
MAXIMIZE O 
DESEMPENHO DA 
SUA PROPRIEDADE 
DO JEITO CERTO

MAXMEAT: UM CONCEITO PARA RECRIA 
E ENGORDA DE BOVINOS DE CORTE



Como um pecuarista de corte, o rebanho com bom desempenho é essencial para 
o sucesso da operação. Vários fatores influenciam o ganho de peso e a eficiência 
alimentar, como nutrição, saúde, genética e clima. Portanto, obter um sistema
eficiente e lucrativo não é tão simples. Como ter a certeza de que seu rebanho 
está apto a desempenhar conforme o esperado?

DESEMPENHO ANIMAL ADEQUADO DURANTE 
O ANO TODO
O programa MaxMeat da De Heus auxilia a melhorar 

o ganho de peso diário, desenvolvimento de carcaça 

e qualidade da carne do seu rebanho. Fazemos isso 

customizando nosso plano para sua fazenda e sistema 

produtivo, desde os requerimentos nutricionais específicos, 

até as estratégias de manejo.

UM PLANO NUTRICIONAL CUSTOMIZADO
Esse conceito proporciona resultados satisfatórios se bem 

executado por todo um ciclo (recria, engorda ou ambos). 

Isso significa um rebanho com desempenho superior por 

conta de uma estratégia nutricional adaptada à realidade 

da propriedade, o que maximiza o uso dos recursos 

disponíveis em cada situação.

Como parte dessa estratégia, a intensificação da 

suplementação é um método comprovado para aumentar 

o ganho de peso animal, o aproveitamento da forragem 

disponível e em alguns casos, a taxa de lotação da 

propriedade. O uso de tecnologia no sistema de produção 

é a chave para melhorar o resultado das propriedades de 

corte no Brasil. Dessa maneira, você auxilia a reduzir o uso 

da terra e a mitigar a emissão de gases de efeito estufa 

(GEE) por kg de carne produzido.

O PROGRAMA MAXMEAT VAI TE AJUDAR A:

•  Atingir ganho de peso adequado durante as fases de recria e engorda;

• Melhorar a qualidade da carcaça e da carne;

• Aumentar taxa de lotação e produtividade;

• Minimizar uso de terra e emissão de gases;

• Maximizar o resultado financeiro da fazenda.



QUALIDADE DA PASTAGEM E 
REQUERIMENTOS NUTRICIONAIS
Cada categoria animal apresenta requerimentos 

específicos de energia, proteína, minerais e vitaminas. 

Para os melhores resultados é necessário entender a 

qualidade e disponibilidade de forragem, e fornecer uma 

suplementação adequada para cada situação. Diferente de 

outros programas, o MaxMeat é adaptado a seus animais e 

propriedade. O objetivo é aumentar o desempenho de seu 

rebanho e a lucratividade do seu sistema produtivo.

INGESTÃO E EFICIÊNCIA ALIMENTAR
Conhecer os aspectos ambientais da sua propriedade 

e fornecer uma dieta de qualidade adaptada para cada 

categoria, momento ou situação é necessário para otimizar 

a função ruminal, ingestão de matéria seca, saúde intestinal 

e eficiência alimentar. Isso vai proporcionar uma melhoria na 

produtividade do seu rebanho.

DESENVOLVIMENTO DE CARCAÇA E 
QUALIDADE DE CARNE
Para melhorar a qualidade das carcaças e da carne, 

o programa MaxMeat considera características como: 

genética, manejo, nutrição, manejo pré e pós-abate, 

que afetam diretamente estes pontos.

PRODUÇÃO ANIMAL SUSTENTÁVEL
Na De Heus temos o comprometimento global em 

reduzir as emissões de GEE e metano. Diversos estudos 

demonstraram que estratégias de manejo de pastagem, 

intensificação da suplementação e utilização de aditivos 

específicos auxiliam nesse tema. Nosso conceito MaxMeat 

leva em consideração todos estes pontos para reduzir a 

pegada de carbono e contribuir para uma produção mais 

sustentável e um planeta melhor para as futuras gerações.

UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA TODO O ANO
Nosso programa MaxMeat para recria e engorda une 

todos os fatores nutricionais, de manejo, clima e situação 

da propriedade. O programa vai ajudá-lo a maximizar 

o desempenho e a eficiência do rebanho na fazenda e 

principalmente, melhorar seu resultado financeiro.

QUER SABER MAIS?
Entre em contato com o time da De Heus para mais 

informações sobre o programa MaxMeat para sua 

propriedade.
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DE HEUS BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL
www.deheus.com.br

0 PROGRESSO
ESTÁ EM NOSSOS GENES

Na De Heus Nutrição Animal oferecemos a confiança de nossa atuação centenária, 

tecnologias de competitividade internacional e linhas de produtos com ótima performance, 

para as principais criações econômicas do país, ajudando a maximizar a eficiência 

nutricional, otimizar resultados e progredir.

Somos uma das maiores referências em nutrição animal do mundo e, como 

empresa familiar, entendemos que a perspectiva de longo prazo e o legado são valores 

vitais para nossos clientes. Dessa forma, cada programa nutricional ou serviço de suporte 

técnico representa um atendimento exclusivo e com alto grau de conhecimento agregado, 

proporcionando soluções nutricionais superiores.

Atuando em mais de 20 países e com uma equipe de profissionais altamente 

especializada, buscamos ativamente oportunidades de criação de valor e impacto 

potencializando o desenvolvimento do setor agrícola. Isso, 

é o que chamamos de “powering progress”.


