,50   R$          0,53  

10 Outros custos semifixos  R$          0,15   R$          0,15  

Sub Total B - Custos Semifixos  R$          0,73   R$          0,78  

C - CUSTOS FIXOS - CF 

11 Mão de obra   R$          0,55   R$          0,55  

12 Depreciações  R$          2,13   R$          2,14  

13 Manutenção  R$          2,59   R$          2,60  

14 Outros custos fixos  -   -  

Sub Total C - Custos Fixos  R$          5,27   R$          5,29  

D - CUSTO COM A RENDA DOS FATORES - CO 

15 Remuneração do capital de giro  R$          4,39   R$          4,68  

16 Remuneração do capital fixo  R$          2,43   R$          2,33  

17 Remuneração da terra  R$          0,20   R$          0,21  

Sub Total D - Renda dos Fatores  R$          7,02   R$          7,21  

E - CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE  R$     137,59   R$     149,02  

F - CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  R$     142,31   R$     153,76  

G - CUSTO TOTAL - CT  R$     149,33   R$     160,98  

H - CUSTO OPERACIONAL POR DIA - COPd  R$          1,95   R$          1,95  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 10 - Custos de produção por arroba produzida nos meses de abril e maio de 2016, 
para a propriedade representativa do Estado de São Paulo - CSPg 

Itens do custo Abril Maio 

A - CUSTOS VARIÁVEIS - CV 

1 Aquisição de animais  R$        91,17   R$        96,56  

2 Alimentação  R$        39,06   R$        43,69  

3 Manejo sanitário  R$          0,49   R$          0,29  

4 Manejo de identificação  R$          0,40   R$          0,40  

5 Outros custos variáveis   R$          0,88   R$          0,91  

6 Impostos variáveis  R$          6,48   R$          6,89  

Sub Total A - Custos Variáveis  R$     138,48   R$     148,75  

B - CUSTOS SEMIFIXOS - CSF 

7 Energia elétrica  R$          0,17   R$          0,21  

8 Telefonia e serviços de internet  R$          0,02   R$          0,02  

9 Combustíveis  R$          0,52   R$          0,55  

10 Outros custos semifixos  R$          0,57   R$          0,57  

Sub Total B - Custos Semifixos  R$          0,91   R$          0,98  

C - CUSTOS FIXOS - CF 

11 Mão de obra   R$          1,44   R$          1,44  

12 Depreciações  R$          1,57   R$          1,56  

13 Manutenção  R$          2,08   R$          2,07  

14 Outros custos fixos  -   -  

Sub Total C - Custos Fixos  R$          5,09   R$          5,07  

D - CUSTO COM A RENDA DOS FATORES - CO 

15 Remuneração do capital de giro  R$          4,72   R$          5,00  

16 Remuneração do capital fixo  R$          1,83   R$          1,74  

17 Remuneração da terra  R$          0,07   R$          0,07  

Sub Total D - Renda dos Fatores  R$          6,62   R$          6,82  

E - CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE  R$     140,83   R$     151,17  

F - CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  R$     144,48   R$     152,74  

G - CUSTO TOTAL - CT   R$     151,10   R$     161,62  

H - CUSTO OPERACIONAL POR DIA - COPd  R$          1,75   R$          1,73  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 11 - Custos de produção por arroba produzida nos meses de abril e maio de 2016, 
para a propriedade representativa do Estado de Goiás - CGO 

Itens do custo Abril Maio 

A - CUSTOS VARIÁVEIS - CV 

1 Aquisição de animais  R$        87,85   R$        88,64  

2 Alimentação  R$        37,12   R$        42,30  

3 Manejo sanitário  R$          0,46   R$          0,27  

4 Manejo de identificação  R$          0,41   R$          0,41  

5 Outros custos variáveis   R$          0,82   R$          0,83  

6 Impostos variáveis  R$          3,22   R$          3,25  

Sub Total A - Custos Variáveis  R$     129,89   R$     135,70  

B - CUSTOS SEMIFIXOS - CSF 

7 Energia elétrica  R$          0,18   R$          0,23  

8 Telefonia e serviços de internet  R$          0,02   R$          0,02  

9 Combustíveis  R$          0,60   R$          0,59  

10 Outros custos semifixos  R$          0,63   R$          0,63  

Sub Total B - Custos Semifixos  R$          0,96   R$          1,01  

C - CUSTOS FIXOS - CF 

11 Mão de obra   R$          1,28   R$          1,28  

12 Depreciações  R$          1,53   R$          1,54  

13 Manutenção  R$          2,12   R$          2,12  

14 Outros custos fixos  -   -  

Sub Total C - Custos Fixos  R$          4,93   R$          4,94  

D - CUSTO COM A RENDA DOS FATORES - CO 

15 Remuneração do capital de giro  R$          4,30   R$          4,39  

16 Remuneração do capital fixo  R$          1,86   R$          1,78  

17 Remuneração da terra  R$          0,04   R$          0,04  

Sub Total D - Renda dos Fatores  R$          6,20   R$          6,22  

E - CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE  R$     132,14   R$     138,00  

F - CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  R$     135,79   R$     141,65  

G - CUSTO TOTAL - CT  R$     141,99   R$     147,87  

H - CUSTO OPERACIONAL POR DIA - COPd  R$          1,76   R$          1,72  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS E IMPLICAÇÕES 

 

 

A caracterização da propriedade do estudo de caso possibilitou delinear 

e descrever detalhadamente a operação de bovinos em confinamentos. O 

desenvolvimento do modelo a partir de conceitos da Teoria Econômica 

possibilitou o cálculo e a comparação dos custos envolvidos nas propriedades 

representativas.  

Tanto no estudo de caso quanto no levantamento, a experiência a 

campo elucidou as dificuldades que os confinadores encontram para realizar 

adequada análise econômica. Os parâmetros zootécnicos não são os únicos 

problemas enfrentados, diante da eminente dificuldade de gerenciar os custos 

produtivos e conduzir adequada análise econômica.  

Existe uma variedade de métodos de análises econômicas que podem 

ser utilizadas, cada qual com o suas particularidades. Isso torna complexo o 

exercício de comparação de custos entre as propriedades por não existir 

padronização. Nessas análises, há aquelas que nem sempre contemplam 

todos os custos de produção, como pode ser verificados nos vários artigos 

disponíveis na literatura. O fato se repete no campo. 

A aplicação dos conceitos básicos da Teoria Econômica, como o custo 

com a renda dos fatores, é de importância para atividade, pois representa 

parcela do custo total significativo, como foi verificado nos resultados. Dessa 

forma, é fundamental desenvolver modelo de cálculo útil nas tomadas de 

decisão.  

O Índice de Custo de Produção de Bovinos Confinados (ICBC) pode ser 

visto como ferramenta a favor da transparência entre confinadores e a indústria 

frigorífica. O confinador terá melhores condições de negociar seu produto final 

e receber preço justo que cubra todos os seus custos, garantindo, com isso, a 

sua rentabilidade. Ademais, o ICBC permite aos pesquisadores o 

acompanhamento constante dos preços de todos os insumos e produtos 

utilizados na atividade. Isso facilita a análise de variações desses preços na 

rentabilidade do setor. 

Disponibilizar-se-á o modelo de cálculo para os produtores que foram 

parceiros da pesquisa, assim como os que entrarem em contato solicitando-o. 
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Além disso, os pesquisadores estão comprometidos em projetos parceiros 

deste estudo, com o objetivo de levar informações aos produtores, de forma a 

contribuir para a disseminação dos conhecimentos aqui reunidos.  

A junção de duas áreas de conhecimento – Ciências Agrárias e 

Econômicas – como reunidas nessa dissertação, foi uma das dificuldades 

encontradas. A agregação de áreas de conhecimento geralmente tem sido bem 

vista por intelectuais envolvidos na pesquisa, mas executá-las não é tão 

simples quanto parece. Nas ciências econômicas existem conceitos complexos 

e de difícil entendimento para o profissional que lida com agropecuária, já que 

a experiência prévia obtida nos cursos das Ciências Agrárias envolve apenas 

contextualização superficial dos conceitos econômicos.  

Outro equívoco que, geralmente, acontece é imaginar que a condução 

de pesquisas a campo, integrando produtores, técnicos e agentes do mercado 

não se encontra problemas ou dificuldades. As atividades operacionais do dia a 

dia desses agentes consomem quase que integralmente a disponibilidade dos 

envolvidos. Por isso, são poucos aqueles que disponibilizam parte do seu 

tempo para buscar conhecimento e agregar novas ferramentas na atividade 

que conduzem. O tempo, portanto, não se torna um aliado da pesquisa de 

campo.  

Por entender que a junção das ciências econômicas e agrárias 

enriquece e fortalece as evidências, recomenda-se, a ampliação do contato 

com outras disciplinas, já que o contínuo aperfeiçoamento da ferramenta de 

cálculo para contemplar outras teorias, como as das Ciências Contábeis e 

Administrativas, pode agregar outros indicadores de importância e abranger 

outros produtores. As teorias tornam-se, como se sabe, úteis, principalmente, 

quando são bem elaboradas e desenvolvidas com o intuito de aplicá-las a 

campo.  

Para fortalecimento das análises de custos na agropecuária, é 

necessário que mais pesquisadores se envolvam no compromisso de 

conceituar adequadamente os custos de produção. 
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