
cursos financeiros para a 
aquisição dos animais.
– Do tempo despendido na re-
cria e na engorda. 
– Do custo final do boi gordo na 
recria e na engorda.
– Do custo final do boi gordo 
comprando bezerro ou boi ma-
gro.

Nos 20 anos do período 1987-
2006, a relação de preços boi 
gordo/boi magro variou de 1 

para 1,3 a 1 para 1,8, e a relação 
boi gordo/bezerro variou, nesse 
mesmo período, de 1 para 2 a 1 
para 3,6.

Qual a relação entre os valores 
da arroba da vaca gorda e a ar-
roba do boi gordo?
O valor da arroba da vaca gorda é 
menor, pois tem um deságio que 
varia de 10% a 15% em relação ao 
valor da arroba do boi gordo.

6 Correio rural    segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015

pecuária

As respostas estão na publi-
cação “Gado de Corte – 500 
Perguntas 500 Respostas”, 
elaborada por diversos pes-
quisadores da Embrapa Gado 
de Corte e outras unidades. O 
Correio Rural publica aqui, 
todas as semanas, como for-
ma de orientar os produtores 
que possam ter algum tipo de 
dúvida a respeito.

Qual é o sistema de produção 
mais vantajoso para o pecu-
arista: somente cria; cria e 
recria; cria, recria e engorda; 
ou recria e engorda?
A escolha do sistema depende 
de vários fatores: 
– Área e localização da pro-
priedade.
– Aptidão agrícola e valor da 
terra.

Que sistema de produção adotar?
– Qualidade das pastagens.
– Infraestrutura existente.
– Mercado de gado na região.
– Preferência do pecuarista.

Quem faz apenas criação, 
vende bezerro de ano e quem 
cria, recria e vende boi magro. 
Aquele que cria, recria e en-
gorda, ou apenas recria, en-
gorda e vende boi gordo.

A atividade exclusiva de cria, 
condicionada geralmente pe-
la localização e qualidade das 
terras, é a que oferece mais ris-
cos de perdas, exigindo maior 
assistência ao rebanho, sendo 
por isso considerada a menos 
rentável.

De modo geral, todas as 
formas de exploração que in-
cluem a fase de cria requerem 
rebanho e área mais extensos, 
mais mão de obra e gastos de 

custeio e estão sujeitas a per-
das mais elevadas do que as 
atividades de recria e engorda 
ou somente de engorda.

A Embrapa Gado de Corte 
oferece aos produtores e téc-
nicos um aplicativo denomi-
nado Gerenpec, que permite, 
de forma simples e rápida, 
simular alternativas de siste-
mas de produção, auxiliando 
o produtor na tomada de de-
cisão.

O que é mais vantajoso na 
atividade de engorda; com-
prar bezerro ou boi magro?
A opção mais vantajosa de-
pende:
– Das relações de preços boi 
gordo/boi magro e boi gor-
do/bezerro.
– Da disponibilidade de re-

o que é mais vantajoso: comprar bezerros ou comprar bois magros?

no rebanho, a fêmea com bezerro no pé, em propriedade de cria e recria

arquivo


