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Já sou cliente da Minerthal há dez anos e o 
Proteico 66 é excelenwte. Estou extremamente 

satisfeito, tanto com o atendimento da 
empresa quanto com o produto, pois o 

gado melhorou muito. Pretendo continuar a 
parceria por muitos anos.

Regimar Souza, administrador 
da Fazenda Santo Reis.
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Após passar por um período muito bom, a pecuária de 
corte hoje vive um momento desafiador. Com margens 
de ganho mais discretas, um mercado consumidor 
cada vez mais exigente e uma falta generalizada de 
mão de obra de qualidade, o pecuarista está tendo 
que buscar novos caminhos para manter a sua 
atividade viável. 

Por isso, temos que ser eficientes e aumentar a 
produção de carne por área em nossas propriedades. 
Existem diversas ferramentas e estratégias que 
podem nos ajudar nesse processo, mas a pergunta 
que não quer calar é: na minha propriedade, como 
eu vou colocar isso em prática? Será que a minha 

equipe está preparada? Calma! É possível ser simples 
e extremamente eficiente ao mesmo tempo. Um ótimo 
exemplo para isso é o caso de sucesso do pecuarista 
Regimar Souza, proprietário da Fazenda Santo Reis. 
Utilizando apenas um único produto durante todo o 
período de engorda de seus animais, mesmo optando 
por manejos diferentes ao longo do processo, 
conseguiu resultados espetaculares!

Nessa história de sucesso, o que chamou a atenção foi 
a praticidade de todo o processo de suplementação. 
Apenas com o suplemento Minerthal Proteico 66, 
balanceado de forma adequada para cada fase da 
engorda com os alimentos disponíveis na propriedade, 

foi possível oferecer aos animais dietas que levaram 
ao máximo desempenho, tanto em um sistema de 
semiconfinamento quanto em um confinamento sem 
volumoso.



livre de todos os impostos. Isso significa que, para 
cada arroba engordada durante o período, houve um 
lucro de R$ 48,98; ou seja, R$ 233,63 por boi. Isso 
é um lucro de 37% sobre o capital investido – um 
retorno por investimento muito difícil de ser alcançado 
em qualquer outra atividade! Investir para crescer 
(e lucrar) é necessário. Porém, esse investimento 
não precisa significar manejos complexos e uma 
infinidade de produtos. Simplificar com apenas um 
produto de alta qualidade pode ser o caminho para 
o sucesso da sua produção. Fale com um técnico 
de nossa equipe e veja a melhor estratégia para o 
máximo ganho de sua atividade!

Animal inteiro mestiço, após suplementação com Minerthal 
Proteico 66

Regimar Souza

O Minerthal Proteico 66 é um produto repleto de 
benefícios, trazendo excelentes resultados para o 
processo de engorda.

O Minerthal Proteico 66 pode ser utilizado como um suplemento proteinado pronto para uso, ou também 
como fonte de minerais e proteínas para a fabricação de ração. É um produto muito versátil, que atende 
diversas categorias nos mais variados sistemas de produção!
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+ RESULTADO

+ PRODUTO

DICA
MINERTHAL

+ SUPLEMENTAÇÃO
Período avaliado:
62 dias

Produto:
Minerthal Proteico 66

Média de peso inicial:
397 Kg

Média de peso final:
503 Kg

Rendimento final de carcaça:
53,7%

Flexibilidade

Nível ajustado de 
minerais

Contém aditivo melhorador 
de desempenho

Ótima fonte de proteína

A principal atividade realizada na Fazenda Santo 
Reis é a engorda. Por 62 dias, 327 animais foram 
engordados – sendo que, durante os 22 dias iniciais, 
o rebanho ficou em sistema de semiconfinamento, 
utilizando como volumoso um pasto de qualidade 
disponível na propriedade. Após esse período, os 
mesmos foram manejados para um confinamento 
sem volumoso. Durante toda a estratégia nutricional 
para engorda desses animais, três tipos diferentes 
de ração foram especialmente formulados pela 
equipe técnica da Minerthal. A fonte de minerais 
e proteínas de todas essas diferentes dietas foi o 
produto Minerthal Proteico 66, o que facilitou muito 
a estocagem e produção do alimento para o gado. 
Com apenas um produto, os ajustes pensados para 
adequar a dieta à exigência dos animais eram mais 
discretos, sendo necessária apenas a mudança de 
proporção das fontes de energia e fibras incluídas na 
dieta.

Os resultados não poderiam ser mais espetaculares! A 
média de ganho de peso vivo diária dos animais foi de 
1,71 kg! Após o abate das carcaças, foram revelados 
resultados ainda mais impressionantes: o rendimento 
médio das carcaças foi de 53,7%, totalizando um 
ganho de 4,77 arrobas de carne durante o período, 
algo que vai direto para o bolso do produtor!

O investimento com a suplementação foi de R$ 313,35 
por animal; já a arroba engordada apresentou um 
custo de R$ 65,69. O produtor conseguiu vender os 
animais com o preço da arroba de R$ 114,67, já 

CONHEÇA AS VANTAGENS:


