
A receita para acertar na compra  

de um cavalo de hipismo  

     

Você não conhece a receita para comprar um ótimo cavalo de salto? Pois é a mesma de 
escolher o casamento perfeito, simplesmente não existe !!! 

Há, assim como em casamentos, alguns pontos que norteiam a escolha, porém não há 
ninguém habilitado o suficiente para garantir o sucesso do novo conjunto, só o tempo mostrará 
se a escolha foi correta. 

Nós profissionais temos obrigação de esclarecer aos nossos clientes que manifestam o desejo 
de adquirir um cavalo de salto, que esta compra não é um investimento financeiro, é um 
investimento em saúde física e mental, o retorno que deve ser esperado é prazer e bem estar, 
o objetivo é praticar  o esporte e ter resultados em competições. Não há valor de revenda 
estabelecido e a liquidez é muito baixa. Muitos cavaleiros esperam vender seu cavalo pelo 
mesmo valor da compra, alguns fazem até correção do valor investido porém, esquecem que 
tratamos de um ser vivo, que envelhece, que adoece, que pode piorar tecnicamente, que pode 
deixar de ser um bom cavalo. 

Outro ponto que deve ficar bem claro ao interessado na compra do animal, principalmente se é 
o primeiro, é o custo de manutenção. Este é um valor considerável, que pode sofrer grandes 
variações em função de despesas de competição, compra de medicamentos e até cirurgias. 
Quando o cavaleiro resolve vender o cavalo, por qualquer motivo, provavelmente vai demorar 
alguns meses até que se efetive a venda e, neste período o cavalo continuará custando o 
mesmo mensalmente. 

Após o esclarecimento destes pontos e, se ainda assim, a vontade de comprar um cavalo 
persiste, devemos deixar claro que a receita para adquirir o cavalo certo é uma mistura entre 
conhecimento técnico e sorte. 

Sem dúvida, o mais importante dos requisitos é o conhecimento, mesmo porque o profissional 
competente pode até errar na compra, mas pode com o tempo, através de trabalho, adequar o 
cavalo ao cavaleiro. 

Porém, ter um bom profissional assessorado  não credencia a operação ao sucesso. Assim 
como no casamento, não há como  prever o resultado desta união, só o tempo irá comprovar 
ou não a compatibilidade entre cavalo e cavaleiro. 

Experimentar um cavalo, colocá-lo a prova em situações adversas, testar sua boa vontade e 
seu caráter são atitudes que devem ser tomadas, mas aconselho não se alongar nesta fase de 
namoro, só o dia a dia vai revelar se a química funcionou. 

O profissional deve ajudar a determinar as características básicas a serem procuradas no 
animal, a idade, o nível de experiência, o temperamento e até o tamanho do cavalo devem já 
estar pré-definidos antes de iniciar a pesquisa. 

É imprescindível que se conheça o histórico do cavalo, seus resultados anteriores e seu 
comportamento em competições, fitas de vídeos de concursos que tenha saltado, ajudam 
muito nesta fase. 

Esta escolha deve ser baseada somente em critério técnicos, o profissional responsável pela 
compra deve escolher o animal que melhor se adapta ao cavaleiro, algumas vezes o cavaleiro 
se apaixona por algum cavalo por características físicas “Ah, sempre quis um cavalo preto...”  
Mas nesta hora é papel do instrutor frisar que este estado de paixão certamente irá sucumbir 
no primeiro refugo. 



Depois de escolhido tecnicamente o cavalo deve ser submetido ao exame veterinário. Neste 
ponto também ocorrem problemas. Apesar de alguns veterinários discordarem, sugiro que 
nesta fase seja utilizada a relação custo-benefício. Assim como não  há ninguém 
absolutamente são, não há cavalos sem problemas físicos, porém estes problemas podem ser 
classificados de acordo com o risco que apresentam para a prática do esporte. Há problemas 
de baixo, médio e alto risco. Este deve  ser o posicionamento do veterinário, a decisão de 
comprar ou não deve ser tomada, relacionando-se esta informação com outros fatores, como 
preço, idade do animal e o fim a que ele se destina. 

Apesar de todos estes cuidados, há chances de não dar certo, a falta de sucesso pode ser 
chamada de falta de sorte ou incompetência de quem assessorou na compra. 

 


