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RESUMO 

 

 

ANÁLISE ECONÔMICA PROBABILÍSTICA DO CONFINAMENTO DE NOVILHOS 

COM DIFERENTES PESOS INICIAIS 

 

 

AUTORA: Janaine Leal Olegário 

ORIENTADOR: Paulo Santana Pacheco 

 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade econômica da terminação de novilhos 

acabados em confinamento recebendo dieta de alto grão, com diferentes pesos iniciais (240, 

270, 300, 330, 360 e 390 kg) através de métodos de simulação probabilística de Monte Carlo. 

Foram formuladas dietas com os seguintes ingredientes: milho grão inteiro e núcleo proteico. 

Para a simulação do indicador financeiro Valor Presente Líquido - VPL (output) foram 

elaborados fluxos de caixa considerando cotações históricas dos anos de 2003 a 2015, para 

cada peso inicial, a compra dos animais se deram no mês de maio e a venda dos mesmos 

assim que atingiram os pesos de abate estipulados. Foram feitas simulações das quais se 

realizou as seguintes análises: determinação dos tipos de distribuição de probabilidade de 

todos os itens de custos, utilizando correlação de Spearman entre as variáveis aleatórias de 

entrada, análise de risco, tipo de dmoninância estocástica, análise de sensibilidade, usando 

receitas e indicadores zootécnicos. A viabilidade econômica manteve o melhor valor de 

retorno do investimento para o peso inicial 390 kg. O Valor Presente Líquido foi de R$ -

253,80; R$ -253,80; R$ 4,74; R$ -20,17; R$ -32,23; R$ 31,04, a probabilidade de um Valor 

Presente Líquido maior ou igual à zero foi 13,8 % 10,80 % 52,90 % 47,90 % 45,90 % e 59,40 

% respectivamente. O uso do tipo de dominância estocástica determinou que os pares de 

curvas de distribuição acumuladas menor em alguns casos dominaram os maiores, mas nos 

caso das curvas acumuladas do peso inicial 390 kg dominou todas as demais, ainda pode se 

identificador dois tipos de investidor o de dominância estocástica de primeira ordem e 

segunda ordem, o investidor do projeto com peso inicial 240 e 270 kg foi caracterizado como 

de primeira ordem de dominância e os demais de segunda. Análise de sensibilidade 

demonstou que os itens mais influentes no indicador financeiro foram venda do animal gordo, 

compra do animal magro, custo com concentrado. O uso do confinamento com pesos iniciais 

muito leves se caracterizaram como uma opção de terminação representou uma alternativa de 

investimento com alto risco e baixo retorno econômico. 

Palavras-chave: Análise de investimento, rentabilidade, tomada de decisão. 
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PROBABILISTIC ECONOMIC ANALYSIS OF STEERS FEEDLOTWITH 

DIFFERENT STARTING WEIGHTS 

AUTHOR: Janaine Leal Olegário 

ADVISOR: Paulo Santana Pacheco 

The objective of this study was to analyze the finishing steers economical viability fed in a 

high-concentrate diet on different starting weights (240, 270, 300, 330, 360 and 390 kg) using 

probabilistic Monte Carlo simulation methods. Diet was formulated with the following 

ingredients: whole grain corn and protein core. For the simulation of the financial indicator 

Net Present Value (NPV), the cash flows were calculated considering historical prices 

between 2003 to 2015, for each starting weight, the purchase of the animals occurred in 

May,and the sale occurred when they reached their slaughter weight. Simulations were 

performed to obtain the following analyzes:Probability distribution types determination of all 

cost itemsusing spearman correlation between random input variables, risk analysis, 

stochastic dominance type, sensitivity analysis using zootechnical indicators and revenue. 

Economic viability maintained the best return on investment for the initial weight 390 kg. The 

Net Present Value was R$ -253.80,R$ -253.80, R$ 4.74, R$ -20.17, R$ -32.23, and R$ 31.04, 

and the probability of a higher Net Present Value or Equal to zero was 13.8%, 10.80%, 

52.90%, 47.90%, 45.90%, and 59.40% respectively. The use of the stochastic dominance type 

determined that the pairs of accumulated distribution curves in some cases dominated the 

larger ones. But in the case of the accumulated curves to starting weight 390 kg, these ones 

dominated all the others.It was possible to identify two types of investor: First and second 

order stochastic dominance.The investor of the project with starting weights 240 and 270 kg 

was characterized as first-order dominance and the others as second-order dominance. The 

sensitivity analysis showed that the most influential items in the financial indicator were fat 

animalsale, leananimal purchase, and concentrate cost. The use of feedlot with very light 

initial weight represented an investment alternative with high risk and low economic return. 

Palavras-chave: Analysis of investment, decision making, profitability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os produtores brasileiros tem aproximadamente 196,4 milhões de cabeças de bovinos, 

desses apenas 3,956 milhões de cabeças, que representa pouco mais de 2% do total, são 

terminados em confinamento (ANUALPEC, 2016). Sabe-se que o confinamento traz 

inúmeros benefícios diretos e indiretos para as propriedades rurais, mas por ser um 

investimento consideravelmente alto merece atenção, especialmente aos que utilizam dietas 

de alto grão, em relação aos que utilizaram dietas tradicionais com volumoso e concentrado.  

Alguns fatores são economicamente mais representativos no momento da condução de 

um confinamento, dentre eles destacam-se o peso inicial e final dos animais, categoria animal, 

idade e tempo de confinamento. Pois qualquer descuido ao planejar o projeto, poderá colocar 

todo o investimento a perder, tornando-se inviável do ponto de vista econômico. Neste 

sentindo é muito importante fazer uma análise econômica criteriosa (LOPES et al, 2005). 

Na produção brasileira de carne de bovino, uma parte dos recursos para a 

intensificação dos sistemas de produção são direcionados a tecnologias que reduzam a idade 

de abate dos machos, permitindo maior rotatividade de capital. No entanto, ele precisa de uma 

melhor gestão econômica de itens de custos e receitas. 

Em seu estudo Gameiro (2009) constatou que em um período de dezoito anos (1991- 

2009) ainda não era comum os pesquisadores incluírem em suas pesquisas análises 

econômica, o estudo demostrou que não chegavam nem a 3% dos artigos publicados os quais 

fazem algum tipo de análise de viabilidade econômica, mas tem se notado que este cenário 

está mudando e se percebe claramente uma maior demanda e preocupações dos pesquisadores 

da área de Zootecnia no que se refere à elaboração de análises econômicas de seus 

experimentos. 

O método probabilístico é considerado umas das apreciações mais completas e 

complexas dentro das análises econômicas, pois dentro da mesma, podemos explorar outras, 

dentre elas a de sensibilidade e a de dominância estocástica. Também fazendo o uso ou não da 

correlação entre as variáveis de entrada, conforme Pacheco et al, (2014a), que procurou 

mostrar que ao se utilizar a correlação entre as variáveis de entrada os resultados 

apresentaram melhor percepção do risco do projeto. 

A análise de risco é conhecida também como simulação de Monte Carlo, a qual estima 

a probabilidade de sucesso e/ou fracasso do investimento. Esta técnica quando implementada, 

melhora a visibilidade do tomador de decisão e a partir de seus resultados pode aumentar o 

ângulo de mensuração dos possíveis valores de lucro (PALISADE, 2010). 
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A simulação de Monte Carlo quando utilizada para fins econômicos incorpora se na 

análise os indicadores financeiros para quantificar o risco associado aos investimentos dentre 

os inumeros indicadores existentes chama-se atenção para o Valor Presente Líquido. Este 

indicador é o de mais fácil compreensão e o mais utilizado devido ao fato de não ser sensível 

à troca de sinal dentro do fluxo de caixa. O VPL dispõe todos os valores esperados do fluxo 

de caixa para data zero do projeto, ou seja, ele considera o valor do dinheiro no tempo, sendo 

uma das melhores formas de prever lucros. Quando o VPL for maior ou igual a zero 

considera-se que o projeto de investimento atingiu o valor mínimo de uma taxa de juros e 

ainda remunera o investidor, então o projeto é passível de execução (SOUZA E CLEMENTE, 

2009). 

Em estudo sobre dominância estocástica Fontanelli (2006) constatou que o uso da 

técnica é muito aplicável e consegue uma melhor visão dos sistemas quando em questão. 

Assm ele concluiu em seu estudo que as lavouras de pasategens perenes de estação quentes 

apresentaram mais lucro e um menor risco. 

A análise de sensibilidade é de extrema importância para o gerenciamente do projeto, 

tendo em vista que é possivel fazer o ranqueamento dos itens que se apresentam maior 

influenciar no valor presente líquido do projeto, neste sentindo o tomador de decisão pode ter 

uma melhor percepção das variáveis mais sensíveis dentro do projeto de investimento 

(PACHECO et al, 2014c). 

Não encontraram se pesquisas relacionadas ao peso incial em confinamento de 

bovinos de corte avaliando a parte econômica, com isso ressaltasse a importância do estudo 

que avalia a viabilidade econômica da terminação de novilhos com diferentes pesos iniciais. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a viabilidade econômica da terminação de novilhos com peso de entrada 

diferentes, acabados em confinamento recebendo dietas de alto grão, através de métodos de 

simulação probabilísticas. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar as distribuições de probabilidade para cada item de custo. 

- Determinar as correlações não-paramétricas entre as variáveis aleatórias de entrada. 

-Determinar o risco associado com a viabilidade econômica para a terminação de novilhos 

com diferentes pesos iniciais utilizando simulação de Monte Carlo. 

- Determinar o tipo de dominância estocástica para as curvas de distribuições de 

probabilidade. 

- Determinar os itens de custo mais sensíveis dentro do projeto de investimento. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 DIETAS COM ALTO TEOR DE CONCENTRADO, SISTEMA DIGESTIVO DOS 

RUMINANTES E A ADAPTAÇÃO DOS ANIMAS ADIETA 

 

O confinamento surgiu no Brasil em meados da década de 80, sendo uma técnica de 

intensificação o sistema de produção de bovinos de corte, ou seja, uma maior produção de 

animal por área. Essa tecnologia proporcionou benefícios diretos e indiretos para os 

produtores rurais e no sistema como um todo, tendo em vista que dentre outras coisas, 

permitiu a oferta de animais em períodos de entressafra, maior giro de capital e 

disponibilidade de áreas dentro da propriedade. Entretanto, essa tecnologia deve ser muito 

bem analisada antes de aplicar, afinal a mesma possui um elevado risco econômico, não sendo 

aplicável em qualquer região do Brasil, pois exige que se tenha, por parte do produtor, 

facilidade na hora da aquisição e comercialização dos animais e, consequentemente, grande 

oferta de alimentos (MOREIRA et al, 2009).   

No decorrer do tempo houve uma modernização no sistema de produção de bovinos de 

corte no Brasil, passando de uma atividade extremamente extensiva, para uma atividade semi-

intensiva e intensiva. No contexto do sistema produtivo semi-intensivo, surge o semi-

confinamento que consiste em os animais permanecerem no pasto, porém recebendo alta 

quantidade de suplementos. No do manejo intensivo, os animais permanecem confinados em 

baias individuais ou coletivas até atingirem os pesos de abate desejados. 

Dentro da constante evolução dos sistemas de engorda no Brasil, um fator 

preponderante é a dependência de alimentos volumosos, o que frente a um país altamente 

agrícola, passa a ser um grande entrave (PAULINO et al, 2014). As dietas ricas em volumoso 

requerem maior área para produzir os alimentos, apresentando-se como percalço frente a um 

cenário de terras cada vez mais valorizadas devido à produção de grãos. Outro fator 

importante é que as dietas ricas em volumoso são mais difíceis de manejar, demandam maior 

quantidade de máquinas, equipamentos e mão-de-obra, e podem não suprir o consumo de 

energia suficiente, situação esta que pode ocasionar um desempenho animal insatisfatório. 

 A maioria dos produtores brasileiros que fazem a terminação de bovina em 

confinamentos está localizada nas regiões sudeste e centro oeste do país, onde se encontra 

uma grande oferta de subprodutos originários da agricultura, basicamente da produção de 
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grãos, e demais produtos agrícolas, tais como o algodão e a cana-de-açúcar, tornando o custo 

com alimentação menos oneroso no orçamento e, proporcionalmente, um maior ganho sobre a 

venda dos animais. Cabe ressaltar que este panorama de alta produção nacional de grãos e 

resíduos agrícolas, foi responsável por dar suporte aos incrementos na inclusão de grãos às 

dietas (MILLEN et al, 2009).   

Pelo fato dos bovinos serem ruminantes, os mesmos têm uma grande necessidade de 

ingerir alimentos mais fibrosos para poder manter em perfeito funcionamento os seus 

processos metabólicos do rúmen, e não ocasionar mortes por acidose, uma das questões que 

mais influencia na taxa de mortalidade nesses confinamentos com dietas de alto grão 

(RUSSEL e RYCHLIK, 2001).   

O estudo dos autores Vasconcelos e Galyean (2007) mostra que o fornecimento de 

dietas ricas em teor de proteínas, são práticas comuns na bovinocultura norte-americana, 

sendo logo depois, em meados da década de 90, difundida para países como Argentina e 

chegando ao Brasil, somente no ano de 2005. 

Os experimentos conduzidos incialmente na Argentina foram desenvolvidos em 

bezerros, justificado por essa categoria não apresentar ainda o rúmen completamente 

desenvolvido, tendo maior facilidade no momento de fazer o processamento dos alimentos. 

Neste contexto os pesquisadores observaram que esta dieta poderia ser aplicada a qualquer 

categoria animal (CALLEGARO, 2014).  

As dietas sem volumoso originam, juntamente com suas vantagens, vários riscos e 

desafios. Pelo fato de não terem forragem em sua composição, são categorizadas como uma 

dieta de alto risco, que torna os animais susceptíveis a desordens metabólicas, sobretudo 

quando o manejo nutricional é mal feito. Esse tipo de dieta demanda um período de adaptação 

muito bem realizado e um acompanhamento bastante rigoroso do processo da mistura e 

distribuição do alimento, respeitando-se a quantidade a serem abastecidos, os horários de 

fornecimento, e um constante monitoramento dos animais no que se faz referência ao 

consumo, assim como no comportamento e escore de fezes, permitindo detectar, de forma 

precoce e rápida, algum tipo de eventualidade que possa comprometer a eficácia desta 

tecnologia nutricional (CALLEGARO, 2014).  

Os autores Galyean e Hubbert (2012) reafirmam a importância da inclusão de uma 

porcentagem de fibra em dietas de alto grão, com o intuito de prevenir disfunções 

nutricionais, tais como a acidose, e a maximizar o consumo de energia líquida, permitindo 

ótimo desempenho zootécnico. Estas dietas devem ser administradas com cuidado, pois existe 

uma necessidade de manter as condições fisiológicas do rúmen, evitando uma queda 
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acentuada no pH ruminal, situação propícia a acidose, capaz de levar o animal a óbito. Para 

evitar estes transtornos utilizam-se os núcleos proteicos, onde é disposta uma composição 

bastante variável, respeitando as normas de formulação de cada dieta, mas caracterizado 

basicamente por vitaminas e minerais.  

Segundo Vasconcelos et al, (2007) há três formas de fazer a inclusão do alto grão na 

dieta dos bovinos, a primeira diz respeito a inserção gradual da dieta na alimentação do 

animal, ou seja, vai se tirando aos poucos os níveis de volumoso, onde essa fase de adaptação 

dura em torno de quatro semanas. Uma segunda possibilidade é restringir a alimentação dos 

bovinos e ofertar 1,58% peso vivo e aumentar gradativamente. Por fim, e não menos 

importante, a terceira forma é conhecida como “Two-ration blending” ou mistura de duas 

dietas, que consiste em alternar a dieta de adaptação e a final, por três semanas, onde esta 

primeira é misturada com a final em diferentes proporções até esta última ser a única 

fornecida ao animal. 

Os animais zebuínos podem apresentar maior resistência às dietas de alto grão, pois 

são considerados mais rústicos e mais adaptados a meios ruminais adversos (PARRA, 2011). 

Já as raças britânicas não apresentam essa tolerância quanto à diversidade na alimentação. 

Torna-se um desafio conseguir aliar essa menor tolerância na alimentação com a utilização do 

alto grão, visto que existe um forte apelo comercial no que diz respeito à qualidade da carcaça 

proveniente destes animais, que podem receber bonificações conforme disposto em tabelas, as 

quais valorizam os animais jovens, pesados e bem-acabados, garantindo uma maciez na carne 

mais acentuada do que nas demais (PRESTON, 1998). 

Grandini (2009) salienta que o sistema de confinamento apresenta vantagem 

operacional quando comparado aos demais, pois este permite melhor utilização e o 

dimensionamento das máquinas e implementos para arraçoamento, otimiza a mão de obra e o 

tempo de fornecimento da dieta aos animais, diminui a utilização de maquinários agrícolas em 

todas as etapas e consequentemente suas manutenções, diminui a periculosidade no ambiente 

de trabalho e imobiliza menor capital, enfim, o que está disposto é que a facilidade de 

confecção dessa dieta surge como um diferencial para a disseminação desse modelo. 

 Outro fator importante ao incluir uma dieta de alto grão está relacionando a 

desempenhos, consumo alimentar e o ganho de peso dos animais. Segundo Mandarino et al, 

(2013) as vezes as dietas com 100% grãonão apresentam eficiência produtiva, pela questão de 

o animal não estar adaptado a nova condição alimentar, e responder melhor a dietas 

convencionais. Ainda os autores ressaltam que em seus trabalhos a dieta com uma proporção 
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de volumoso:concentrado de 25:75 apresentaram maior ganho de peso e melhor margem 

líquida. 

 No trabalho de Bulle et al, (2002) apresentaram ganhos em torno de 1,36kg de ganho 

de peso por dia dos animais confinados com dietas 85% de alto grão, e um consumo de 7,93 

kg/MS/dia já quando avaliou o uso de apenas 9% de volumoso na dieta obteveresultado  ainda 

melhor, com um consumo de  6,857,93 kg/MS/dia, deixando evidente que o uso das dietas de 

alto grão proporcionam bom desempenho. 

 Não foram encontradas na bibliográfia, pesquisas relacionadas ao peso incial em 

confinamento de bovinos de corte, tornando-se assim este estudo de grande importância, pois 

o peso inicial é um dos fatores cruciais para o sucesso ou fracasso do investimento, tendo em 

vista que é um ponto norteador, pois a partir do peso inicial consegue-se prever o número de 

dias que o animal deverá permanecer em confinamento até atingir um peso de abate 

considerado ideial ou bom. 

 

3.2 ANÁLISE DE RISCO NO CONFINAMENTO DE BOVINOS DE CORTE 

 

O nome dado a essa simulação de Monte Carlo surgiu nos cassinos de Monte Carlo, 

um dos dez distritos da cidade-Estado de Mônaco na França, devido à grande utilização das 

roletas as quais podem ser vistas como artifícios para gerar eventos incertos ou aleatórios 

(MOORE e WEATHERFORD, 2010). 

A simulação de Monte Carlo é um modelo matemático construído com base em 

distribuições de probabilidade, que descreve os possíveis resultados dos principais elementos 

de custos envolvidos em um projeto (YANG, 2005). 

Para Mun (2010) a simulação de Monte Carlo é de fácil compreensão sendo muito útil 

para avaliar o risco de investimentos, já que tem por finalidade gerar inúmeros cenários para 

cada modelo de projeto, com isso cria diferentes tipos de distribuições de probabilidades, as 

quais são importantes para determinar qual o melhor projeto de investimento, tornando 

possível observar o risco associado aos diversos cenários antes mesmo de implantar o projeto. 

Durante a simulação de Monte Carlo, as amostras dos valores são obtidas 

aleatoriamente das distribuições de probabilidade de inputs (entradas). Cada conjunto de 

amostra é chamada de iteração, e o resultado produzido a partir da amostra é registrado. A 

simulação de Monte Carlo faz isso centenas ou milhares de vezes, e o produto disso é uma 

distribuição de probabilidade dos resultados possíveis. Dessa forma, fornece um quadro muito 
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mais abrangente do que poderá acontecer. Ela não só informa o que poderá ocorrer, mas 

também a probabilidade de ocorrência (PALISADE, 2010). 

O investimento e desenvolvimento de simulações realizadas em resultados práticos e 

aplicadas a produção poderão trazer benefícios ao produtor, onde a eficiência e produtividade 

de um sistema são funções de relações oriundas dos processos que resultam da transformação 

das entradas em saídas afetando diretamente o resultado do projeto (LAMPERT, 2010). 

Neste contexto, Costa (2006) comenta que o uso da modelagem serve para analisar, 

previamente, o impacto que a adoção de uma nova técnica trará ao sistema de produção. A 

tomada de decisões sobre informações gerenciais claras e exatas afasta o empresário de 

investimentos inadequados, deixando muito claro o que é modismo e o que é necessidade, e 

proporcionando à atividade pecuária o profissionalismo que vai colocá-la nos padrões 

gerenciais dos nossos maiores concorrentes.  

Com relação aos processos, Pacheco et al, (2006) demonstram que determinar a 

maneira como apresentar ou analisar economicamente um sistema de terminação tem 

implicação prática de grande valia, necessitando apenas de atualização dos valores conforme a 

realidade local. Naazie et al, (1999) diz que a modelagem e a simulação de sistemas têm sido 

propostas como instrumentos da pesquisa que permitem realizar estes estudos minimizando os 

custos e reduzindo o tempo de avaliação. 

Com relação a simulação de Monte Carlo, Simões et al, (2006) consideram em seu 

trabalho que esta tem sido uma ferramenta de grande valia para os tomadores de decisão, 

quando se tratam de situações sujeitas a risco em seus projetos. Ainda segundo os mesmos 

autores este método é prático, pois utiliza distribuição de probabilidade na análise do risco, o 

que possibilita assim uma simplificação da leitura e da interpretação do risco que é associado 

aos sistemas de produção. Pacheco et al, (2014b) utilizaram esta simulação para analisar o 

Valor Presente Líquido de três pesos de abate de novilhos terminados em confinamento, e 

com isso puderam afirmar que a identificação das variáveis com maior relevância na 

determinação dos resultados de cada projeto é de extrema importância, pois assim, é possível 

mitigar os erros nas decisões pela identificação dos itens de maior impacto econômico. 

Segundo Wall (1997) o uso da correlação na simulação de Monte Carlo deve ser 

sempre incluído no modelo para aumentar a precisão do risco, muitas vezes o uso da 

correlação apresenta resultados mais criteriosos que somente usar algumas distribuições de 

probabilidade. Pacheco et al, (2014d) em estudo constatou que quando utilizado a correlação 

entre as variáveis, está apresentam melhor percepção do impacto no indicadores financeiro, 

tornando assim a análise com maior credibilidade. 
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Com relação à dominância estocástica, Ambrosi e Fontaneli (1994) citam que a 

aplicação de regras de seleção por este método, são mais comuns a problemas de decisão e 

muito peculiar por sua forma discreta, onde são consideradas um número finito de 

alternativas, as quais têm o poder de mostrar a aptidão de discriminação entre as variáveis 

observadas, mostrando a superioridade ou não de uma variável sobre outra. Ainda existem 

poucos trabalhos com relação a esta temática e que apresentam este tipo de metodologia 

voltada à pecuária, mas que podem contribuir significativamente à evolução destes padrões, 

dentre eles os de Pacheco et al, (2014a) e Pacheco et al, (2014c). 

Pacheco et al, (2014a) estudando a utilização da análise de risco em confinamento de 

bovinos de corte terminados com dietas de volumuso:concentrado (60:40) e abatendo animais 

jovens (22,8 meses) e super jovens (15,2 meses), com o peso de abate estabelecido foi de 430 

kg, onde permaneceram  por 34 e 143 dias respectivamente até atingirem o peso de abate, 

observou-se que terminação de animias super jovens apresentou melhor opção de 

investimento com uma probabilidade de Valor Presente Líquido ser maior ou igual a zero  de 

80% já os jovem apresentaram 62,3%. Também em estudo sobre risco Pacheco et al, 

(2014c)utiliazando da análise de risco em confinamento de bovinos de corte terminados com 

dietas de volumuso:concentrado (60:40) e abatidos com diferentes pesos (425, 467 ou 510kg) 

mantidos em confinados por 30, 65 e 94 dias respectivamente, constataram que os animais 

com peso de abte de 467 kg apresentaram menor risco quando comparados com 425 e 510kg. 

Clemen e Reilly (2001) apresentaram uma ideia básica do que seria dominância 

estocástica, a qual estaria ligada a capacidade de comparar retornos esperados de diferentes 

investimentos. Dessa forma, através da análise de risco, criam se as funções de distribuições 

de probabilidades acumuladas, sendo assim possível realizar tais comparações. 

Existem três tipos de dominância estocástica, que estão diretamente ligadas ao perfil 

de cada investidor quando se trata de risco associado ao empreendimento. A dominância 

estocástica de primeira ordem seleciona os investimentos para aqueles investidores que 

preferem um retorno maior. A dominância estocástica de segunda ordem seleciona os 

investimentos para aqueles investidores que, além de preferirem um retorno maior, são 

avessos ao risco. Já a dominância estocástica de terceira ordem seleciona os investimentos 

para aqueles que, além de preferirem um retorno maior, possuem aversão crescente ao risco. 

(HADAR, RUSSEL, 1969; LEVY, LEVY, 2001). 

Lapponi (2000) salienta que a análise de sensibilidades é o procedimento que verifica 

qual o impacto nos indicadores financeiros, tais como Valor Presente Líquido (VPL) quando 
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varia um determinado parâmetro relevante do investimento. Sendo assim, esta análise permite 

detectar para qual das estimativas do projeto os indicadores financeiros são mais sensíveis e 

relevantes, e consequentemente, quais deverão ser estimados com maior precisão.  

Salles (2004) reforçam que deve sempre lembrar que a análise de sensibilidade é 

importante, porém trata cada variável isoladamente quando na prática todas as variáveis 

envolvidas no projeto tendem a estarem relacionadas, além do fato de que umas variáveis são 

mais fáceis de prever do que outras. 
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ANÁLISE ECONÔMICA PROBABILÍSTICA DO CONFINAMENTO DE NOVILHOS 1 

COM DIFERENTES PESOS INICIAIS 2 

 3 

RESUMO 4 

O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade econômica da terminação de novilhos 5 

acabados em confinamento recebendo dieta de alto grão, com diferentes pesos iniciais (240, 6 

270, 300, 330, 360 e 390 kg) através de métodos de simulação probabilística de Monte Carlo. 7 

Foi formulada dieta  segundo NRC, 2016 com os seguintes ingredientes: milho grão inteiro e 8 

núcleo proteico. Para a simulação do indicador financeiro Valor Presente Líquido - VPL 9 

(output) foram elaborados fluxos de caixa considerando cotações históricas dos anos de 2003 10 

a 2015, para cada peso inicial, a compra dos animais se deram no mês de maio e a venda dos 11 

mesmos assim que atingiram os seus pesos de abate. Foram feitas simulações as quais 12 

obtevesse as seguntes análises: determinação dos tipos de distribuição de probabilidade de 13 

todos os itens de custos, utilizando correlação de spearman entre as variáveis aleatórias de 14 

entrada, análise de risco, tipo de dmoninância estocástica, análise de sensibilidade, usando 15 

receitas e indicadores zootécnicos. A viabilidade econômica manteve o melhor valor de 16 

retorno do investimento para o peso inicial 390 kg. O Valor Presente Líquido foi de R$ -17 

253,80; R$ -253,80; R$ 4,74; R$ -20,17; R$ -32,23 e R$ 31,04, a probabilidade de um Valor 18 

Presente Líquido maior ou igual à zero foi 13,8 % 10,80 % 52,90 % 47,90 % 45,90 % e 59,40 19 

% respectivamente. O uso do tipo de dominância estocástica determinou que os pares de 20 

curvas de distribuição acumuladas menor em alguns casos dominaram os maiores, mas nos 21 

caso das curvas acumuladas do peso inicial 390 kg dominou todas as demais, ainda pode se 22 

identificador dois tipos de investidor o de dominância estocástica de primeira ordem e 23 

segunda ordem, o investidor do projeto com peso inicial 240 e 270 kgfoi caracterizado como 24 

de primeira ordem de dominância e os demais de segunda. Análise de sensibilidade demostou 25 
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que os itens mais influentes no indicador financeiro foram venda do animal gordo, compra do 26 

animal magro, custo com concentrado. O uso do confinamento com pesos iniciais muito leves 27 

se caracterizaram como uma opção de terminação representou uma alternativa de 28 

investimento com alto risco e baixo retorno econômico. 29 

Palavras-chave: Análise de investimento, rentabilidade, tomada de decisão. 30 

 31 

PROBABILISTIC ECONOMIC ANALYSIS OF STEERS FEEDLOTWITH 32 

DIFFERENT STARTING WEIGHTS 33 

 34 

The objective of this study was to analyze the finishing steers economical viability fed in a 35 

high-concentrate diet on different starting weights (240, 270, 300, 330, 360 and 390 kg) using 36 

probabilistic Monte Carlo simulation methods. Diet was formulated with the following 37 

ingredients: whole grain corn and protein core. For the simulation of the financial indicator 38 

Net Present Value (NPV), the cash flows were calculated considering historical prices 39 

between 2003 to 2015, for each starting weight, the purchase of the animals occurred in 40 

May,and the sale occurred when they reached their slaughter weight. Simulations were 41 

performed to obtain the following analyzes:Probability distribution types determination of all 42 

cost itemsusing spearman correlation between random input variables, risk analysis, 43 

stochastic dominance type, sensitivity analysis using zootechnical indicators and revenue. 44 

Economic viability maintained the best return on investment for the initial weight 390 kg. The 45 

Net Present Value was R$ -253.80,R$ -253.80, R$ 4.74, R$ -20.17, R$ -32.23, and R$ 31.04, 46 

and the probability of a higher Net Present Value or Equal to zero was 13.8%, 10.80%, 47 

52.90%, 47.90%, 45.90%, and 59.40% respectively. The use of the stochastic dominance type 48 

determined that the pairs of accumulated distribution curves in some cases dominated the 49 

larger ones. But in the case of the accumulated curves to starting weight 390 kg, these ones 50 
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dominated all the others.It was possible to identify two types of investor: First and second 51 

order stochastic dominance.The investor of the project with starting weights 240 and 270 kg 52 

was characterized as first-order dominance and the others as second-order dominance. The 53 

sensitivity analysis showed that the most influential items in the financial indicator were fat 54 

animalsale, leananimal purchase, and concentrate cost. The use of feedlot with very light 55 

initial weight represented an investment alternative with high risk and low economic return. 56 

Palavras-chave: Analysis of investment, decision making, profitability. 57 

 58 

INTRODUÇÃO 59 

O confinamento é o que melhor caracteriza o sistema intensivo de produção, pois ele 60 

traz inúmeros benefícios ao produtor rural. Porém deve ser ter um bom conhecimento sobre o 61 

peso inicial desses animais, pois esse momento pode ser o norteador do sucesso ou fracasso 62 

do projeto de investimento, tendo em vista que os animais mais leves poderam ficar por 63 

períodos muito longos, tornando assim o projeto inviável do ponto de vista econômico. No 64 

entanto Pacheco et al, (2014a) comenta que esta atividade é de elevado risco, tornando-se de 65 

extrema importância que seja realizada uma análise estocástica deste projeto de investimento 66 

para determinar o risco associado nesta atividade. 67 

A análise estocástica é uma técnica que consiste em simulação constante de inúmeros 68 

cenários possíveis dentro do projeto, com isso aumenta-se a precisão do risco associado, 69 

tornando possível estimar os valores possíveis de lucro. Também pode se obter informações 70 

relacionadas às distribuições de probabilidade para cada item que compõe o projeto 71 

(MACHADO e FERREIRA, 2012). 72 

Tratando sobre a análise de sensibilidade Souza e Clemente (2009) explana que esta 73 

consiste em medir em que variação de um ou mais fatores (variáveis) do fluxo de caixa 74 

provocam maior variação no VPL, sendo assim classificadas como sensíveis ou criticas dentro 75 
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de projeto de investimento, podendo altera o resultado final, com isso pode se avaliar a forma 76 

como cada alteração no indicador financeiro pode influenciar na viabilidade econômica do 77 

projeto questão. 78 

Outro aspecto importante dentro da análise de viabilidade econômica é conhecer os 79 

tipos de dominância estocástica, apartir deste momento torna se mais fácil identificar o 80 

melhor projeto de investimento, sendo possível fazer essa comparação através das curvas de 81 

distribuição acumuladas, com isso o tomador de decisão tem maior clareza sobre a opção mais 82 

rentável do ponto de vista econômico (AMBRÓSI et al, 2001).  83 

Assim, o uso de simulações, por exemplo, a simulação de Monte Carlo auxilia na 84 

tomada de decisão vinculando um valor de probabilidade a um ou mais indicadores 85 

econômicos, possibilitando estimativa do risco do investimento, considerando a variação de 86 

itens que compõe os custos, tornando-se um grande avanço na abordagem da viabilidade 87 

econômica na bovinocultura de corte (PALISADE, 2010). 88 

Não foram encontradas na bibliográfia, pesquisas relacionadas ao peso incial em 89 

confinamento de bovinos de corte econômicas, tornando-se assim este estudo de grande 90 

importância, pois o peso inicial é um dos fatores cruciais para o sucesso ou fracasso do 91 

investimento, tendo em vista que é um ponto norteador, pois a partir do peso inicial consegue-92 

se prever o número de dias que o animal deverá permanecer em confinamento até atingir um 93 

peso de abate considerado ideial ou bom. Assim, o objetivo deste estudo é analisar a 94 

viabilidade econômica do confinamento de novilhos com diferentes pesos iniciais, com dietas 95 

de alto grão, pelo método de simulação probabilístico. 96 

 97 

MATERIAL E MÉTODOS 98 

O estudo foi realizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de 99 

Santa Maria – UFSM. Foram simulados dados de desempenho de novilhos de corte 100 

alimentados em confinamento para atingir pesos de abate de 405, 435, 425, 455, 440, e 470 101 
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kg de peso vivo a partir dos pesos iniciais de 240, 270, 300, 330, 360 e 390 kg, 102 

respectivamente. 103 

As dietas foram formuladas para cada peso, constituindo os mesmos ingredientes, 104 

porém em proporções adequadas para atender as respectivas necessidades nutricionais, 105 

conforme NRC (2001), de acordo com o ganho de peso médio diário predito. Os ingredientes 106 

foram: milho grão inteiro e núcleo proteico comercial. As dietas foram formuladas para obter 107 

76,87; 76,95; 77,04; 77,3; 77,22 e 77,31% de Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) e 14,20; 108 

14,05; 13,88; 13,72; 13,56 e 13,39% de proteína bruta (PB), respectivamente para os pesos 109 

iniciais de 240, 270, 300, 330, 360 e 390 kg. Utilizou-se como critério para definição do peso 110 

de abate e o tempo de alimentação e o ganho de peso médio diário estabelecido conforme 111 

dados de campo de uma empresa de consultoria técnica (Tabela 1).  112 

Tabela 1. Indicadores técnicosde acordo com o peso inicial 113 

Dentição PI
∞
, 

kg 

GMD*, 

kg 

PF
Ω

, 

kg 

Tempo, 

dias 

GT
¥
, 

 
kg 

PM
±
, 

kg 

CMS
&

, 

kg 

CA
+
,  

kg 

DL 
240 

1,38 405 120 165,60 323 7,99 5,79 

DL 
270 

1,38 435 120 165,60 353 8,54 6,19 

2 dentes 
300 

1,38 425 90 124,20 
362 8,71 6,32 

2 dentes 
330 

1,38 455 90 124,20 
392 9,25 6,70 

4 dentes 
360 

1,38 440 60 82,80 
401 9,41 6,82 

4 dentes 
390 

1,38 470 60 82,80 
431 9,93 7,20 

* Ganho médio diário + Conversão Alimentar & Consumo diário de Matéria Seca¥ Ganho de peso total ± média entre o peso 114 

inicial e peso final ∞ peso inicial  Ω peso final 115 

 116 

Para a realização da análise econômica, elaboram se planilhas no Microsoft Excel®. 117 

Para a obtenção dos custos e receita foram utilizados os preços médios praticados no Rio 118 

Grande do Sul entre os anos de 2003 a 2015. As análises de risco foram executadas através do 119 

software @Risk, e o teste de Kolmogorov-Smirnov assintótico com software SAS ®Studio 120 

para a análise de dominância estocástica. 121 
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Para análise de simulação de Monte Carlo utilizou-se as metodologias propostas por 122 

Matsunaga et al, (1976), Resende Filho et al, (2001) e Pacheco et al, (2014a). A descrição das 123 

mesmas, adaptadas para o presente estudo, consta a seguir: Os itens de custos (compra do 124 

animal magro bezerro ou boi, alimentação com núcleo e milho, mão-de-obra, sanidade, 125 

maquinhas e implementos, instalações e equipamentos, depreciação e outras despesas 126 

operacionais) e receita (venda do animal gordo) foram associados às características de 127 

desempenho obtidas durante a fase de alimentação (peso, ganho de peso médio diário e 128 

consumo diário de matéria seca da dieta). As compras dos animais ocorreram no mês de 129 

Maio. Os custos com instalações foram estimados para capacidade estática de 1.000 animais e 130 

vida útil de 10 anos.  131 

As depreciações das instalações, máquinas, implementos e equipamentos foram 132 

calculados para horizonte de planejamento de um ano. Os custos com controle sanitário 133 

consistiram de produto para controle de endo e ectoparasitas, analgésico e anti-inflamatório, 134 

antibiótico e vacinas contra febre aftosa, botulismo e clostridiose, todos em dosagem por 135 

animal, conforme recomendações dos fabricantes.  136 

Os custos com alimentação foram obtidos pelo produto entre o consumo total de 137 

núcleo e milho (em kg MS/animal) pelos seus respectivos custos/kg MS. Para as estimativas 138 

dos custos com mão-de-obra, foi considerada a necessidade de um homem/500 bois 139 

confinados para a mão-de-obra contratada/diarista e dois salários mínimos/mês/1.000 animais 140 

para a mão-de-obra assistência técnica. Para fins de cálculo dos custos com mão-de-obra, 141 

foram acrescentados dez dias ao período de alimentação, para preparo/manutenção das 142 

instalações e demais atividades. Outras despesas operacionais como manutenção de 143 

instalações, máquinas, implementos e equipamentos, combustível, energia elétrica, frete, 144 

impostos e alimentação da mão-de-obra foram estimadas pelo equivalente a 2,5 % das 145 

despesas operacionais. 146 
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Todas as estimativas foram feitas por animal e por ano, corrigidos pela inflação para o 147 

ano de 2015 pelo IDP-DI, (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna da Fundação 148 

Getúlio Vargas) conforme (PACHECO, 2014a) e as cotações foram obtidas de:Companhia 149 

Nacional de Abastecimento (CONAB), Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEA), 150 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Rio Grande do Sul 151 

(EMATER/RS-ASCAR) e Anuário da Pecuária Brasileira (ANUALPEC). 152 

As correlações de Spearman entre variáveis aleatórias de entrada utilizdas constam na 153 

tabela 2. Para a análise de sensibilidade, foi utilizado o método de regressão múltipla 154 

multivariada, com coeficientes de regressão padronizados (PALISADE, 2010). Na análise de 155 

regressão os coeficientes calculados para cada variável de entrada medem a sensibilidade do 156 

output (saída) com relação àquele particular input (entrada). Para determinar a sensibilidade 157 

das variáveis foram empregados os resultados das distribuições de probabilidade para valores 158 

do VPL (PACHECO et al,  2014d ). Foi verificada a diferença entre os pares de distribuições 159 

acumuladas dentre os pesos iniciais através do teste de Kolmogorov-Smirnov assintótico 160 

(CONOVER, 1999). 161 

Para simulação estocástica da variável output, foi utilizado o indicador financeiro 162 

Valor Presente Líquido (VPL, R$/animal) =∑
Valores i

(1+taxa)i

n
i−1  onde n é o número de fluxos de 163 

caixa; i é o número de meses/período; taxa é ataxa de desconto mensal (0,58 % a.m.). Foram 164 

elaborados fluxos de caixa para cada peso inicial com horizonte de planejamento de um ano, 165 

sendo cada peso inicial, com o uso da correlação entre as variáveis de entrada, considerado 166 

um projeto de investimento distinto. 167 

 168 

 169 
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Tabela 2. Coeficientes de correlação de Spearman entre os itens de custo para os pesos 170 

iniciais mais leves (240, 270 e 300 kg), abaixo da diagonal, e pesos iniciais mais 171 

pesados (330, 360 e 390), acima da diagonal 172 

Itens* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  0,86
* 

0,83
∞ 

0,76 0,38 -0,15 -0,79 -0,65 -0,62 

1   0,73 0,58 0,085 -0,29 -0,61 -0,50 -0,39 

2 0,80
∞ 

  0,87
* 

0,53 -0,56 -0,92
* 

-0,77 -0,86 

3 0,70 0,74   0,69 -0,37 -0,92
* 

-0,82
∞ 

-0,90
* 

4 0,58 0,59 0,87   -0,14 -0,64 -0,60 -0,69 

5 0,24 0,10 0,53 0,69   0,50 0,45 0,53 

6 -0,07 -0,30 -0,56 -0,37 -0,14   0,93
* 

0,89
* 

7 -0,62 -0,62 -0,92 -0,92 -0,64 0,50   0,75 

8 -0,48 -0,50 -0,77 -0,82 -0,60 0,45 0,93   

9 -0,47 -0,41 -0,86 -0,90 -0,69 0,53 0,89 0,75  

* 1 Boi Magro (R$/kg) 2 Boi Gordo (R$/kg) 3 Salário Mínimo (R$/mês) 4 Terra 5 Núcleo (R$/kg) 6 Concentrado 173 
(R$/kg/MS)7 Instalações Equipamentos (R$/boi/dia) 8 Maquinários Implementos (R$/animal) 9 Sanidade (R$/dose/animal) * 174 
P<0,01; ∞P<0,05. 175 
 176 

As distribuições de probabilidades acumuladas para os diferentes pesos iniciais, as 177 

mesmas foram classificadas em um dos tipos de dominância estocástica, ou seja, a forma 178 

como cada investidor se porta quando trata o risco associado ao investimento. Primeira 179 

ordem: maior retorno e segunda ordem: maior retorno e aversão ao risco (HADAR E 180 

RUSSEL, 1969; LEVY E LEVY, 2001). 181 

 182 

Tabela 3. Distribuições de probabilidade para cada item de custo e receita de acordo o 183 

cada peso inicial 184 

  Peso inicial, kg  

Itens
1 

240 270 300 

1 Invgauss
± 

Invgauss Invgauss 
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(3,01;17,65) (3,01;17,65) (2,18;12,29) 

2 Logistic 

(3,75;0,30) 

Logistic 

(3,75;0,30) 

Logistic 

(3,90;0,33) 

3 Weibull 

(7,94;745,20) 

Weibull 

(7,9499;745,20) 

Weibul 

(7,94;745,20) 

4 Gamma 

(1,92;2838,30) 

Gamma 

(1,92;2838,30) 

Gamma 

(1,92;2838,30) 

5 ExtvalueMin 

(1,49;0,077) 

ExtvalueMin 

(1,49;0,077) 

ExtvalueMin 

(1,49;0,07) 

6 Uniforme 

(0,42;0,69) 

Uniforme 

(0,42;0,69) 

Uniforme 

(0,42;0,69) 

7 Lognorm 

(164,94;49,687) 

Lognorm 

(164,94;49,687) 

Lognorm 

(164,94;49,687) 

8 Invgauss 

(276,88;6473,90) 

Invgauss 

(276,88;6473,90) 

Invgauss 

(276,88;6473,90) 

9 Uniforme 

(1,53;7,38) 

Uniforme 

(1,53;7,38) 

Uniforme 

(1,53;7,38) 

10 Triangular 

(0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

(0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

(0,90;1,0;1,10) 

11 Triangular 

(6,30;7;7,70) 

Triangular 

(6,30;7;7,70) 

Triangular 

(6,30;7;7,70) 

12 Triangular 

(0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

(0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

(0,90;1,0;1,10) 

13 Triangular 

(0,004;0,005;0,01) 

Triangular 

(0,004;0,005;0,01) 

Triangular 

(0,004;0,005;0,01) 
1 Boi magro (R$/kg vivo), 2 Boi gordo (R$/kg vivo), 3 Salário mínimo (R$/mês), 4 Terra (R$/ha), 5 Núcleo (R$/Kg) 6 185 
Concentrado (R$/kg/MS), 7 Instalações/Equipamentos (R$/boi/dia), 8 Máquinas/Implementos (R$/boi/dia), 9 Sanidade 186 
(R$/dose/animal), 10 Consumo de Núcleo (kg MS/dia), 11 Consumo de concentrado (kg MS/dia), 12 Ganho Médio Diário 187 
(GMD/kg/dia), 13 Taxa Mínima de Atratividade (TMA % a.m) . ±Invgauss (mu; lambda) Logistic (Alfa; Beta) Weibull 188 
(Alfa; Beta) Gamma (Alfa; Beta) ExtvalueMin (“localização” a; b “parâmetro de formato”) Lognorm (média; desvio padrão) 189 
Triangular (mínimo; mais provável; máimo) Uniforme (mínimo; máximo) (PALISADE, 2010) 190 

 191 

Tabela 4. Distribuições de probabilidade para cada item de custo e receita de acordo com o 192 

peso inicial 193 

  Peso inicial, kg  

Itens
1 

330 360 390 

1 Invgauss
± 

(2,18;12,29) 

Invgauss 

(2,18;12,29) 

Invgauss 

(2,18; 12,29) 

2 Logistic 

(3,93;0,39) 

Logistic 

(3,93;0,39) 

Logistic 

(3,93;0,39) 

3 Weibull 

(7,9499;745,20) 

Weibull 

(7,9499;745,20) 

Weibull 

(7,9499;745,20) 

4 Gamma 

(1,92;2838,30) 

Gamma 

(1,9278;2838,30) 

Gamma 

(1,92;2838,30) 

5 ExtvalueMin 

(1,492;0,077) 

ExtvalueMin 

(1,492;0,077) 

ExtvalueMin 

(1,492;0,077) 

6 Uniforme 

(0,42;0,69) 

Uniforme 

(0,42;0,69) 

Uniforme 

(0,42;0,69) 

7 Lognorm Lognorm Lognorm 
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(164,94;49,68) (164,94;49,68) (164,94;49,68) 

8 Invgauss 

(276,88;6473,90) 

Invgauss 

(276,88;6473,90) 

Invgauss 

(276,88;6473,90) 

9 Uniforme 

(1,53;7,38) 

Uniforme 

(1,53;7,38) 

Uniforme 

(1,53;7,38) 

10 Triangular 

(0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

(0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

(0,90;1,0;1,10) 

11 Triangular 

(6,30;7;7,70) 

Triangular 

(630;7;7,70) 

Triangular 

(6,30;7;7,70) 

12 Triangular 

(0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

 (0,90;1,00;1,10) 

Triangular 

(0,90;1,0;1,10) 

13 Triangular 

(0,004;0,005;0,01) 

Triangular 

(0,004;0,005;0,01) 

Triangular 

(0,004;0,005;0,01) 
1 Boi magro (R$/kg vivo), 2 Boi gordo (R$/kg vivo), 3 Salário mínimo (R$/mês), 4 Terra (R$/ha), 5 Núcleo (R$/Kg) 6 194 
Concentrado (R$/kg/MS), 7 Instalações/Equipamentos (R$/boi/dia), 8 Máquinas/Implementos (R$/boi/dia), 9 Sanidade 195 
(R$/dose/animal), 10 Consumo de Núcleo (kg MS/dia), 11 Consumo de concentrado (kg MS/dia), 12 Ganho Médio Diário 196 
(GMD/kg/dia), 13 Taxa Mínima de Atratividade (TMA % a.m).±Invgauss (mu; lambda) Logistic (Alfa; Beta) Weibull (Alfa; 197 
Beta) Gamma (Alfa; Beta) ExtvalueMin (“localização” a; b “parâmetro de formato”) Lognorm (média; desvio padrão) 198 
Triangular (mínimo; mais provável; máimo) Uniforme (mínimo; máximo) (PALISADE, 2010) 199 

 200 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 201 

Os resultados da simulação do Valor Presente Líquido, tratado neste trabalho como 202 

um indicador financeiro que concentra todos os valores do período do investimento para uma 203 

data zero, depois de simulado e apresentado na Tabela 5, demostra que obtivemos médias 204 

negativas para os pesos iniciais de 240, 270, 330 e 360 kg, trate-se com atenção para o peso 205 

inicial 390 kg o qual foi que apresentou a única médiapositiva. Outra questão importante na 206 

hora de implementar um investimento com alto custo é observar as probabilidades de o 207 

projeto ter viabilidade econômica, ou seja, se o gestor vai conseguir pagar seus custos iniciais 208 

e ainda ganhará uma remuneração. 209 

Nesta questão chama-se atenção na Tabela 6 para os valores de probabilidade do VPL 210 

maior ou igual a zero, que chegam a 59,40% probabilidade de o investidor ganhar algum valor 211 

positivo e em suas melhores condições de manejo, compra de insumos, compra do anima 212 

magro e preço da venda deste animal gordo poderá ganhar até R$ 618,21 por animal, porém 213 

caso os fatores acima se invertam poderá ter que arcar com uns prejuizo de até R$ -1294,10 214 

por animal confinado. Pacheco et al, (2014a) em seu estudo com bovinos de cortes terminados 215 
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em confinamentos com dietas de volumoso e concentrado (60:40), utilizando como critério de 216 

decisão o VPL, encontrou probabilidades 62,30 % para os animais jovens, onde as melhores 217 

opções de investimento no referido estudo foram nos animais mais jovens, os quais chegaram 218 

ao uma probabilidade de 80,40% . 219 

 220 

Tabela 5.  Estatísticas para o Valor Presente Líquido (VPL, R$/animal) simulado, de acordo 221 

com o peso inicial 222 

Estatísticas 240 270 300 330 360 390 

Máximo (R$) 434,31 317,98 732,75 627,71 709,87 618,21 

Mínimo (R$) -1388,54 -1369,21 -1060,33 -1357,38 -1135,96 -1294,10 

Média (R$) - 253,80 -248,56 4,74 -20,17 -32,23 31,04 

Desvio Padrão 

(R$) 

239,85 221,84 185,52 208,27 227,49 200,93 

Coeficiente de 

Variação (%) 

-94,50 -89,25 3892,82 -1032,57 -705,83 647,32 

 223 

O que se pretende ao utilizar a simulação de Monte Carlo juntamento com o indicador 224 

fincanciero VPL é criar 2000 mil cenários de valores possíveis de acontecer e com isso expor 225 

as possibilidades deganhos máximos, médios e mínimos, bem como as probabilidades de 226 

sucesso deste investimento, com isso auxiliando na tomada de decisão. Esta análise de 227 

resultados de uma simulação deve ser fundamentada na interpretação de distribuições destas 228 

probabilidades do VPL ser maior ou igual a zero, mínimo, máximo, desvio padrão e a média 229 

esperada para cada animal. 230 

 231 

Tabela 6. Probabilidades e distribuições para o Valor Presente Líquido (VPL, R$/animal) 232 
simulado, de acordo com o peso inicial. 233 

Peso inicial VPL≥ 0(%) Distribuição do VPL 

240 13,8 Weibull 

(6,1382; 1387,3) 

270 10,80 Weibull 

(13,855; 2771,8) 

300 52,90 Logistic 
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(10,016; 107,24) 

330 47,90 Logistic 

(-15,16; 114,38) 

360 45,90 Logistic 

(-25,99; 122,69) 

390 59,40 Logistic 

(37,182; 114,97) 

 234 

A Figura 1 representa os dois mil valores acumulados de possíveis cenários ou 235 

simulações que podem representar a melhor dominância de peso, ou seja, qual seria o melhor 236 

investimento. Assim, como também a proposta deste estudo está fundamentada na utilização, 237 

como critério de decisão, a probabilidade de VPL pode afirmar que apenas os animais de 238 

pesos iniciais de 240, 270, 330 e 360 kg, não apresentaram probabilidade maior do que 50%, 239 

os demais pesos iniciais mostraram probabilidade média de 52,15%. 240 

Já estes mesmos comportamentos não foram encontrados pelos trabalhos de Pacheco 241 

et al, (2014a, 2014b) em seu estudo com animais terminados em confinamento com dieta de 242 

volumoso e concentrado, usando metodologia probabilística e determinística com uso de 243 

indicadores financeiros entre eles o VPL, demostraram um aumento na rentabilidade 244 

conforme os pesos de abate diminuíam, inevitavelmente quanto mais lucrativo maior será o 245 

risco deste investimento. 246 

 No presente trabalho também foram encontrados valores positivos para o peso inicial 247 

300 kg, peso este caracterizado por um animal que permaneceu em confinamento por 90 dias, 248 

o qual apresentou a melhor opção de investimento sendo ainda a opção mais aconselhável 249 

para terminação de animais em confinamento com dieta de alto grão, os animais que entraram 250 

em confinamento com peso incial de 390 kg e permaceram em confinamento por 60 dias. No 251 

entanto isso é muito especifico de cada investidor, pois vai muito do seu comportamento 252 

associado ao risco do investimento.  253 
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 254 

Figura 1. Distribuição de probabilidade acumulada do Valor Presente Líquido 255 

(R$/animal) simulado, de acordo com o peso inicial 256 

 257 

Em se tratando sobre auxilar a definir o perfil de cada investidor, neste trabalho 258 

tomamos a dominância estocástica como critério para estabelecer padrões de primeira e 259 

segunda ordem. Segundo Ambrósi e Fontaneli (1994) o uso da dominância estocástica na 260 

tomada de decisão de projetos de investimentos na agricultura é ainda raro, tornando assim, 261 

de grande importância a divulgação de pesquisas voltada ao meio rural que fazem o uso de 262 

análise de risco.  263 

Na Tabela 7 pode se observar dois tipos de investidor, os quais estão apresentados 264 

pelo tipo de dominância estocástica de primeira ordem e a dominância estocástica de segundo 265 

ordem, os investidores representados pelos pesos iniciais de 240 e 270 kg são investidores de 266 

primeira ordem, ou seja, trata-se de um típico investidor que não visualiza o risco do 267 

investimento e sim o retorno, já para os demais pesos iniciais, estão caracterizados como um 268 

investidor que atenta ao lucro, mas também é preocupado quanto ao risco associado do 269 

investimento.  270 
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 271 

Tabela 7. Teste de significância, dominância estocástica e tipo de domínio de acordo com o 272 

teste de Kolmogorov-Smirnov assintótico (Ksa) da comparação dos pares de 273 

distribuições de probabilidade dos pesos iniciais para o Valor Presente Líquido 274 

simulado 275 

Pares de peso inicial, 

kg 

Estatística Pr>Ksa Dominância* Tipo de Domínio
+ 

390 – 360 6,38 <,0001 S = 

390 – 330 5,40 <,0001 S = 

390 – 300 3,49 <,0001 S = 

390 – 270 23,60 <,0001 F = 

390 – 240 22,43 <,0001 F = 

360 – 330 1,79 0,0032 S = 

360 – 300 4,11 <,0001 S = 

360 – 270 18,27 <,0001 F = 

360 – 240 16,89 <,0001 F = 

330 – 300 03,06 <,0001 S = 

330 – 270 19,72 <,0001 S = 

330 – 240 18,35 <,0001 F = 

300 – 270 21,92 <,0001 S = 

300 – 240 20,55 <,0001 F = 

270 – 240 2,83 <,0001 F ≠ 
*FSD: dominância estocástica de primeira ordem; SSD: dominância estocástica de segunda ordem 276 
+ =: Primeiro peso de abate domina o segundo peso de abate. +≠: Segundo peso de abate domina o primeiro peso de abate. 277 

 278 

Ainda se tratando de dominância estocástica, a visão geral posta na Tabela 7, está 279 

envolta no conceito que o perfil para se investir em confinamento de bovinos de corte de alto 280 

grão encontra-se direcionada ao investidor de segunda ordem estocástica, afinal terminar 281 

animais mais velhos proporcionam maior retorno e menor risco. 282 

No estudo de Pacheco et al, (2014a),que utilizaram dominância estocástica, bem como 283 

a correlação entre as variáveis de entrada, para atender a demanda de uma melhor previsão de 284 

risco do investimento e assim determinar qual a melhor alternativa de aplicação em se 285 

tratando de bovinos terminados em confinamento com diferentes idades (15 meses e 22meses) 286 

em dieta de volumoso:concentrado (60:40)  foi possível então constatar que a melhor opção 287 

naquela situação seria investir na categoria dos animais mais jovens.  288 
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No entanto, ainda não podemos consolidar uma categoria melhor ou pior para a 289 

terminação em confinamento, o que se pode assegurar é que a forma como cada projeto é 290 

executadopode assegurar um peso ideal de terminação. Já no estudo de Fabrício et al, (2016) 291 

utilizando-se de uma análise determinística, apontaram um peso de abate ideal para novilhos 292 

em confinamento de volumoso e concentrado, que estaria entre 410 kg e 470 kg, valores 293 

semelhantes aos encontrados neste trabalho que ficaram nos pesos abate de 425 kg e 470 kg 294 

(300 kg e 390 kg quando falamos em pesos iniciais) porém animais terminados em alto grão. 295 

Foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnovassintótico (Tabela7), o qual permitiu a 296 

realização da comparação entre os pares de curvas (pesos iniciais) das distribuições de 297 

probabilidades acumuladas do VPL. Assim, é notório que em quase todas as situações 298 

simuladas, os maiores pesos de abate dominaram os menores, exceto os animais com 240 kg 299 

que dominaram 270 kg, isto significa que os primeiros pesos acumularam uma probabilidade 300 

maior de lucro que os outros, em função dos cenários simulados. 301 

Por fim e não menos importante, há de se realizar um ranqueamento dos itens que 302 

mais podem influenciar na estimativa do VPL e consequemente na viabilidade de um projeto 303 

de investimento em bovinos de corte com alto grão, no caso a análise de sensibilidade (tabela 304 

8). 305 

Na Tabela 8 encontra se os resultaros dos itens mais importantes a influenciar nos 306 

projetos de investimentos as quais foram ranqueadas pelas variáveis, boi magro e boi gordo, 307 

estes apresentaram a maior influência no Valor Presente Líquido - como exemplo cita se os 308 

valores dispostos na Tabela 8 para o peso inicial 270 kg o valor de -1,51 para boi magro e 309 

1,09 para boi gordo, já este comportando não foi encontrado no estudo de Pacheco et al, 310 

(2014d) onde apresentou resultados para peso de abate 421 kg valor 0,99 para o boi gordo e -311 

0,86 para o boi magro, porém seu trabalho avaliou animais terminandos com dietas de 312 

volumoso e concentrado com diferentes pesos de abates. 313 
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Outro fator crucial em projetos de investimentos no sistema de terminação de bovinos 314 

de corte em alto grão é a comercialização, aqui exposto também pela análise de sensibilidade, 315 

relacionada a este fator observou-se que, não houve um aumento linear nos valores de 316 

coeficientes de regressão, isto significa que o investidor deve ter cautela no momento da 317 

compra dos animais magros, pois isso irá nortear o projeto ao sucesso ou fracasso financeiro, 318 

claro que juntamente com uma ótima comercialização dos animais gordos. 319 

 Conforme já descrito no parágrafo anterior, outro ponto importante a ser destacado 320 

são os valores para os coeficientes de regressão do item custo da aquisição do concentrado, 321 

por este apresentar-se em terceiro lugar no ranking de maior influência em um projeto. Afinal 322 

este item representa a principal fonte de alimentação dos animais. 323 

Em se tratando de itens que menos influenciaram no Valor Presente Líquido na 324 

situação aqui descrita, merecem destaques a depreciação e a sanidade, resultado dos baixos 325 

custos de aquisição de materiais para controle de endo e ectoparasitas, além de manutenção 326 

das máquinas, Taxam Mínima Atratividade, implementos e instalações. 327 

Sendo assim, Pacheco et al, (2014c) ressalta que o ideal é buscar sempre a melhor 328 

comercialização dos animais, bem como as etapas de aquisição de animais magros e insumos, 329 

sem esquecer-se de melhorar as condições de manejo e sanidade, visando sempre uma melhor 330 

viabilidade econômica do investimento em questão. 331 

 332 
Tabela 8. Coeficiente de regressão multivariado padronizado das variáveis de maior 333 

influência no Valor Presente Líquido (R$/animal), de acordo com o peso inicial 334 

Variáveis de entrada   

 240 kg 270 kg 300 kg 

Boi Magro,R$/kg vivo -1,30(1) -1,51(1) -1,47(1) 

Boi Gordo, R$/kg vivo 0,99(2) 1,09(2) 1,39(2) 

TMA 5 a 14 % -0,03(9) -0,04(9) -0,03(9) 

Consumo diário de...    

    Concentrado, kg/MS/dia -0,08(6) -0,09(7) -0,08(7) 

    Núcleo kg/MS/dia -0,04(8) -0,04(8) -0,04(6) 

Peso final 0,28(3) 0,30(3) 0,37(3) 

Peso Inicial -0,18(5) -0,21(5) -0,23(5) 

Sanidade dose/animal - - - 
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Depreciação de...    

    Máq+Impl., R$/dia - -0,02(11) -0,01(11) 

    Inst.+Equip.,R$/dia - -0,02(10) -0,01(10) 

Custo unitário do...    

Milho, R$/kg MS -0,26(4) -0,30(4) -0,27(4) 

   Núcleo, R$/kg MS -0,07(7) -0,06(6) -0,08(8) 

Variáveis de entrada    

 330 kg 360 kg 390 kg 

Boi Magro,R$/kg vivo -1,55(1) -1,54(1) -1,76 (1) 

Boi Gordo, R$/kg vivo 1,42(2) 1,45(2) 1,72(2) 

TMA
*
 5 a 14 % -0,03(9) -0,01(9) -0,01(9) 

Consumo diário de...    

    Concentrado, kg/MS/dia -0,08(6) -0,05(6) -0,06(6) 

    Núcleo kg/MS/dia -0,04(8) -0,04(8) -0,02(8) 

Peso final 0,37(3) 0,32(3) 0,38(3) 

Peso Inicial -0,24(5) -0,24(5) -0,28(5) 

Sanidade dose/animal - -0,01(10) -0,01(10) 

Depreciação de...    

    Máq.+Impl., R$/dia -0,01(11) -0,01(12) -0,01(12) 

    Inst.+Equip.,R$/dia -0,01(10) -0,01(11) -0,01(11) 

Custo unitário do...    

Milho, R$/kg MS -0,26(4) -0,17(4) -0,21(4) 

   Núcleo, R$/kg MS -0,07(7) -0,04(7) -0,04 (7) 
*Taxa Miníma de Atratividade 335 

 336 

CONCLUSÃO 337 

Os animais com pesos iniciais 300 kg e 390 kg apresentaram maior viabilidade 338 

econômica, e os que menos apresentaram valores passíveis de viabilidade foram os pesos 240 339 

kg, 270 kg, 330 kg e 360 kg os que apresentaram os piores resultados de ganhos monetários, 340 

se caracterizando como um investimento com baixa viabilidade econômica e alto risco. Este 341 

mesmo comportamento foi encontrando nos resultados para a dominância estocástica onde 342 

quase sempre os maiores pesos dominaram os menores, execeto o 240 kg que dominou o seu 343 

pare 270 kg. 344 

Na análise de sensibilidade as variáveis que mais podem impactar na viabilidade 345 

econômica de um confinamento de alto grão são a venda dos animais, aquisição dos animais 346 

magros, peso final e a compra do concentrado, já as variáveis que tiveram menor impacto são, 347 

as depreciações, sanidade e Taxa Mínima de Atratividade.  348 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da utilização das análises econômicas de sensibilidade, analise de risco, 

análise de dominância estocástica e a utilização do indicador financeiro Valor Presente 

Líquido, foi possível constar que a terminação de bovinos de corte com dieta de alto grão e 

diferentes pesos de entrada, é um projeto de alto risco de investimento, seguindo este preceito, 

há de se destacar como objeto latente a possibilidade da incorporação de uma análise de risco 

antes de qualquer projeto de confinamento, afinal esta técnica tem como principal objetivo 

permitir ao produtor rural uma visão detalhada das reais probabilidades de sucesso ou 

fracasso. 

O presente estudo concluiu com êxito todos seus objetivos, pois conseguiu deixar 

evidente que apesar de a simulação de Monte Carlo não ter sido ainda muito utilizada, esta se 

apresenta de forma primordialà análise deviabilidade econômica da terminação de animais em 

confinamento com o uso de dietas de alto grão, assim, cabe ressaltar que esta técnica é 

essencial à bovinocultura de corte e por isso merece maior atenção dos pesquisadores.  
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APÊNDICE A –FORMULAÇÃO DA DIETA PESO INICIAL240 kg. 

Alimento  MS MN %MS Dieta  % MS Concentrado %MN Dieta Proteína 

Bruta 

Nutrientes 

Digestíveis 

totais 

1 Milho Grão 6,57 7,47 82,54 82,54 82,78 7,02 66,03 

2 Núcleo 1,39 1,55 17,46 17,46 17,22 7,18 10,84 

Total 7,96 9,01 100 100 100 14,20 76,87 

  

 

APÊNDICE B –FORMULAÇÃO DA DIETA PESO INICIAL270 kg. 

Alimento  MS MN %MS Dieta  % MS Concentrado %MN Dieta Proteína 

Bruta 

Nutrientes 

Digestíveis 

totais 

1 Milho Grão 7,02 7,98 83 83 83,24 7,06 66,40 

2 Núcleo 1,44 1,61 17 17 16,76 6,99 10,55 

Total 8,46 9,59 100 100 100 14,05 76,95 
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APÊNDICE C –FORMULAÇÃO DA DIETA PESO INICIAL300 kg. 

Alimento  MS MN %MS Dieta  % MS Concentrado %MN Dieta Proteína 

Bruta 

Nutrientes 

Digestíveis 

totais 

1 Milho Grão 7,45 8,46 83,5 83,5 83,73 7,10 66,80 

2 Núcleo 1,47 1,64 16,5 16,5 16,27 6,78 10,24 

Total 8,92 10,10 100 100 100 13,88 77,04 

 

 

APÊNDICE D –FORMULAÇÃO DA DIETA PESO INICIAL330 kg. 

Alimento  MS MN %MS Dieta  % MS Concentrado %MN Dieta Proteína 

Bruta 

Nutrientes 

Digestíveis 

totais 

1 Milho Grão 7,85 8,93 84 84 84,23 7,14 67,20 

2 Núcleo 1,50 1,67 16 16 15,77 6,58 9,93 

Total 9,35 10,60 100 100 100 13,72 77,13 
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APÊNDICE E –FORMULAÇÃO DA DIETA PESO INICIAL360 kg. 

Alimento  MS MN %MS Dieta  % MS Concentrado %MN Dieta Proteína 

Bruta 

Nutrientes 

Digestíveis 

totais 

1 Milho Grão 8,20 9,31 84,50 84,50 84,72 7,18 67,60 

2 Núcleo 1,50 1,68 15,50 15,50 15,28 6,37 9,62 

Total 9,70 10,99 100 100 100 13,56 77,22 

 

 

APÊNDICE F –FORMULAÇÃO DA DIETA PESO INICIAL.390 kg. 

Alimento  MS MN %MS Dieta  % MS Concentrado %MN Dieta Proteína 

Bruta 

Nutrientes 

Digestíveis 

totais 

1 Milho Grão 7,02 9,88 85 85 85,21 7,23 68,00 

2 Núcleo 1,44 1,71 15 15 14,79 6,17 9,31 

Total 10,23 11,60 100 100 100 13,39 77,31 
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APÊNDICE G – FLUXO DE CAIXA DA ANÁLISE ECONÔMICA PESO INCIAL 240 kg. 

Intes Períodos (meses)   

 0 1 2 3 

Instalações     

Confinamento+centro de manejo 475,68    

Máquinas, implementos e equipamentos 205,93    

Subtotal 1 681,61    

Despesas Operacionais     

Compra animal magro 1019,98    

Controle sanitário 4,46    

Alimentação Núcleo 60,39 60,39 60,39 60,39 

Alimentação Concntrado 110,56 110,56 110,56 110,56 

Mão-de-obra contratada/diarista 2,77 2,77 2,77 2,77 

Assistência técnica 2,49 2,49 2,49 2,49 

Outro (Manutenção máquina, implementos, equipamentos, instalações, combustível, energia elétrica, 

etc..) 10,79 10,79 10,79 10,79 

Subtotal 2 1210,75 186,26 186,26 186,26 

Despesas Oportunidade      

Capital Investido    37,33 

Terra    2,80 

Instalações/máquina    0,24 

Subtotal 3    4037 

Receitas     

Venda animal gordo    1625,74 

Valor residual instalações    460,45 

Valor residual máquinas, implementos e equipamentos    189,46 

Subtotal 4    2275,65 

Fluxo de caixa (subtotal 4 - subtotal 3 – subtotal 2 – subtotal 1) -1892,35 -186,26 -186,26 2049,02 
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APÊNDICE H – FLUXO DE CAIXA DA ANÁLISE ECONÔMICA PESO INCIAL 270 kg. 

Intes Períodos (meses)   

 0 1 2 3 

Instalações     

Confinamento+centro de manejo 475,68    

Máquinas, implementos e equipamentos 205,93    

Subtotal 1 681,61    

Despesas Operacionais     

Compra animal magro 1147,47    

Controle sanitário 4,46    

Alimentação Núcleo 50,91 50,91 50,91 50,91 

Alimentação Concntrado 122,13 122,13 122,13 122,13 

Mão-de-obra contratada/diarista 1,65 1,65 1,65 1,65 

Assistência técnica 1,98 1,98 1,98 1,98 

Outro (Manutenção máquina, implementos, equipamentos, instalações, combustível, energia elétrica, 

etc..) 9,31 9,31 9,31 9,31 

Subtotal 2 1337,92 185,99 185,99 185,99 

Despesas Oportunidade      

Capital Investido    40,13 

Terra    2,79 

Instalações/máquina    0,24 

Subtotal 3    43,16 

Receitas     

Venda animal gordo    1762.48 

Valor residual instalações    460,45 

Valor residual máquinas, implementos e equipamentos    189,46 

Subtotal 4    2412,41 

Fluxo de caixa (subtotal 4 - subtotal 3 – subtotal 2 – subtotal 1) -2019,53 185,99 185,99 2183,29 
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APÊNDICE I – FLUXO DE CAIXA DA ANÁLISE ECONÔMICA PESO INCIAL 300 kg. 

Itens Períodos (meses)  

 0 1 2 

Instalações    

Confinamento+centro de manejo 475,68   

Máquinas, implementos e equipamentos 205,93   

Subtotal 1 681,61   

Despesas Operacionais    

Compra animal magro 1068,63   

Controle sanitário       4,46   

Alimentação Núcleo      63,94 63,94 63,94 

Alimentação Concntrado    125,34 125,34 125,34 

Mão-de-obra contratada/diarista 1,59 1,59 1,59 

Assistência técnica       1,91 1.91 1,91 

Outro (Manutenção máquina, implementos, equipamentos, instalações, combustível, energia elétrica, etc..) 10,34 10,34 10,34 

Subtotal 2 1276,22 203,13 203,13 

Despesas Oportunidade     

Capital Investido   27,53 

Terra   2,15 

Instalações/máquina   0,14 

Subtotal 3   29,82 

Receitas    

Venda animal gordo   1777,15 

Valor residual instalações   460,57 

Valor residual máquinas, implementos e equipamentos   189,46 

Subtotal 4   2427,18 

Fluxo de caixa (subtotal 4 - subtotal 3 – subtotal 2 – subtotal 1) -1957,83 -203,13 2194,25 
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APÊNDICE J – FLUXO DE CAIXA DA ANÁLISE ECONÔMICA PESO INCIAL 330 kg. 

Itens Períodos (meses)  

 0 1 2 

Instalações    

Confinamento+centro de manejo 475,68   

Máquinas, implementos e equipamentos 205,93   

Subtotal 1 681,61   

Despesas Operacionais    

Compra animal magro 1389,22   

Controle sanitário       4,46   

Alimentação Núcleo      65,00 65,00 65,00 

Alimentação Concntrado    132,16 132,16 132,16 

Mão-de-obra contratada/diarista       2,13 2,13 2,13 

Assistência técnica       2,55 2,55 2,55 

Outro (Manutenção máquina, implementos, equipamentos, instalações, combustível, energia elétrica, etc..)     14,88 14,88 14,88 

Subtotal 2 1396,67 -216,72 -216,72 

Despesas Oportunidade     

Capital Investido   29,70 

Terra   2,15 

Instalações/máquina   0,14 

Subtotal 3   31,99 

Receitas    

Venda animal gordo   1902,60 

Valor residual instalações   460,57 

Valor residual máquinas, implementos e equipamentos   189,46 

Subtotal 4   2552,63 

Fluxo de caixa (subtotal 4 - subtotal 3 – subtotal 2 – subtotal 1) -2078,28 -216,72 2303,93 
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APÊNDICE L – FLUXO DE CAIXA DA ANÁLISE ECONÔMICA PESO INCIAL 360 kg. 

Itens Períodos (meses) 

 0 1 

Instalações   

Confinamento+centro de manejo 475,68  

Máquinas, implementos e equipamentos 205,93  

Subtotal 1 681,61  

Despesas Operacionais   

Compra animal magro 1389,22  

Controle sanitário 4,46  

Alimentação Núcleo 65,32 65,32 

Alimentação Concntrado 137,93 137,93 

Mão-de-obra contratada/diarista 2,23 2,23 

Assistência técnica 2,68 2,68 

Outro (Manutenção máquina, implementos, equipamentos, instalações, combustível, energia elétrica, etc..) 21,29 21,29 

Subtotal 2 1516,27 229,45 

Despesas Oportunidade    

Capital Investido  19,83 

Terra  1,51 

Instalações/máquina  0,07 

Subtotal 3  21,40 

Receitas   

Venda animal gordo  1781,30 

Valor residual instalações  460,57 

Valor residual máquinas, implementos e equipamentos  189,46 

Subtotal 4  2431,42 

Fluxo de caixa (subtotal 4 - subtotal 3 – subtotal 2 – subtotal 1) -2197,88 2180,57 
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APÊNDICE M– FLUXO DE CAIXA DA ANÁLISE ECONÔMICA PESO INCIAL 390 kg. 

Itens Períodos (meses) 

 0 1 

Instalações   

Confinamento+centro de manejo 475,68  

Máquinas, implementos e equipamentos 205,93  

Subtotal 1 681,61  

Despesas Operacionais   

Compra animal magro 1389,22  

Controle sanitário       4,46  

Alimentação Núcleo      66,67 66,67 

Alimentação Concntrado    146,32 146,32 

Mão-de-obra contratada/diarista       2,32 2,23 

Assistência técnica       2,68 2,68 

Outro (Manutenção máquina, implementos, equipamentos, instalações, combustível, energia elétrica, etc..)     22,87 22,87 

Subtotal 2 1634,45 240,77 

Despesas Oportunidade    

Capital Investido  21,30 

Terra  1,51 

Instalações/máquina  0,07 

Subtotal 3  22,88 

Receitas   

Venda animal gordo  1976,75 

Valor residual instalações  460,57 

Valor residual máquinas, implementos e equipamentos  189,46 

Subtotal 4  2626,78 

Fluxo de caixa (subtotal 4 - subtotal 3 – subtotal 2 – subtotal 1) -2316,06 2358,66 

 


