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16%

Exportações em alta

Menor volume de gado confinado

Dependência da valorização da arroba e da
oferta de bezerros condiciona os resultados
das propriedades de corte do país

ainda sob influência da alta nos preços do bezerro
durante o ano de 2021 os custos com a aquisição dos
animais de reposição foram significativos em todas as
propriedades

segundo item de maior impacto no custo, os gastos
com insumos para a nutrição animal foram
representativos, principalmente nos sistemas com os
melhores índices produtivos

AQUISIÇÃO DE ANIMAIS

SUPLEMENTAÇÃO
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FATORES ALTISTAS FATORES BAIXISTAS
Ciclo de maior oferta de animais
para abate e reposição

Maior produção de carne bovina

Demanda interna fraca, em função
da queda na renda da população

2022

O tempo de recria é um gargalo a ser
avaliado. A demora no processo de recria foi

um fator que contribuiu para reduzir o
volume de animais desmamados nos

sistemas de menor produtividade, com as
fêmeas retidas competindo com as matrizes

pelo consumo de forragem e onerando a
atividade. O índice também foi importante
nos sistemas de recria e/ou engorda, onde

os animais permaneceram mais tempo
apresentando dificuldade em pagar seus

custos de produção.

CUSTOS DE PRODUÇÃO
PECUÁRIA DE CORTE

segundo item de maior impacto no custo operacional
das propriedades de cria e ciclo completo pesquisadas

MÃO DE OBRA
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PROLONGAMENTO
DO PERÍODO DE

RECRIA NA FAZENDA
AFETA RETORNO DA

ATIVIDADE
PECUÁRIA

2,19 UA/ha

0,50 UA/ha

MÁXIMA

MÍNIMA

TAXA DE LOTAÇÃO
O baixo investimento nos recursos
forrageiros força os sistemas mais extensivos
a manterem taxas de lotação baixas,
sobretudo em regiões que precisam lidar com
adversidades climáticas como as avaliadas na
Bahia.
Sistemas que investiram mais no suporte de suas áreas, como Santana do
Araguaia/PA (SAT-ILP), acabam tendo que arcar com um maior custo por
área para permitir a maior taxa de lotação – a propriedade em questão
apresentou um COT de R$ 3.378,21/ha e lotação de 2,19 UA/ha – porém a
maior produtividade obtida compensou os gastos adicionais

 
DO COE

sistemas com alto investimento na terminação, como
Paragominas/PA e Santana do Araguaia/PA, tiveram
elevados gastos com a suplementação mineral do
rebanho e concentrado na etapa de terminação dos
animais
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