ESQUEMA-RESUMO –SISTEMAS PRODUÇÃO PECUÁRIA DE CORTE

Vamos subdividir a bovinocultura de corte em quatro sistemas de produção:
● a cria – com foco na produção de bezerros;
● a recria – com foco no crescimento do bezerro até virar boi magro;
● a engorda – com foco na engorda dos animais para abate, e;
● o ciclo completo - produzem os bezerros e seguem com ele até a engorda.
Agora vamos conceituar cada um destes sistemas:
CRIA - O obje vo do pecuarista que trabalha com cria é produzir _____________. Para isso, a
base do seu rebanho é composta por _________, que podem ser “cobertas” por touros a
campo, ou inseminadas ar ﬁcialmente. O ideal é que cada vaca dê uma cria por ano e este
bezerro - aos 8 meses - deve estar pesando cerca de ___________ kg de peso vivo, ou seja,
aproximadamente ____ @, quando deve ser VENDIDO aos recriadores.
É importante que o pecuarista invista em gené ca, para ter bezerros melhorados do ponto de
vista de produção e qualidade de carne. Seu rebanho é de vacas, e precisa ter um bom
planejamento nutricional e reprodu vo. Comercializa bezerros, que são sua principal fonte de
renda.
RECRIA – O obje vo do pecuarista que trabalha com recria é o crescimento, ou como eles
falam, erar o animal, levá-lo de ____________ (___) para ________________(___@). O
recriador deve ter grande habilidade comercial, pois ele compra os _____________e vende os
________________, e sua habilidade comercial pode ser determinante para construir sua
margem. Além disso, deve compreender de intensiﬁcação, pois os recentes aumentos no custo
dos bezerros, vai colocar em “Xeque” as margens dos recriadores. Em vários países, os animais
ﬁcam muito pouco tempo em recria, rapidamente entram em engorda, pois os custos de
manutenção são elevados.
ENGORDA – O obje vo do pecuarista que trabalha com engorda, é colocar
______________________em ____________, levando-o até o ponto de abate. Esta engorda
pode ser realizada a _________ ou em __________________, e com o uso (ou não) de
diferentes quan dades de ração concentrada. Com os recentes aumentos no valor da arroba,
existe uma tendência na intensiﬁcação do processo, pois isso melhora as margens de quem atua
na pecuária, além de aumentar a produ vidade por hectare.
CICLO COMPLETO – O obje vo do pecuarista é o abate dos animais nascidos na fazenda, ele
________, ___________ e ____________ seus próprios animais. Normalmente são grandes
pecuaristas, pois é necessário grandes áreas e bom ﬂuxo de caixa para viabilizar este sistema de
produção. É necessária ainda assistência técnica competente, que possibilite ao produtor ser
eﬁciente em todas as etapas do ciclo, o que exige o emprego de diferentes tecnologias e
conhecimentos. Isso possibilita que ele consiga agregar valor ao produto, o que pode lhe
proporcionar melhores margens.
Gostaríamos de lembrar que o peso da “arroba do animal vivo” não pesa os mesmos 15 quilos,
que é o peso de fato de uma arroba. Isso ocorre por conta do rendimento de carcaça do bovino,
que é de aproximadamente 50% de carcaça e 50% de órgãos internos, couro, chifres etc., ou
seja, metade do peso é carcaça e metade não. Para facilitar as contas e análises, se
convencionou que uma arroba de bovino vivo pesa _____ quilos, e este tem aproximadamente
15 quilos de carne. Guarde esta informação, pois vai te ajudar a fazer as constas quando es ver
conversando com o pecuarista.
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