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CONTEXTO:
O NESPro conduziu um projeto, por quatro meses, com a finalidade de avaliar o
comportamento dos agentes do mercado de terneiros de corte no RS. Esse projeto foi
desenvolvido em resposta a uma conjuntura atípica, a pandemia pelo Covid-19, a qual
estabeleceu um distanciamento social, que proibiu a concentração de pessoas, típica das
feiras de terneiros& e remates de bovinos.
Assim, buscamos compreender como ocorreriam essas feiras ou espaços de vendas dos
terneiros, por meios virtuais – internet, smartphone, TV, etc... Além disso, a caracterização do
produtor, a formação do seu preço, a comercialização propriamente dita e o comportamento
dos agentes: vendedores, compradores e leiloeiros. Com os resultados, além de avaliar o
mercado, buscamos informações para contribuir com estratégias para a cadeia produtiva, de
como melhor realizar esse tipo de comercialização, por meio de material informativo, análise
de mercado, sugestões de como oferecer e mostrar os animais em vídeo entre outros
apontamentos.
&

“Nota explicativa: as feiras de terneiros são leilões especializados, criados pela Secretaria da Agricultura do RS,
na década de 70, com a finalidade de organizar os sistemas de cria, por meio da comercialização de sua produção
– os terneiros – seguindo um padrão de conformidade para entrada e venda dos animais (IN- instrução
Normativa nº 02/2016 – SEAPI/RS). O resultado disso foi a consolidação do mercado para essa categoria,
onde produtores de terneiros, recriadores e terminadores, reúnem-se para a comercialização. Geralmente, em
cada município, localizado em regiões de pecuária de corte, nos parques de exposições agropecuárias ou locais
de remates, são realizadas as feiras sob a coordenação de Sindicatos Rurais ou de Escritórios de
Remates/Leiloeiras. São locais de concentração dos animais à venda, grande afluxo de pecuaristas e de pessoas
relacionadas setor de pecuária, configurando-se como sinalizador do mercado para a atividade de cria na
pecuária de corte.”

MÉTODO:

O projeto foi estrutura do em três fases. Na primeira, analisamos 54 leilões virtuais, na frente
do computador, televisão ou celular, anotando como ocorreu o remate, tipo de plataforma
utilizada, como os clientes davam seus lances, como os animais eram apresentados, se tinha
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público presente ou não, que tipo de estratégia de marketing era apresentada pelo leiloeiro,
quantos animais vendidos, tipo de animais, preços, quem vendeu, quem comprou, etc... Todos
os dados foram lançados em planilhas e as informações processadas em Excel.
2ª. Fase do Projeto: consiste na aplicação de questionários para compradores e vendedores
com o objetivo de conhecer o perfil e as características de seus interesses no que diz respeito
a organização do leilão, o formato de venda, os itens valorizados pelos compradores e as
formas de ofertar e diferenciar os terneiros. (Em execução).
3ª Fase do Projeto: identificação das variáveis que afetam o preço no leilão virtual e das
características dos leilões. Nesta etapa será desenvolvido um guia com instruções de
estratégias para a comercialização de terneiros em eventos não presenciais. (Em execução).

RESULTADOS:
Os resultados estão resumidos em quadros e figuras que foram disponibilizadas previamente
ao público, na forma de quatro informativos organizados pelas fases dos remates, em abril, 1ª
quinzena de maio, 2ª quinzena de maio e junho. Por fim, aqui são apresentados os resultados
da primeira fase, por meio da análise consolidada de toda a temporada. A interpretação e
análise dos resultados é meramente científica e as suas implicações refletem unicamente uma
síntese com base nas evidências encontradas nos apontamentos de cada leilão. A seguir são
apresentados os resultados das características dos leilões, dos animais comercializados e do
mercado. Por fim, as conclusões e as implicações práticas decorrentes.

A - Características dos Leilões:

Análise:
✓ Foram monitorados 54 leilões,
em
24
praças
de
comercialização,
3000
operações
de
venda,
envolvendo aproximadamente
1000 compradores e 30.000
cabeças.
Tudo
isso foi
operacionalizado
por
20
empresas/escritórios
de
remates/leiloeiras.
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✓ Os sistemas de transmissão foram por TV, Youtube, telefone, Facebook, WhatsApp e
aplicativos ou canais próprios das leiloeiras.
✓ As feiras ocorreram prioritariamente no mês de maio que é a época tradicional das feiras
de terneiros desde sua origem, pois coincide com o momento em que os terneiros
alcançam o maior peso para venda, sem causar prejuízos às mães antes do inverno.
✓ Os compradores, nesse período, já estão com a estrutura de alimentação organizada para
receber esses animais, como pastagens, forragens conservadas ou suplementos. Este ano
isso atrasou devido à longa estiagem durante o verão e parte do outono, cujo término
ocorreu em meados de abril. Por essa razão, as vendas ocorreram até o mês de junho.
✓ A maioria dos remates ocorreram no período da tarde, seguindo a tradição das feiras de
terneiros presenciais, semelhante ao que vem ocorrendo nos últimos 20 anos.
✓
Os eventos foram, em
menor proporção, de feiras
especializadas de terneiros
(20%) (apenas terneiros do
evento) e, prioritariamente, os
terneiros foram ofertados em
remates mixtos, denominados
de “Gado Geral”, onde também
eram comercializadas outras
categorias de animais (novilhos,
novilhas, vacas, touros). Essa foi
uma alternativa encontrada
pelas empresas organizadoras dos remates frente às incertezas no mercado, pois muitos
vendedores de terneiros preferiram à venda direta de seus animais para outros
pecuaristas. Isso reduziu, em algumas regiões, o número de terneiros que viabilizasse um
evento exclusivo. Assim, optaram por realizar um leilão mais abrangente, incluindo outras
categorias de animais.
✓
A maioria dos remates
tinha público, no máximo 30%
da capacidade do recinto e 90%
deles apresentaram os animais
em
pista.
Portanto,
exclusivamente virtual, sem
público e sem animais, tudo
ocorrendo via vídeos e canais de
transmissão, ocorreu em apenas
10% dos eventos.
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B - Características dos terneiros comercializados:

Análise:
✓ À medida que foi avançando o outono, diferente de outros anos, o peso dos terneiros
comercializados foi diminuíndo.
Geralmente no mês de maio se
observava terneiros mais pesados,
o que não aconteceu este ano,
quando o maior peso foi em abril.
✓ Independente do mês de venda, os
pesos
são
considerados
relativamente baixos para essa
categoria, pois requer muito tempo
para o comprador vendê-los como
novilho gordo e, também, resulta
num baixo valor nominal para o
vendedor.
✓ Os
machos
castrados
representaram a categoria mais
pesada, seguida dos terneiros
inteiros e das terneiras.
✓ Aproximadamente
70%
dos
terneiros comercializados pertencem as raças puras ou seus cruzamentos e entre estas
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destacam-se o Braford, Angus, Brangus, Hereford, cruzas com Angus e com Braford.
Muitos produtores de terneiros ofertaram lotes de animais constituídos por duas ou
mais raças. Chama atenção que em torno de 30% dos terneiros apresentados à venda
nesta temporada não têm raça definida. Embora, o gado de corte no RS, tenha evoluído
muito em sua padronização, esses resultados apontam para a necessidade de os
pecuaristas continuarem investindo na melhoria do padrão racial do rebanho.
✓
Uma análise exclusiva
dos
terneiros
que
constituíram as quatro raças
definidas por ocasião dos
leilões desta temporada,
comprova um predomínio do
Braford, independente da
categoria do terneiro. Em
segundo lugar aparece a raça
Angus, como já era esperado,
em
função
das
suas
características desejáveis e
das
oportunidades
diferenciadas para comercialização do futuro novilho destinado ao abate.
✓ Mais de 60% dos terneiros comercializados, quando analisamos somente as raças puras,
pertencem aos grupos genéticos denominados de “sintéticos” – Braford e Brangus – o
que pode ser motivado pela maior resistência desses biotipos ao carrapato e ainda pelo
interesse de compradores de outros estados.
✓
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C – Caracterização do mercado:

Análise:
✓ Os quatro informativos
apresentam
o
detalhamento
dos
preços praticados em
etapas específicas e
alguns
comentários
conjunturais do período
analisado.
✓ No mês de abril, o RS
ainda apresentava as
consequências graves
da estiagem e somente
no início de maio, com
as primeiras chuvas, as
pastagens começaram a reagir, o que estimulou os compradores a investirem em
terneiros. Além disso, havia uma incerteza sobre os efeitos da Pandemia sobre o
mercado do boi e as perspectivas para o setor. Isso limitou a obtenção de melhores
remunerações para os terneiros.
✓ No mês de abril houve uma grande variação no peso dos terneiros, nos diversos leilões
monitorados. O maior número de animais foi comercializado no mês de maio,
especialmente na primeira quinzena.
✓ Os terneiros apresentaram uma valorização média de 10%, em relação ao preço do boi,
sendo maior para os machos inteiros. Isto pode ser decorrente da perspectiva de
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exportação
desses
animais vivos pelo RS,
especialmente para a
Turquia, que exige
animais inteiros.
✓ Nessa primeira quinzena
de maio ainda não foi
observada uma onda
mais
otimista
pela
chegada das chuvas e
das incertezas que se
apresentavam para a
maioria dos negócios.

✓ Na segunda quinzena de maio houve uma reação dos preços, pois o preço do boi teve
uma recuperação, as pastagens começaram a melhorar e as incertezas do mercado de
carnes se dissiparam.
Surgiu uma onda de
otimismo,
puxadas
pela manutenção dos
preços no varejo e
pelo crescimento das
exportações de carne
bovina, especialmente
para a China. Isso
estimulou
os
invernadores
a
comprarem
mais
terneiros.
Nesse
momento, também foi
observada uma menor
oferta, o que de certa forma contribuiu para o aumento no preço em relação ao mês de
abril. Nesse período, em torno de 90% dos animais ofertados foram vendidos, portanto,
com muita liquidez. Nessa quinzena o terneiro valorizou 4,7% e o boi gordo 4,5 .
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✓
No mês de junho
ocorreu
uma
redução
significativa na oferta de
terneiros. Neste momento
já estava iniciando a
entressafra
do
boi,
melhorias
no
preços
(valorização de 6%) e maior
valorização dos terneiros.
✓
Os machos castrados
tiveram maior preço, pois
representam
segurança
para quem compra no início
do inverno, e porque
diminuiu a demanda para exportação de gado em pé.
✓ No período, também aumentou o preço das fêmeas, como resultado da boa perspectiva
para investimentos na cria, pois os sinais para o futuro são promissores.
✓ Houve uma melhoria dos preços dos terneiros em resposta aos melhores preços do boi
gordo e das pastagens para receber esses terneiros, o que é um comportamento lógico.
✓ Os machos inteiros tiveram preços levemente superiores aos castrados, o que aponta o
efeito do mercado para exportação de gado em pé. Apesar de isso não significar que
todos esses terneiros inteiros terão o destino da exportação, o comprador tem essa
oportunidade e, caso ele não venda para o “navio”, pode recriar e engordar esses
animais para vendê-los como boi gordo.

✓ Foram avaliados aproximadamente 30.000 terneiros e isso é representativo do mercado
dessa categoria nas feiras de outono no RS.
✓ A sobrevalorização do terneiro em relação ao boi gordo foi em média 11,43%, atingindo
14% para os machos inteiros. Esses valores, considerando a conjuntura mundial, a
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estiagem que afetou boa parte do período de comercialização e o novo processo de
venda, essencialmente virtual, podem ser considerados positivos.
✓ As praças físicas de comercialização estão localizadas basicamente na Depressão
Central, Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Litoral Norte do RS. Nessas localidades
são tradicionais as feiras de terneiros e estão localizadas a maioria das empresas
leiloeiras, sindicatos rurais e parques de exposições com infraestrutura para a realização
de leilões.

CONCLUSÕES

✓ A prática de comercialização virtual ou parcialmente virtual demonstrou a sua
viabilidade e sugere muitas oportunidades para comercialização de gado vivo no RS e
no Brasil.
✓ O sistema de transmissão das imagens precisa avançar e o desenvolvimento de
aplicativos, boa qualidade de imagem e som precisam evoluir.
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✓ Os preços praticados nesta temporada apontam para uma recuperação da pecuária, em
particular dos sistemas de cria, os quais constituem a base de qualquer criação de gado.
✓ Os pesos dos terneiros ainda são considerados baixos, mas são em parte justificados
pelas dificuldades de alimentação do rebanho nos últimos cinco meses de estiagem.
Contudo, embora compreensível, os produtores precisam melhorar a alimentação dos
rebanhos ou estimular nascimentos dos seus terneiros mais cedo, o que resultará em
animais mais pesados à venda.
✓ Uma valorização de aproximadamente 14% no preço do terneiro em relação ao kg do
boi gordo ainda não é um valor estimulador para o pecuarista fazer grandes
investimentos na cria, mas como já comentado anteriormente, dada a conjuntura do
momento, são valores considerados positivos. Além disso, praticamente tudo que foi
ofertado foi vendido, o que significa uma atividade econômica com liquidez e baixo
risco.
✓ O sistema virtual carece de maior profissionalização do vendedor, fornecendo
informações claras e detalhadas dos seus terneiros. Neste sentido, os leiloeiros também
precisam auxiliar na preparação dos lotes de animais à venda, desde uma boa tomada
de imagens/filmagens, fornecimento de informações zootécnicas, de manejo e
sanitárias dos terneiros. Com isto, os compradores terão mais segurança e certeza de
disputar o animal com mais lances, melhor remunerando o vendedor e recebendo um
produto alinhado com o que imaginam estar comprando.

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS:
✓ O sistema virtual foi uma prévia do que poderá ser utilizado, nesta primavera, na
temporada de venda de reprodutores. Os vendedores de touros são mais experientes e
profissionalizados na comercialização de seus animais do que o de terneiros, mesmo
assim, agora os leilões serão prioritariamente virtuais, diferentes dos anos anteriores
quando os lances pelos “canais” eram ferramentas de apoio. Portanto, disponibilizar um
sistema eficiente de comunicação, de imagens e som profissionais, além de detalhar o
produto, serão estratégicos.
✓ Com os preços praticados no mercado de terneiros é possível afirmar que os sinais são
muito positivos para a comercialização de touros, pois a cria sai fortalecida desta
conjuntura e aponta um cenário favorável para 2021/22.
✓ De outra parte, as perspectivas para o preço do boi gordo são animadoras, pois o Brasil
continua em ritmo crescente nas exportações de carne bovina, um mercado interno
estável e, especialmente no RS, uma entressafra mais duradoura. Portanto, para o
segundo semestre do ano e, em especial, para os meses de novembro e dezembro, com
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o final da reclusão social e aumento de demanda, certamente haverá novos repiques na
valorização do boi gordo.
✓ Para a segunda temporada de comercialização de terneiros, como uma safrinha na
agricultura, que ocorre no mês de novembro, as perspectivas são ótimas, pois muitos
compradores adquiriram terneiros neste outono. Isso lhes obriga a fazer a reposição de
gado no final da primavera, fato que resultará num aumento de demanda e maior
valorização dos terneiros. Para aproveitar essa tendência, é fundamental que os
pecuaristas preparem adequadamente seus animais destinados a venda, definindo
tamanho do lote, homogeneidade dos animais e montem uma boa estratégia de
marketing na promoção de seus terneiros.
✓ Os leiloeiros devem considerar que o detalhamento das características dos terneiros ou
de qualquer categoria de gado é importante para o comprador diferenciar o que está
sendo ofertado e definir seus critérios de precificação e compra.
1
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