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Resumo1

A cadeia produtiva da pecuária de corte possui grande destaque no cenário 
do agronegócio brasileiro, dado que o Brasil aparece como maior exportador 
mundial de carne bovina, segundo maior produtor mundial e com o segundo 
maior rebanho comercial do mundo. Portanto, o objetivo deste trabalho é 
identificar desafios atuais elementares de PD&I e TT, visto que diante das 
expectativas e potencial, a cadeia da carne bovina deve se manter sustentada. 
Por isso, o CICARNE (Centro de inteligência da carne) associado às atividades 
de inteligência competitiva da cadeia produtiva de carne bovina brasileira, 
através de pesquisas, amparará o direcionamento de estratégias de pesquisa, 
e divulgação de informações para seus Stakeholders. Por meio de pesquisa 
realizada através de formulário via web, foram obtidas 1630 respostas de 
542 municípios diferentes de todo o Brasil, em que foram identificadas as 
prioridades do Brasil como um todo. Nela foram feitas 39 perguntas em 5 
áreas diferentes de conhecimento: Saúde e bem-estar animal; Nutrição 
animal e forrageiras; Melhoramento animal; Gestão e sistemas de produção 
e Ciências e tecnologia da carne. Os principais desafios tecnológicos da 
pecuária de corte brasileira encontrados foram: controle de ectoparasitas; 
técnicas de manejo de pastagem; valor econômico; custos de produção e 
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garantia da qualidade; e segurança do alimento. O CICARNE buscará atender 
essas demandas por meio da missão de produzir, sistematizar e dispor 
informações e dados de maneira organizada visando a melhor coordenação 
dessa cadeia para promover ganhos competitivos. Por fim, a sua utilização 
permitirá a tomada de decisão mais qualificada dos gestores, promovendo 
ganhos individuais e coletivos para os agentes da pecuária de corte brasileira, 
consolidando o papel de maior supridor de alimentos do mundo.
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