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 O aplicativo para avaliação de 
benefício: custo da suplementação 
na seca (BCSS) é fruto da parce-
ria Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa, vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, e Universida-
de Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). É a primeira aplicação para 
dispositivos móveis da Embrapa a 
ser disponibilizada no Google Play 
para ajudar na tomada de decisão da 
nutrição de bovinos de corte, e foi 
lançada no última reunião da Socie-
dade Brasileira de Zootecnia. 
 A ferramenta permite ao pequeno, 
médio e grande produtor da cadeia 
de carne bovina comparar os rendi-
mentos do mesmo tipo de produto de 
suplementação, de diferentes marcas. 
Permite, também, realizar a compa-
ração com dois tipos de suplemen-
tação distintas: suplementação com 
sal proteinado e semiconfi namen-
to. Tudo isso da comodidade de um 
smartphone, um notepad, ou qualquer 
outro dispositivo móvel que possua 

o sistema operacional Android. Não 
há necessidade de conexão com a 
Internet para usá-lo. O aplicativo foi 
desenvolvido de forma a ter uma inter-
face intuitiva e demandando o menor 
número de informações possíveis. As-
sim, rapidamente, é possível comparar 
dois produtos dentro de uma de duas 
estratégias, suplementação proteica e 
semiconfi namento, ou comparar exa-
tamente uma estratégia contra a outra.
 Uma vez inseridas as informa-
ções sobre os produtos e sobre o lote 
de animais a ser suplementado é so-
licitada a comparação desejada que 
gera, entre outros, os seguintes dados:

. Margem da suplementação, que cor-
responde à diferenca entre a receita 
e o custo da estratégia e/ou produto 
analisado;
. Ponto de equilíbrio para o ganho 
de peso, ou seja, ganho cujo valor se 
iguala ao custo da suplementação, 
sendo o resultado líquido igual a zero;
. Retorno, em reais, para cada real in-
vestido.

 Com essas informações, o pro-
dutor poderá fazer a opção que me-
lhor lhe convier: escolher a maior 
margem, o maior retorno para cada 
real investido ou, ainda, optar pela 
suplementação de menor ponto de 
equilíbrio. Seja qual for a escolha, a 
ferramenta auxilia o produtor a tomar 
uma decisão mais segura, permitindo 
a obtenção de resultados superiores.
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 Além das informações a digitar 
serem simples, o aplicativo apresen-
ta, para algumas delas, valores su-
geridos ou advertências para dados 
digitados que estejam em desacordo 
com os resultados de pesquisa sobre 
suplementação na seca. Por exem-
plo, no caso que o valor informado 
do ganho de peso com suplementa-
ção protéica seja acima de 400 g/ca-
beça/dia, uma vez que esse é o valor 
reconhecido como máximo com este 
tipo de suplemento na seca, o usuá-

rio, antes de prosseguir, recebe uma 
mensagem informando que o ganho 
está acima do que seria lógico espe-
rar. O mesmo ocorre se o usuário, no 
caso de semiconfi namento, colocar 
um valor maior do que 1000 g/cab.
dia. Há advertência, também, para 
o caso do usuário fazer a avaliação 
fora do período da seca. Não há to-
davia impedimento para prosseguir 
as comparações, caso o usuário as-
sim deseje, baseado em sua própria 
percepção da realidade.

 Uma informação importante 
para o sucesso da prática de suple-
mentação que o aplicativo também 
informa é o número mínimo de co-
chos que devam ser disponibilizados 
ao lote a ser suplementado. A quanti-
dade varia dependendo da estratégia 
(proteinado ou semiconfi namento), 
do porte dos animais, e do número 
de animais do lote. Esse é um dos 
principais motivos para resultados 
sub-ótimos da suplementação e, por-
tanto, uma informação que aumenta 
a chance de obtenção do potencial da 
técnica no campo.
 Uma vez cadastrado o produto e 
o lote, a avaliação é feita rapidamen-
te, conforme abaixo:
 O software integra as principais 
metodologias para cálculo do custo
-benefício no uso da suplementação 
animal bovina no período de estia-
gem e foram apenas centralizados e 
automatizados na aplicação com o 
objetivo de levá-los aos pecuaristas, 
auxiliando-os na tomada de decisão.
 O software para Dispositivos Mó-
veis de Cálculo do Benefício/Custo 
de Suplementação na Seca foi desen-
volvido no Laboratory for Precision 
Livestock, Environment and Softwa-
re Engineering (PLEASE Lab) da 
Embrapa Gado de Corte, em parce-
ria com a Faculdade de Computação 
(FACOM) da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS).
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