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Para compreender melhor as demandas da pecuária de corte foram sistematizadas 
as respostas de uma pesquisa aplicada em nível nacional, realizada a partir de um 
questionário online respondido por produtores rurais, empresários, consultores 
técnicos, pesquisadores, professores, estudantes e demais segmentos 
interessados na atividade. A enquete abordava 39 questões divididas em 5 grandes 
áreas: Saúde e bem-estar animal; Nutrição animal e forrageiras; Melhoramento 
animal; Gestão e sistemas de produção e Ciência e tecnologia da carne. A análise 
iniciou-se com a região Sul por apresentar muitas respostas, sendo possível 
quali�car as demandas desagregadas por estado. Os �ltros, relatórios, seleção de 
dados, apuração e segregação das respostas foram realizados utilizando a tabela 
dinâmica e os recursos grá�cos do Excel para a geração dos mapas. Os itens 
identi�cados como a mais alta prioridade para cada área foram: controle de 
ectoparasitas com 58%, 43% e 35% para o RS, SC e PR; técnicas de manejo de 
pastagens cultivadas com 36%, 50% e 60% para RS, SC e PR, reprodução animal 
com 27%, 38% e 35% para RS, SC e PR, custos de produção com 53%, 64% e 73% 
para RS, SC e PR; e por �m, garantia da qualidade e segurança do alimento com 
43%, 57% e 47% para RS, SC e PR, respectivamente. A identi�cação mais detalhada 
das necessidades na pecuária de corte possibilita contribuir com a formulação de 
políticas públicas especí�cas e direcionar estratégias de pesquisa e transferência 
de tecnologia de maior relevância para os produtores rurais.
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