
ESQUEMA-RESUMO   –   CICLO   LONGO   PRAZO   PECUÁRIA   DE   CORTE         
 

A  pecuária  de  corte  brasileira  tem  sua  base  alimentar  na  produção  de  pastagens,  e  estas  pastagens  são                  
influenciadas  pelo  clima  e  pelas  chuvas.  Então,  devemos  admi�r  que  o  clima  influencia  a  pecuária  de                 
corte.  

Isso  é  uma  grande  verdade,  pois  a  quan�dade  e  a  qualidade  das  pastagens  influenciam  no  score  corporal                  
das  vacas,  nas  estações  de  monta  e  na  oferta  de  animais  para  abate  ao  longo  do  ano,  portanto                   
constatamos   que   há   uma   sazonalidade   anual,   que   é    regulada   pelo   clima    de   cada   região.   

Para  ficar  claro,  existe  uma  _________________  ANUAL  na  oferta  e  nos  preços,  eles  oscilam  ao  longo  do                  
ano  e  tende  a  se  repe�r  de  forma  parecida  em  todos  os  anos,  guiados  pelo  _______________ das                  
diferentes   estações   climá�cas   do   ano.  

Existe  uma sazonalidade  de  longo  prazo ,  que  é  comumente  chamado  de CICLO  DE  LONGO  PRAZO  DA                 
PECUÁRIA. Este,  tem  apresentado  uma  periodicidade  de  aproximadamente  5  anos,  e  é  importante              
levarmos  em  consideração  para  análise  das  operações  de  inves�mento  em  propriedades  que  trabalham              
com  pecuária.  Seu  entendimento  e  leitura  adequada  pode  lhe  permi�r  um  melhor  posicionamento              
estratégico   para   as   fases   seguintes   do   ciclo.  

Vamos  dar  mais  uma  olhadinha  no  _______________________________________,  e  alguns “ga�lhos”           
que   podem   nos   ajudar   a   iden�ficar   as   mudanças   de   fase.  

                       

● PREÇO ELEVADO DA  ARROBA  DO  BOI  GORDO  –  Normalmente  vem  decorrente  de  uma  restrição               
de  produção  de  carne  bovina. É  comum  vir  acompanhado  de  um  aumento  de  ____________  de                
fêmeas  para  reprodução ,  reduzindo  a  oferta  de  carne  no  mercado.  Preços  elevados  do  boi               
gordo,  es�mulam  preços  melhores  para  boi  magro  e  bezerros,  que  por  sua  vez  es�mulam               
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segurar  as  fêmeas  para  reprodução,  o  que  restringe  ainda  mais  a  oferta  para  abate,  e  es�mula                 
mais   a   puxada   nos   preços.  

● CRESCE  A  DEMANDA  POR  BEZERROS  –  Preços  maiores  do  boi  gordo,  es�mulam  a  procura  por                
bezerros,   elevando   seus   preços.  

● REDUÇÃO  DO  ABATE  DE  FÊMEAS ,  ou,  AUMENTA RETENÇÃO  DE  FÊMEAS  –  Preços  maiores  dos               
bezerros,  es�mulam  a  ________________  de  fêmeas  que  vão  entrar  em  reprodução.  Esse  é  um               
“ga�lho”,   forte   indica�vo   que   haverá   mudança   na   fase   do   ciclo   de   longo   prazo   em   breve.  

● AUMENTO  PRODUÇÃO  E  OFERTA  DE  BEZERROS  –  Cerca  de  2  a  3  anos  após  o  início  da  retenção                   
de  fêmeas  para  reprodução,  temos  um  __________________  da  oferta  de  bezerros,  e  isso              
naturalmente   vai   pressionar   os   preços   que   estavam   elevados.   

● AUMENTO  DE  ANIMAIS  PARA  ABATE  –  Com  o  crescimento  destes  animais,  naturalmente  temos              
um  _____________  na  oferta  de  animais  para  abate  nos  anos  seguintes,  e  esta  oferta  agora                
abundante,   vai   influenciar   nos   preços   da   arroba   do   boi   gordo,   que   vai   começar   a   cair.  

● QUEDA  NO  PREÇO  DA  ARROBA  DO  BOI  GORDO  –  À  medida  que  mais  animais  vão  chegando  ao                  
abate,   os   frigoríficos   vão   pressionando   os   preços   pagos   ao   pecuarista.  

● REDUÇÃO  PROCURA  POR  BEZERROS  –  Com  preços  menores  no  boi  gordo,  há  naturalmente  uma               
pressão  para  _______________  o  preço  dos  bezerros,  e  consequentemente  deses�mula  os            
criadores   a   con�nuar   inves�ndo   na   cria.  

● AUMENTO  DO  ABATE  DE  FÊMEAS  –  Com  preços  menores  pagos  pelos  bezerros,  ocorre  o               
________________  do  abate  de  fêmeas.  Lembre-se  que  já  �nhamos  uma  quan�dade  maior  de              
bois  para  abate,  agora  somada  às  fêmeas,  temos  um  incremento  adicional  de  oferta  de  carne,  o                 
que   via   provocar   mais   pressão   sobre   os   preços,   e   mais   abates   de   descarte   de   fêmeas.   

● REDUÇÃO  NA  PRODUÇÃO  DE  BEZERROS  –  A  medida  que  mais  fêmeas  vão  sendo  aba�das,  a                
oferta  de  bezerros  vai  sendo  limitada  para  os  anos  seguintes,  bem  como  a  disponibilidade  de                
animais   para   engorda.  

● FALTA  DE  BOI  GORDO  PARA  ABATE  –  E  como  consequência,  naturalmente  vai  ________________              
a  disponibilidade  e  a  oferta  de  animais  para  abate,  o  que  vai  provocar  uma  puxada  nos  preços,                  
ELEVANDO   O   PREÇO   DA   ARROBA   DO   BOI   GORDO,   e   retomando   o   início   do   ciclo.  

Perceba  que  o  principal  indicador  que  devemos  monitorar  e  acompanhar  é  a  par�cipação  das               
______________  nas  escalas  de  abate,  pois  esta  informação  pode  nos  ajudar  a  compreender  mais  sobre                
as   próximas   fases   que   iremos   passar.   

Existe  uma sazonalidade  anual  no  abate  de  fêmeas ,  sendo  que  os  abates  costumam  ser               
significa�vamente   MAIOR   no   primeiro   semestre   no   Brasil,   fruto   das   boas   pastagens   desta   época.  

Agora,   relate   abaixo,   o   momento   do   ciclo   de   longo   prazo   que   estamos   vivenciando   neste   momento!  

Anotações:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

 

A  fim  de  es�mular  seus  estudos  e  entendimento  do  ciclo  de  longo  prazo  da  pecuária,  veja  o                  
comportamento  da  par�cipação  do  abate  de  fêmeas  nos  úl�mos  anos,  o  volume  de  abate  e  o                 
comportamento  dos  preços  do  bezerro  (deflacionado).  Preste  atenção  e  veja  como  as  coisas  estão               
interconectadas   e   um   indicador   influencia   no   comportamento   do   outro.  

 

 

 

Anotações:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

Existem  fatores  isolados  que  trazem  impactos  nos  preços,  como  a  suspensão  das  importações  pelos  EUA                
(Operação  carne  fraca),  o  problema  da  Peste  Suína  Africana  (PSA)  na  China,  e  muitos  outros,  mas  estes                  
são  fatos  isolados,  que  impactam  SIM  o  ciclo  pelos  preços,  mas  não  seguem  a  lógica  normal,  por  isso                   
devemos   observar   os   impactos   de   forma   estratégica.  
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