
determinam seu preço. É um 
produto sem marca, portanto, 
não diferenciado, e seu produ-
tor não consegue interferir no 
preço da venda.
   A diferenciação do produto, 
pela sua transformação em 
um bem com características e 

identidade própria (por exem-
plo, um corte especial de carne 
maturada, embalada a vácuo, 
com marca própria), é capaz de 
quebrar essa natureza de com-
modity, agregando valor e per-
mitindo que o produtor passe 
a administrar o preço de venda.
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pecuária

A conversão de cabeças de 
gado em Unidades Animais 
(UA), a agregação de valor à 
carne do boi e a sua condição 
de commodity são alguns dos 
assuntos que tiramos do livro 
“Gado de Corte – 500 Pergun-
tas 500 Respostas”, publicado 
pela Embrapa.

Como é feita a conversão de 
cabeças de gado em Unida-
des Animais (UA)?
Geralmente, a unidade ani-
mal é considerada como um 
bovino de 450 kg de peso vivo. 
Dessa forma, 1 boi de 450 kg, 3 
bezerros de 150 kg cada um ou 
2 novilhos de 225 kg cada um 
representam 1 UA.
    A transformação em UA tem 
o objetivo de padronizar as di-

Agregando valor ao boi e às UA
ferentes categorias animais no 
que diz respeito à sua deman-
da por recursos, principal-
mente pasto e outros alimen-
tos. Entretanto, a definição da-
da não leva em consideração 
o potencial de consumo de 
forragem dos animais.
   Assim, alguns pesquisadores 
utilizam formas mais comple-
xas na conversão, levando em 
consideração o peso metabó-
lico dos animais.

O que significa agregar valor 
à carne bovina?
Agregar valor significa aumen-
tar o valor por meio do proces-
samento. Isso envolve  algum 
tipo de transformação, que po-
de ser do próprio produto ou 
de sua forma de apresentação.

    Uma peça de carne pen-
durada em um gancho de 
açougue, de baixo valor, pode 
ser valorizada pela sua trans-
formação em cortes prontos 
para o consumo, embalados 
de forma higiênica e atrativa. 
A adição de uma marca re-
conhecida como garantia de 
segurança e qualidade tam-
bém pode acrescentar valor 
ao produto.

Por que a carne bovina é 
considerada uma commodi-
ty? É possível modificar essa 
condição?
Um produto é considerado 
uma commodity quando é 
oferecido em grande quan-
tidade, em escala mundial, 
obedecendo a padrões que 

Mais dicas de pesquisadores da eMbrapa sobre conversão e valorização

“dourando” os cortes de carne bovina, agrega-se valor ao produto

arquivo


