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Como você já percebeu, O CLIMA é o fator que comanda todo o agronegócio mundial, pois as 

plantas precisam de condições adequadas para se desenvolverem.

 
Olhando o mapa, percebemos uma região bem delimitada, de clima tropical, localizada no 
Brasil Central. Nesta região, o grande fator limitante da pecuária de corte são as chuvas, pois 
sem elas, as pastagens não se desenvolvem, e vão reduzindo seu poder nutricional.  
Portanto, o ciclo produtivo das pastagens é determinado pelas chuvas. Quando elas chegam, 
logo após setembro, os pastos começam a crescer em outubro, proporcionando forragem de 
boa qualidade e em grande quantidade até o final da temporada de chuvas, que no geral, vai 
até abril.  

 
É importante você conhecer o clima e o ciclo produtivo de sua região.  
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Observando o gráfico, podemos ver claramente que em um período do ano, nas águas, a oferta 
de pastagem é superior à demanda animal, e no período seco no Brasil Central, podemos ver 
que a oferta de pastagem é deficitária, e de má qualidade.  
 
Acredite, isso determina tudo que acontece na pecuária de corte do Brasil Central. As vacas 
somente entram em reprodução quando bem nutridas, assim nasceu a estação de monta, e 
como consequência, os bezerros nascem em maior quantidade em um período, 
consequentemente teremos mais desmamas e venda dos bezerros neste período. Percebeu 
que nada acontece por acaso na pecuária de corte.  
 
E quais são os pecuaristas que se destacam e estão ganhando dinheiro com a pecuária? 
Justamente aqueles que se organizaram com lotação para aproveitar toda a oferta de pastagem 
no período das chuvas, maximizando os ganhos por hectare neste período, mas também 
aqueles que se preparam para o período seco do ano, seja reduzindo lotação, seja utilizando a 
suplementação no cocho ou até mesmo o confinamento de parte, ou todos os animais.  
 
Aqui está o “pulo do gato” dos bons pecuaristas, saber utilizar o que a natureza nos oferece a 
um custo relativamente baixo, mas também utilizar as diversas ferramentas que podem 
aumentar significativamente a produtividade e os resultados por animal e principalmente por 
área. A integração Lavoura Pecuária vem chegando com força nestas regiões. 
 
Agora escreva abaixo tudo o que aconteceu com o clima e as pastagens nos últimos 6 meses em 
sua região, e como isso está influenciando o negócio do seu cliente.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Muito bem, viu que não é fácil ficarmos atentos aos fatos a medida que acontecem, mas você 
deve se preparar para o que vem pela frente, e agora nos diga o que vai acontecer com o clima 
e as pastagens nos próximos 6 meses, e como isso vai impactar os criadores, os recriadores e a 
turma da engorda de boi na sua região.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Existe uma tendência na pecuária de corte do Brasil, que merece sua atenção, que é a 
concentração da produção “na mão” de poucos (e grandes) produtores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veja que neste levantamento, cerca de 19% dos produtores produzem 54% das vendas de 
animais, e cerca de 68% dos produtores, entregam somente 37% das vendas. Perceba ainda 
que uma grande diferença entre eles é a produtividade por hectare, ou seja, existe uma 
tendência de crescimento em volume daqueles pecuaristas que conseguem mais produtividade 
por hectare. 
 
Recentemente foi dito por um pesquisador da EMBRAPA que, dentro de 10 anos, cerca de 40% 
dos atuais pecuaristas não estarão na atividade, e isso merece nossa atenção para investirmos 
e apoiarmos aqueles pecuaristas que vão prosperar, e ajudar ou evitar aqueles que vão sair da 
atividade. E para isso, precisamos estar treinados e atentos para conseguir identificar um e o 
outro. 
 
Na pecuária de corte, a estratégia, a eficiência e a organização são os caminhos mais curtos e 
relevantes para a construção de resultado.  
 
Anotações: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


