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     No sul do Brasil, a comercialização de bezerros ocorre 

geralmente por meio de vendas diretas entre produtores 

ou em leilões. A comercialização via leilões é 

caracterizada pela competição entre os compradores: 

criando mercados em casos de baixa demanda ou a 

melhora dos preços em situações de alta demanda.  

      Contudo, o objetivo foi observar o comportamento do 

preço dos bezerros comercializados em leilões no Estado 

de Santa Catarina durante o outono dos anos de 2009 a 

2014. 

        Dados coletados através de uma empresa leiloeira 

responsável por 90% dos leilões realizados na região 

serrana de Santa Catarina.  

 

 

 

 

       O preço de comercialização dos bezerros em leilões está 

relacionado aos preços praticados na comercialização do boi 

gordo do Estado. Além disso, animais do sexo masculino 

apresentam um valor superior aos animais do sexo feminino, 

sendo que o peso não foi um fator que influenciou o preço no 

período avaliado.  

   

 

Não foram observadas diferenças significativas no preço 

dos bezerros comercializados entre os anos de 2009 e 2010. 

No entanto, nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014 houve 

diferença significativa entre o preço dos bezerros, ocorrendo 

um aumento em 2011, seguido de uma queda nos dois anos 

seguintes, voltando a ter um aumento no ano de 2014.  Os 

preços médios observados para a comercialização dos 

bezerros ao longo dos anos acompanharam a variação do 

preço do boi gordo no Estado.  

        Além disso, o sexo apresentou influência no preço pago 

pelo bezerro, onde o macho teve maior preço de 

comercialização em relação as fêmeas.  O peso vivo dos 

animais não foi um determinante no preço do bezerro. 
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