
rias-primas, produtos, in-
formação e dinheiro. Buscar 
uma harmonia nessas rela-
ções, de forma que os bene-
fícios gerados nha cadeiam 
sejam distribuidos de for-
ma justa entre os elos que a 
compõem, é a meta de todos 
aqueles que trabalham para o 
desenvolvimento da pecuária 
de corte.

Como é feita a venda de bois 
na Bolsa de Mercadorias e 
Futuros? O que são opera-
ções casadas?
Como seu próprio nome in-
dica, a Bolsa opera no mer-
cado futuro de mercadorias. 
Esse mercado resulta de ope-
rações de compra e venda de 
mercadorias, para entrega 
em determinado prazo e a 
um determinado preço. Para 
isso, as mercadorias devem 
obedecer a contrato-padrão, 
ter volume e caracter ísticas 

definidas e prazo de entrega 
préestabelecido.
   A Bolsa de São Paulo ope-
ra no mercado futuro do boi 
gordo e do bezerro, cotados 
em dólar. O contrato-padrão 
do boi gordo corresponde a 
330 arrobas, equivalentes a 
um caminhão de 18 a 20 bois, 
com peso individual de 450 kg 
a 550 kg e rendimento de 52% 
a 54%. O contrato do bezerro 
corresponde a um caminhão 
com 33 bezerros machos ne-
lorados, sem limite de idade e 
com peso mínimo de 140 kg. 
  Os negócios são feitos por meio 
de corretoras, mas para vender 
ou comprar na Bolsa o pecuaris-
ta deve estar familiarizado com 
o seu funcionamento.
  As operações casadas são 
contratos de venda de boi 
gordo vinculada à compra 
de bezerros, que visam asse-
gurar uma melhor relação de 
troca .
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pecuária

A cadeia produtiva da pecu-
ária de corte, a integração da 
pecuária com a agricultura, e 
o boi na Bolsa. Esses são os te-
mas que apresentamos aqui 
para orientação e reflexão dos 
produtores do setor pecuário 
de Mato Grosso do Sul. As in-
formações são da Embrapa 
Gado de Corte.

A integração agricultura-
pecuária é um bom negócio 
para o pecuarista?
A integração agricultura-pe-
cuária pode ser um bom ne-
gócio, mas para o pecuarista 
de corte fazer também agri-
cultura há várias exigências. 
É preciso gerenciar melhor, o 
que inclui saber como plantar 
e vender a safra, e ainda dis-
por de máquinas e equipa-
mentos e instalações especí-
ficas para a agricultura.
   Por sua vez, as vantagens 
econômicas podem ser gran-
des:
- Aumento do produto total, 
com redução do custo unitá-
rio dos produtos.
- /Melhor distribuição das 
receitas ao longo do ano, ge-

O boi na Bolsa e cadeia produtiva
rando um fluxo de caixa mais 
equilibrado. 
- Redução dos riscos na pro-
dução e nos preços, em virtu-
de da diversificação de ativi-
dades.
   Há ainda a melhoria das 
condições ambientais, com a 
recuperação de áreas degra-
dadas e consequente redução 
na erosão, além de banefícios 
específicos como os efeitos 
positivos na microfauna e mi-
croflora do solo.
    Apesar de todos esses as-
pectos favoráveis, o pecuaris-
ta deve avaliar com cuidado 
essa transformaçãom, verifi-
cando se realmente tem con-
dições de atender a todos os 
requisitos da integração.

Como se caracteriza a cadei-
ra produtiva da pecuária de 
corte?
A cadeia é formada por:
 = Fazendas, que produzem o 
boi gordo.
 = Indústria e comércio de 
máquinas e equipamentos e 
insumos necessários à pro-
dução das fazendas.
 = Agentes que fazem o pro-

cessamento, a distribuição 
e a comercialização dos pro-
dutos e subprodutos origina-
dos na cadeia.
   Todos esses atores relacio-
nam-se de forma intensa, 
criando um fluxo de maté-

e a integração da pecuária com agricultura, o que exige dos pecuaristas?

a cadeia produtiva da pecuária de corte começa no campo e termina nos hipermercados do mundo

jornaldanoticia.zip.net


