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AGRONEGÓCIOS /  PECUÁRIA DE CORTE

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA

PÚBLICO-ALVO

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, MEI e Produtor Rural

SETOR(ES) DO PÚBLICO-ALVO

Agronegócios

SEGMENTO DO PÚBLICO-ALVO

Alimentação

NECESSIDADE DO PÚBLICO-ALVO

O incremento da produ vidade na pecuária se traduz em uma necessidade prioritária para produtores no Estado do
Rio de Janeiro. Produzir mais dentro das áreas de produção disponíveis significa ter acesso e incorporar tecnologias
produ vas na a vidade rural fluminense. Neste sen do, o Sebrae/RJ procura por empresas que possuam serviços de
consultorias especializadas, capazes contribuir para o aumento da produ vidade na pecuária do nosso Estado. 

RESULTADOS / BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A APLICAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO

Resultados esperados para o serviço voltado para Pecuária de Corte: 

 Viabilizar a Inseminação Ar ficial, principalmente em vacas paridas 

 Promover o Melhoramento Gené co do rebanho 

 Aumentar a taxa de prenhes ao final da Estação de Monta 

 Reduz o intervalo entre partos do rebanho 

 Concentrar os nascimentos e o desmame dentro do rebanho nas melhores épocas do ano 

 Aumentar o peso ao desmame 

 Reduzir a idade ao abate 

 Melhorar a padronização do rebanho e das carcaças 

 Melhora o controle e direcionamento do rebanho. 

 Determinar o estado ginecológico nas fêmeas durante ou após a estação de reprodução. 

 Elaborar listas de descarte de animais improdu vos.

 Iden ficar os níveis de concepção resultantes da estação de cobertura e a rápida tomada de decisão sobre
os resultados confere maior importância ao diagnós co precoce da gestação. 



OBSERVAÇÃO

Buscamos empresas com serviço de consultoria técnica específico para Melhoramento e monitoramento gené co
para Pecuária de corte de rebanho bovino.  As consultorias serão aplicadas de forma presencial em todo território
fluminense e têm como obje vo contribuir para o aumento da produ vidade pecuária.

O Estado do Rio  de Janeiro  possui  um considerável  volume na a vidade pecuária  de  bovinos,  com uma maior
expressão na pecuária de leite, mas também com representa vidade na pecuária de corte. Este fato se apresenta
para o SEBRAE como uma estratégica oportunidade de promover a produ vidade na a vidade, e assim contribuir
com a geração de renda e emprego.


