
 

 

Avaliando e definindo o preço do seu potro   
 

Muitos criadores e cavaleiros comentam sobre a dificuldade encontrada para a avaliação 

de seus potros. Para muitos a explicação se encontra no fato de que colocar de lado os 

fatores emocionais seja quase impossível. Outros simplesmente têm muita dificuldade 

na extrapolação do que eles estão vendo agora e a forma com que esses potros se 

parecerão e se movimentarão quando estiverem totalmente formados.  

 
 

Seguem aqui algumas sugestões.  
Toda a vez que você olhar para o seu potro mentalize uma nota de suas impressões 

sobre a sua capacidade atlética. Trata-se de um potro ativo que adora se movimentar e 

galopar no campo ou ele prefere poupar energia? Quando ele se movimenta nos 

piquetes ele demonstra elasticidade ou apresenta rigidez de movimentos? Quando ele 

galopa, ele usa seus posteriores para fortalecer sua movimentação? Nessa 

movimentação ele apresenta leveza ou toca o solo de forma abrupta, tanto no trote 

quanto no galope? Ele aparenta estar sempre usando bem seus posteriores, em ambos 

andamentos, ou se debruça sobre os anteriores? Ele é equilibrado quando se movimenta 

e executa com facilidade mudanças aéreas ou demonstra grande esforço para se manter 

equilibrado? Quando ele trota ou galopa, seus posteriores se engajam ou simplesmente 

tendem a seguir os anteriores? Há elevação em sua movimentação ou ele se move junto 

ao solo? Quando ele trota apresenta agilidade, ou seus posteriores aparentam se 

movimentar em câmera lenta? Ele trota em linha reta ou apresenta movimentos 

cruzados? A conformação de seus membros apresenta bom desenvolvimento com o 

passar do tempo e os mesmos serão bons o suficiente para praticar o esporte? Ele prende 

a sua atenção - você tem dificuldade para tirar os olhos de cima dele? No cômputo geral 

ele se movimenta como um atleta ou como um saco de batatas?  

 



 
 

Essas impressões diárias são importantes para registrar, pelo menos mentalmente, 

porque durante o desenvolvimento de um potro, haverá momentos que sua 

movimentação não será das melhores, pois os potros não crescem de forma uniforme. 

Então a formação de uma opinião baseada em observações múltiplas durante um 

período de tempo terá uma grande chance de reconhecimento dos verdadeiros atributos 

de seu potro.  

 

Avaliação Racional  
Aos três (03) meses de idade, conduza a matriz e o potro a uma pista de piso macio, mas 

não pesado, e avalie o potro mais formalmente. Peça a alguém que filme para você e 

mais tarde transfira o filme para o computador, de forma que você possa realmente 

observá-lo se movimentando e até mesmo observá-lo em câmera lenta se considerar isso 

útil. Leve em consideração os mesmos critérios mencionados acima e avalie 

criticamente sua conformação e atributos que darão suporte para o desempenho de uma 

carreira esportiva e/ou desfrutar de uma longa jornada no esporte. Após a observação do 

potro na pista, trote a égua em piso duro e observe o potro de frente e por trás. Ele se 

movimenta em linha reta? Ele é equilibrado? Filmar essa atividade pode se provar muito 

útil se você tiver dificuldade em decidir se o potro se movimenta em linha reta ou não. 

 
 

 



 

Se sua criação é reduzida e não tem a devida experiência para saber o que observar, 

visite exposições, baixe arquivos de exposições de potros ou outras mostras da internet. 

Entretanto não se decepcione com apresentações abaixo da média, em comparação com 

esses vídeos, pois quando filmamos nossos potros nós os trazemos diretamente do 

piquete, sem a devida preparação, a apresentação e alimentação adequada, que os potros 

estabulados recebem normalmente. Muitas pessoas avaliam potros utilizando-se de 

apenas dois critérios: porte e pelagem. Não seja uma dessas pessoas!  

 

Definido o Preço de um Potro 
Quando eu defino o preço de um potro, eu parto de zero. Porque zero ? Porque o 

mercado não se importa sobre o custo da matriz. O mercado não quer saber o preço do 

sêmen do garanhão utilizado. O mercado não se interessa pelo custo de alimentação e 

tratamento da égua durante o período de gestação. O mercado pouco se importa sobre o 

custo do trato do potro antes do desmame. Também não quer saber sobre gastos com 

despesas veterinárias, ração, ferrageamento, dentista, propaganda, etc.  

 
 

Todos esses custos não produzem impacto sobre a definição do preço de um potro, pois 

eles não influenciam a mim ou ao comprador com conhecimento, na determinação da 

probabilidade de que esse potro possa se tornar um super atleta, um super garanhão ou 

uma super reprodutora.  

 

E uma vez que o comprador especializado avaliará o potro baseado no potencial atlético 

ou reprodutivo que ele vislumbra no potro, é assim que se define o preço de um potro. 

Avalia-se o potencial em dois aspectos: O primeiro aspecto é o genealógico. Ou seja, a 

linhagem sangüínea do potro e a carga genética que ele carrega. Uma vez que se exige 

evidência de desempenho esportivo na linha materna das matrizes e garanhões (exceção 

às circunstâncias especiais quando a dose e o tipo certos de puro-sangue são 

introduzidos) o potencial "no papel" do potro é muito importante. Quanto mais alta a 

carga genética do potro maior o preço potencial desse potro.  

 

Mas o aspecto genealógico não é o único aspecto a ser considerado. Ainda mais 

importante é o potro em si: a realização ou expressão do potencial genético do garanhão 

e da reprodutora. Se baseado em sua condição atlética (prioridade absoluta), tipo, e 

conformação, acredita-se que o potro detenha grandes possibilidades de se tornar um 



atleta excepcional (ou apresenta grande chance de se tornar o pai ou mãe de grandes 

atletas) então o preço definido é alto. Caso acredite-se que a probabilidade desse evento 

é baixa, então definimos um preço baixo. Sem o estabelecimento de fórmulas, ou outras 

ações, apenas baseadas em julgamento críticas sobre o potencial do potro.  

 

Na prática a decisão apresenta-se um pouco mais complicada quando se tratam de 

potros produtos de garanhões jovens. Se estiver usando um garanhão jovem em sua 

primeira estação de monta, os potros devem ser vendidos de forma que caiam em mãos 

de profissionais que o conduzam de forma adequada em suas carreiras atléticas ou 

reprodutivas, por um preço menor do que realmente eles possam valer.  

 

Como Estou me Saindo?  
Uma forma de se avaliar nossa capacidade como criador é a constatação de haver 

produzido um potro de acordo com nossas observações genéticas de pai e mãe.  

 

Se o potro em nossa frente é pior do que havíamos imaginado, baseado na genética do 

garanhão e da matriz, então a decisão tomada foi "inadequada"; se o resultado estiver na 

média, a decisão pode ser considerada "neutra"; mas se o produto for melhor do que o 

esperado, então a decisão foi "positiva". Caso o resultado seja positivo, devemos tentar 

imaginar se o valor agregado foi acidental ou se descobrimos um cruzamento 

diferenciado. Isso deve ser feito repetindo-se o cruzamento a estabelecendo-se novas (e 

contínuas) avaliações da combinação genética.  

 

Fonte: 
Horse International - Sport and Breeding No. 8 - 2008  

Págs. 38 e 39 - Reed on Breeding  

 

Tradução e Adaptação: Luiz Rocco  

 

 


