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GENÉTICA AFINADAGENÉTICA AFINADA
Agro Maripá: excelência em seleçãoAgro Maripá: excelência em seleção

 na difusão de tecnologia 
em sementes  para ILP!

é PIONEIRA
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POR AQUI PASSA O 
APRIMORAMENTO GENÉTICO 

QUE O NELORE PRECISA.
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Baby e Prenhezes
Nelore

21 horas

Sociedade Hípica Paulista
R. Quintana, 206 - Cidade Monções
São Paulo - SP

14/09/2017
Quinta-feira

Realização

Lances e Cadastros
43 3373-7077 43 3026-7777

Agência

11 3137-7690

Transmissão

34 3325-7784

Assessoria Patrocínio
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A bela imagem que estampa 

nossa capa vem do múltiplo 

e refinado criatório da Agro 

Maripá, comandada por 

Marcelo Baptista Oliveira. 

FOTO Rafael Mazeck

nossa capa
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Você tem em mãos a vigésima publicação da nossa 
revista, que completa 20 edições em prol da pecuária 
brasileira esse bimestre. Foi necessária muita dedicação, 
trabalho em equipe, coragem e competência para chegar 
até aqui. Porém, chegado esse momento, fica claro 
que tudo valeu a pena. Isso porque nossa maior meta 
sempre foi divulgar o que o campo brasileiro tem de 
melhor. 

Acreditamos sempre na potência do nosso país, e 
nessa edição não poderia ser diferente. Buscamos de 
onde é que vem toda essa força para superar qualquer 
adversidade, e a resposta estava justamente onde imagi-
návamos: no empreendedorismo do homem do campo. 
Percebemos que é a engenhosidade do agropecuarista 
que está sustentando o Brasil, e nessa edição te mostra-
mos por que. 

Já no início trazemos a entrevista do economista e 
vice-presidente da Sociedade Nacional de Agricultura 
(SNA), Hélio Sirimarco, um especialista em agronegó-
cio, mercado e grãos, com extensa carreira acadêmica. 
Ele garante, sem pestanejar: não tem sequer boicote que 
possa acabar com a eficácia brasileira em sustentar o 
mundo. Em seguida, trazemos também os eventos que 
crescem país adentro, provando nossa pujança. 

Ainda falamos sobre precocidade sexual, distân-
cia genética entre bovinos, e trazemos as principais 
notícias das raças que constituem o rebanho do país. 
Discutimos, também, a situação do mercado diante dos 
empecilhos impostos à indústria frigorífica nos últimos 
meses, assim como perspectivas para um futuro próxi-
mo. 

Além disso, nas próximas páginas você ainda en-
contra conteúdo sobre carne zebuína, leite, terminação 
de bovinos, cooperativismo e muito mais. Fique com a 
gente e acompanhe nas próximas páginas o melhor do 
setor que mais cresce no país. 

20 edições em
pRol da pecuáRia 

CLáUDIa moNteIro
Diretora comercial 

claudiapecuariabrasil@gmail.com

CAPA

RAÇA

CARne

apresentação
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Capa

sempre na pecuária Brasil

Cooperativismo

Terminação

Pecuária
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10 . pecuáRia em Rede

14 . pecuáRia indica

18 . poRTeiRa aBeRTa

28 . enTRevisTa

32 . calendáRio

36 . pecuáRia 360º

49 . Raça

67 . caRne

83 . leiTe

95 . Zona RuRal

116 . GenTe

121 . social

124 . opiniÃo

128 . ponTo de visTa

131 . andanças

de bovinos

Gir leiteiro

pg. 88
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Pesquisa genética

Alfenas (MG)
Amambai (MS) 
Avaré (SP)
Barra do Garças (MT)
Belo Horizonte (MG)
Campinas (SP) 
Campinorte (GO)
Campo Grande (MS)
Capitólio (MG)
Cotegipe (BA)
Cuiabá (MT)
espírito Santo do Pinhal (SP)
Fortaleza (Ce)
Goiânia (GO)
Goianira (GO)
Governador Valadares (MG)

Mercado do boi

expointer

SãO JOãO dO PiAuí (Pi)

deSTinOS inTeRnACiOnAiS

ARAGuAínA (TO)

eSTeiO (RS) 

pecUÁrIa
De onDe

Grajaú (MA)
Guararapes (SP)
Guaxupé (MG)
itagibá (BA)
ituiutaba (MG) 
Jaguariúna (SP)
João Pessoa (PB) 
Juara (MT)
Luís eduardo Magalhães 
(BA)
Marília (SP)
Mundo novo (MS)
Paranaíba (MS)
Paulínia (SP)
Piracicaba (SP)
Ponta Porã (MS)

Porangatu (GO) 
Porto Alegre do norte (MT)
Porto Murtinho (MS)
Presidente Venceslau (SP)
Ribeirão Preto (SP)
Rio Branco (AC)
São Carlos (SP)
São Gabriel do Oeste (MS)
São José do Rio Preto (SP)
São Paulo (SP)
Sidrolândia (MS) 
Taperoá (PA)
uberaba (MG)
uberlândia (MG)
Valinhos (SP)

Argentina
Bolívia 
Canadá
China 
estados unidos 
França 
Holanda 
índia
Paraguai
Portugal 
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Co-fundador do programa Pecuária em Foco, Victor é 
repórter cinematográfico desde 1989, com experiência 

em diversas áreas do Jornalismo Rural no Brasil e países 
da América do Sul, África e Europa. Constantemente 

colabora cedendo imagens para nossa publicação. 

ViCTOR AnTuneS

colaboraDores
dAnyeLLA FeRReiRA

Bacharel em Comunicação Social com habilitação em 
Jornalismo,  Dani é sócia-proprietária da GoAGRO 
Comunicação e, nessa edição, colaborou com a 
produção da capa e reportagem sobre um de seus 
clientes, a Agro Maripá.

JOSiMAR dOnizeTe ALexAndRe

Pitty, como é conhecido por todos do meio, o fotógrafo 
rural mineiro está sempre presente nos eventos da 
pecuária, colaborando com praticamente todas as nossas 
edições através do seu olhar fotográfico. 
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pecuária em  rede
Use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

Carlos eduardo Lopes

@patricio_leonardo

@rabecheschmith

@rogvicentini

@marcus9_vet

@brahmanp9

@kamilavsalomao

@appezebu

@janderson_jv@cacanatividade

@agropecuariaw2r

@acuniart

#pecbr
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#pecbr

@glauciamazini @amantes_do_leite @fazendamutuca

@revistapecuariabrasil @ageoagropecuaria @eagoranatalia
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pecUÁrIa InDIcapecUÁrIa InDIca

Vinícola Guaspari, já conhecida 
pela excelência dos vinhos, apre-
senta agora sua primeira safra 
comercial de azeite produzido 
nas terras altas de Espírito San-
to do Pinhal, no interior de São 

Paulo. Elaborado a partir de azeitonas da va-
riedade arbequina, o Azeite Guaspari - extra 
virgem - tem excelente acidez. Com um nú-
mero limitado de garrafas, o produto neste 
primeiro momento está sendo comercializado 
exclusivamente na loja da vinícola (garrafas de 
250ml ao preço de R$36). Plantadas em 2007, 
as oliveiras foram trazidas de Barcelona e se 
adaptaram bem à região da serra da Mantiquei-
ra. A seleção dos melhores frutos é feita ma-
nualmente num processo 
meticuloso: inicialmente, 
a equipe técnica passa 
pelo campo avaliando o 
clima, fazendo uma veri-
ficação visual e gustativa 
dos frutos, e realizando 
análises de laboratório 
que permite determinar o 
ponto de maturação ide-
al para a colheita. Depois 
desse processo, os frutos 
seguem para uma seleção, 
limpeza, lavagem, moa-
gem e decantação para só 
então serem envasados. 
Assim como as uvas, a 
colheita das oliveiras tam-
bém utiliza a tecnologia 
para alcançar a máxima 
qualidade na garrafa.

aZeiTe 
pRemium de 
espíRiTo sanTo 
do pinhal

A

AValtra, referência global em fa-
bricação de máquinas agrícolas, 
apresenta ao público a planta-
dora Frontier CFS, com a maior 
caixa central do mercado: 1,45 
mil litros. A máquina pode ser 

equipada com o sistema Taxa Variável, tecno-
logia que permite programar a distribuição de 
sementes e fertilizantes com um simples toque 
na tela de comando. Para reduzir a manuten-
ção periódica, a Frontier CFS não tem pontos 
de lubrificação nas linhas de plantio, para que 
a máquina possa rodar no campo durante um 
tempo maior. A plantadora ainda pode ser co-
nectada aos recursos do Fuse Technologies, 
que oferece soluções de ponta para a agricultu-
ra de precisão, com integração da propriedade 
e máquinas, além da otimização de recursos. 

Maior 
plantadora
do Mercado
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AdITIvo

V-MAx® é um aditivo à base de virginiami-
cina, fórmula exclusiva da Phibro Saúde 
Animal, que proporciona comprovada-
mente maior ganho de peso e desenvolvi-
mento da carcaça, gerando melhor apro-
veitamento dos nutrientes da pastagem. 
Preço sob consulta

ColosTro em Pó 

A Alta inova seu portfólio de produtos em 
2017 com o colostro bovino em pó, inédito 
no Brasil. Trata-se da primeira secreção 
láctea da vaca, o colostro, que contém 
todas as substâncias necessárias para o 
desenvolvimento do bezerro ao nascer, 
processado e transformado em pó.
R$ 180/dose 
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carlos alBerto pereira

enófilo, jornalista do agronegócio
com formação em turismo e Hotelaria

os vinhos de além-mar
arnes vermelhas e vinhos sempre foram 
parceiros inseparáveis quando o assunto 
é alta gastronomia. Mas, hoje, e mais do 
que nunca, harmonizar estes dois alimen-
tos se tornou uma tarefa mais simples e 
mais acessível! As combinações são infin-
dáveis, e isso se deve a alguns bons moti-

vos: primeiro, porque a carne produzida por aqui tem 
ganhado mais espaço na mesa do consumidor, e mais 
qualidade! Depois, podemos dizer que nas mãos de 
centenas de novos “chefs” (profissionais ou não), a 
carne tem vivenciado um protagonismo jamais visto.  
Por outro lado, o consumo dos vinhos cresceu muito, 
visto que novos países entraram com força na pro-
dução vitivinícola, alcançando novos mercados e no-
vos consumidores. Com o surgimento destes vinhos, 
produzidos fora da Europa, chamados de “vinhos 
do Novo Mundo”, com métodos de vinificação mais 
modernos, menos complicados, que os tornam mais 
fáceis de consumir. São os vinhos com atributos gus-
tativos, com leveza e frescor, acidez equilibrada, tani-
nos macios e sabores mais frutados, e que devem ser 
consumidos novos. Assim, foi possível a aquisição de 
novos consumidores e cada vez mais jovens.

Países como Argentina, Chile, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Estados Unidos, dentre outros, são os 
novos players no concorrido mercado internacional 
de vinhos. Portugal, um país com o qual temos pro-
funda afinidade cultural, é uma exceção, pois mesmo 
pertencendo ao “Velho Mundo”, tem sido um exem-
plo de reinvenção e salutar agressividade no desen-
volvimento de sua vinicultura. O país vem aliando a 
tradição de sua viniticultura com as modernas técnicas 
de vinificação - e aí entende-se tradição por valoriza-
ção de suas mais de 250 espécies de castas autóctones. 
No Brasil, os vinhos portugueses ocupam a terceira 
colocação na preferência do consumidor, tendo 12% 
do mercado. Além da oportunidade de degustar exce-
lentes vinhos com a mais diversa e rica gastronomia 
existente, como peixes, aves, caças, suínos, queijos e 
tudo que a criatividade nos permite, sabemos que a 
carne vermelha (a proteína que mais amamos), estará 
sempre comtemplada e harmonizada com os bons vi-
nhos portugueses. Salute!

 

C

pecUÁrIa InDIca

Sugestão de harmonização
Picanha assada na brasa harmoniza com o vinho 

revelação 2017: Passagem Grande Reserva 2009. Um 
bem elaborado vinho com castas Touriga Franca, Tou-
riga Nacional e Tinto Cão. Estágio em barrica e garrafa 
por oito anos, o que o torna um vinho de boa guar-
da. Produzido no Douro Superior, leva a assinatura da 
Quinta das Bandeiras.  
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porteira aBerta

Nelore Natural reNova 
parceria
com marfrig
A Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) 
renovou em julho a parceria com a Marfrig Global Foods no 
âmbito do Programa Qualidade Nelore Natural (PQNN). 
A renovação do contrato propiciou a revisão da tabela de 
premiações oferecidas pela Marfrig aos animais abatidos que 
se enquadram nos padrões do programa. Além disso, a ACNB 
alterou algumas condições para a participação dos produtores. 
A partir de agora, as premiações para os machos podem chegar 
a R$3 por arroba e para as fêmeas até R$5 por arroba, sendo o 
peso e a cobertura de gordura na carcaça fatores determinantes 
para as melhores remunerações. A idade, de acordo com o sexo 
dos animais da raça nelore, também define a premiação.

alta adquire líder do 
raNkiNg gir leiteiro
O número um da raça gir leiteiro no mundo agora é 
Alta Genetics. Dragão TE chegou a central no início 
de agosto. Com investimento de quase um milhão, o 
touro foi adquirido durante o 9° Leilão Caminho da 
Índia, promovido durante a ExpoZebu, em Uberaba 
(MG), onde a central adquiriu 50% das cotas do touro. 
Dragão TE agora é uma parceria entre a Alta e o pe-
cuarista Luis Gustavo Rabelo Xavier, da Fazenda Três 
Barras. O sêmen deste reprodutor já está disponível 
tanto no método sexado quanto convencional para o 
mercado nacional e internacional.

Zoetis cresce 5% 
A Zoetis, empresa de saúde animal, registrou no segundo 
trimestre de 2017 receita de US$ 1,3 bilhão, um aumento 
de 5% em comparação com o mesmo período de 2016. O 
lucro líquido foi de US$ 247 milhões. A companhia obteve, 
ainda, um crescimento de 6% na receita operacional do 
segundo trimestre deste ano. Os dados regionais revelam que 
as vendas de produtos de animais de companhia cresceram 
12% operacionalmente. Já as vendas no segmento de animais 
de produção aumentaram 2%, impulsionadas por produtos 
bovinos no Brasil e suínos na China. No segundo trimestre, 
as operações da Zoetis no Brasil geraram faturamento de 
US$ 73 milhões, representando um crescimento operacional 
de 8% comparado ao resultado do ano anterior.

premix aNuNcia
Novo gestor
Marcus Luciano Guimarães Rezende, ex-diretor téc-
nico da Ourofino, agora integra a equipe da Premix. 
A empresa nacional líder em nutrição animal, com o 
objetivo de estreitar ainda mais o relacionamento com 
os criadores do Norte do Brasil, anuncia a contratação 
do novo gestor regional de vendas. Marcus é médico ve-
terinário formado pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), com MBA em Gestão Empresarial, mestrado 
em Ciência Animal e habilitação em Coaching. Ele atuará 
como gestor regional de vendas nos Estados de Tocantins, 
Maranhão e Pará.
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BrahmaN No paraguai 
Em recente viagem ao Paraguai para participar da 
Jornada Técnica Internacional da Raça Brahman, os 
diretores da Associação de Criadores de Brahman 
do Brasil, Aldo Valente e João Cervoni, o presidente 
Adalberto Cardoso e a assessora de comunicação, 
Marci Guimarães, foram recepcionados pelo senhor 
Marcio Pohl, presidente do Grupo Fortaleza S/A e 
membro do conselho da Associação dos Criadores 
de Brahman (APCB). O grupo aproveitou a viagem 
para estreitar laços com criadores e associações de 
outros países, tais como Argentina, Bolívia, Colôm-
bia e EUA.

girolaNdo gaNha 
íNdice de fertilidade
A partir deste segundo semestre, criadores poderão se-
lecionar touros Girolando por fertilidade. A seleção di-
recionada será possível com o lançamento do primeiro 
índice do mercado pela ABS: o RWD Girolando, 
criado com base em dados coletados de fazendas reais. 
O ranqueamento seguirá o mesmo formato do já reco-
nhecido banco de dados internacional da ABS Global 
para touros holandeses - o Real World Data (RWD), 
que também empresta o nome ao programa brasileiro.

assocoN de casa Nova
A partir de agosto de 2017, a Associação Nacional da Pe-
cuária Intensiva (Assocon) passa a ocupar espaço na sede 
da Sociedade Rural Brasileira (SRB), em São Paulo, loca-
lizada na rua Formosa, 267, na região central da cidade. 
Essa parceria fortalece o trabalho das entidades de classe, 
incluindo o alinhamento de agendas e a união para atingir 
interesses comuns em prol da pecuária brasileira.

icms iseNto em miNas
O Governo de Minas acaba de atender a reivindi-
cação da Associação Brasileira dos Criadores de 
Girolando sobre o fim da cobrança de imposto na 
venda de touros registrados da raça. Assinado pelo 
governador Fernando Pimentel, o Decreto 47.208, 
foi publicado no dia 27 de junho e vale para toda 
venda realizada dentro ou fora do estado. Com isso, 
os produtores mineiros de touros girolando com re-
gistro genealógico emitido pela Associação deixarão 
de pagar os 18% de ICMS no momento da comer-
cialização. Esta isenção antes estava restrita apenas 
às fêmeas da raça com registro genealógico.
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porteira aBerta
mapa em prol da ilpf
Com uma unidade demonstrativa do Sistema 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na Es-
tância Orestes Prata Tibery Júnior, em Ubera-
ba/MG, a Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ) vai ampliar o projeto para 
que a tecnologia seja divulgada ao longo de 
todo o ano para um grande número de pe-
cuaristas e profissionais do setor. Para isso, a 
entidade está firmando um termo de coopera-
ção técnica com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Durante 
reuniões ocorridas nos dias 19 e 20 de julho, 
foram definidos detalhes da parceria, que 
também envolverá a Embrapa, e terá recursos 
do Plano ABC - Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono.

gtps tem Nova 
comissão
O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável 
(GTPS) anunciou em julho a nova composição 
da sua Comissão Executiva. Ruy Fachini Filho é 
o novo presidente. Thais Zylbersztajn Fontes, do 
Rabobank, e Sheila Guebara, da Elanco, respec-
tivamente, assumem o cargo de vice-presidente e 
tesoureira do GTPS.

premix 
coNtrata Novos 
colaBoradores
Buscando ampliar o atendimento aos pecua-
ristas, a Premix, empresa nacional de nutrição 
animal, reforça a sua equipe de colaboradores 
na região Norte do País, anunciando a con-
tratação de Elizandro Granja e Vicente de 
Paula dos Santos Neto. Elizandro é médico 
veterinário com experiência comercial, tendo 
trabalhado em grandes empresas do agronegó-
cio, além de várias fazendas e agropecuárias de 
Rondônia e Pará. O profissional atuará como 
gestor de vendas na região de Redenção (PA). 
Já Vicente é zootecnista formado pela Uni-
versidade Federal do Tocantins (UFT), com 
pós-graduação em Produção de Ruminantes e 
em Educação do Campo, Agricultura Familiar 
e Envolvimento Social no Tocantins, onde 
atuará como consultor de campo.

Ruy Fachini Filho, conselheiro fiscal da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul (Famasul), assume a presidência do Grupo

aBcZ tem Novo 
presideNte No 
coNselho técNico
Foi eleito o novo presidente do Conselho 
Deliberativo Técnico da ABCZ (CDT), órgão 
de deliberação superior integrante do Serviço 
de Registro Genealógico das Raças Zebuínas. 
Marcelo Ricardo de Toledo, superintendente 
técnico da Associação de Criadores de Zebu 
do Planalto (ACZP), foi o escolhido pela 
maioria dos integrantes do conselho, que reúne 
representantes de todas as raças zebuínas. O 
conselheiro José Otávio Lemos também con-
correu à vaga.

pesquisador 
Brasileiro premiado
O pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia Dario Grattapaglia recebeu o 
prêmio internacional “Forest Biotechnologist of  
the Year”, durante a Conferência IUFRO Tree 
Biotechnology, entre os dias 4 e 9 de junho, em 
Concepción, Chile. Dario foi selecionado entre 
dezenas de pesquisadores de destaque mundial na 
área de biotecnologia florestal, especialmente pela 
produção científica internacionalmente reconhe-
cida e o impacto das pesquisas que desenvolve em 
prol da sustentabilidade nessa área.
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expoZeBu 2018: 
Novas regras
A ExpoZebu 2018 já tem data: de 28 abril a 6 de maio, 
e também novas regras. Conforme divulgado no re-
gulamento este ano, a partir da próxima edição serão 
implantadas novas regras técnicas. Entre as novidades, 
estão idades máximas para julgamento das raças de corte 
(36 meses) e de leite (120 meses). Para as raças de corte, 
prenhez positiva passará a ser de no máximo 20 meses e a 
idade ao primeiro parto de 30 meses, já para as de aptidão 
leiteira serão, respectivamente, 27 meses e 36 meses. As 
regras de avaliação genética, que já estão em operação 
para a raça nelore, passarão a ser exigidas para as demais 
raças brahman, gir, gir mocha, guzerá, indubrasil, sindi e 
tabapuã. Assim sendo, os animais frutos de fertilização 
natural ou artificial, ocorrida após o dia 1º de junho de 
2017, somente poderão participar de exposições oficiais 
da ABCZ se, na data da cobertura (no caso de monta 
natural), na data da inseminação (no caso de inseminação 
artificial) ou na data da implantação na receptora (no 
caso de FIV ou TE), o acasalamento que o gerou tiver 
o índice de seleção consolidado, em pelo menos um dos 
Programas de Melhoramento Genético oficializado pelo 
MAPA, entre os 40% melhores (TOP 40%).

de acordo com o regulamento divulgado no site da ABCz, 
as mudanças serão gradativas

produção de leite
da Nova ZelâNdia
se recupera 
A produção de leite na Nova Zelândia aumentará 
em 2017-18 pela primeira vez em três anos, segundo 
projeções da Fonterra, embora os volumes devam 
permanecer abaixo dos recordes, em meio a algumas 
preocupações financeiras persistentes na indústria. A 
Fonterra, que processa a grande maioria da produção 
de leite da Nova Zelândia, em sua primeira previsão de 
produção para a estação de 2017-18, que começou este 
mês, previu um volume de 1,575 bilhão de quilos de 
sólidos de leite (18,74 bilhões de quilos de leite). Isso re-
presentaria um aumento de 3,2% em relação ao mesmo 
período do ano anterior e colocaria fim em um período 
de queda da produção estimulado pela queda dos preços 
do leite, cortando os valores para menos dos custos de 
produção e deixando muitos produtores com dívidas 
substanciais.
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porteira aBerta

veNdas crescem 20%
Na semex leite
 A planta que a Biogénesis Bagó construiu na China, 
denominada Yangling Jinhai Biotecnologia, recebeu 
recentemente as certificações de “Boas Práticas de 
Fabricação” do Ministério da Agricultura do país 
e obteve as licenças necessárias para começar a 
produzir e comercializar a vacina contra febre aftosa 
para suínos e bovinos. Isso faz com que a empresa 
seja o primeiro laboratório estrangeiro a produzir na 
China.

Hugo Sigman, CeO do grupo insud, com representantes do governo chinês

exportação de carNe 
suíNa avaNça em ms
Dados do Infoagro – Sistema Famasul 2017 mos-
tram que as vendas internacionais da suinocultura 
apresentaram elevação expressiva na última década, 
no Mato Grosso do Sul. Conforme o levantamento, 
as negociações de carne suína tiveram incremento 
de 82%, passando de US$ 12 milhões para, aproxi-
madamente, US$ 22 milhões. O volume embarcado 
saltou, neste mesmo período, 43%.

medalha Na europa
A marca Angus Friboi, produzida e comerciali-
zada pela JBS no Brasil e exportada para diver-
sos países, acaba de ganhar medalha de ouro no 
concurso World Steak Challenge, que elege os 
melhores produtores de carne bovina do mundo. 
O reconhecimento comprova a alta qualidade 
dos cortes da marca, que oferece uma experiência 
única em degustação de peças nobres a partir de 
animais da raça Aberdeen Angus. Realizada em 
Londres, a premiação contou com a participação 
de 120 empresas, de 17 países, com cortes de 25 
diferentes raças.

girolaNdo laNça 
Novo raNkiNg
Para valorizar o trabalho dos criadores da raça que 
buscam a eficiência econômica em seus rebanhos, a As-
sociação Brasileira dos Criadores de Girolando a partir 
de 2017 passa a premiar os participantes do Serviço 
Controle Leiteiro com melhor desempenho em diversas 
categorias produtivas. A primeira edição do “Ranking 
Girolando - Modalidade Rebanho” foi divulgada pela 
associação durante a Megaleite 2017. Para definir os 
melhores rebanhos, foram avaliados dados dos 385 reba-
nhos ativos do Controle Leiteiro em todo o Brasil e das 
mais de 22,2 mil lactações encerradas. Foram analisadas 
as informações geradas pela prova zootécnica durante 
o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
O ranking premia os cinco melhores criatórios em cada 
uma das 10 categorias relacionadas à eficiência repro-
dutiva e de produção de leite.  Todo o levantamento e a 
organização dos dados foram feitos pelos supervisor da 
Superintendência Técnica Adjunta, Edivaldo Júnior, e 
pelo supervisor técnico do PMGG, Gustavo Gonçalves. 
O resultado do ranking será anunciado todos os anos 
durante a Megaleite, que em 2018 será realizada de 20 a 
23 de junho, em Belo Horizonte (MG).
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guZerá: recorde 
de leite
A vaca Babi JF, do criador José Figueiredo, é a 
nova recordista mundial de produção de leite da 
raça guzerá. O recorde foi batido durante partici-
pação no Torneio Leiteiro da Megaleite 2017. A 
fêmea produziu 168,790 kg/leite, gerando média 
de 56, 263 kg/leite. Outro recorde na categoria 
Vaca Jovem, conquistado pela fêmea Navalha Boa 
Lembrança, que produziu 144,830 kg/leite, com 
média de 48, 270 kg/leite. O animal pertence ao 
expositor Eduardo Palmério Cunha.

Babi JF (Abaeté S x Alemanha JF), a nova recordista mundial

selo de qualidade 
uBeraBeNse 
A LDG Advogados, em parceria com a Hangar Estratégia 
e o Sindicato Rural de Uberaba (SRU) lançou na Terra do 
Zebu um selo com o nome da cidade para ser utilizado nos 
produtos que são feitos no município. A ideia é valorizar 
o produto no olhar do consumidor de outros estados. O 
projeto já foi aprovado na Prefeitura Municipal e agora 
segue para execução. Para os empresários, a marca “Ubera-
ba” irá agregar valor aos produtores rurais que trabalham 
desde o produto inicial, até a transformação e venda do 
produto final. O projeto também pretende organizar a 
cadeia produtiva e os padrões de qualidade, com o sistema 
de padronização internacional. A marca será trabalhada 
para ser difundida nos mercados locais, regionais e inter-
nacionais, oferecendo assessoria jurídica e estratégica.
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seleção
o empreendedor,  empresár io e selecionador Marcelo b.  ol iveira 

comanda o trabalho da agro Maripá,  que contr ibui  com a evolução 
genética da pecuária brasi lei ra em quatro raças di ferentes

a toda prova

rUbens FerreIra, raFael MaZecK e arQUIVo pessoal
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m
arcelo Baptis-
ta de Oliveira é 
um mineiro que 
mora na capital 
de São Paulo. De 
lá, ele administra 
os negócios da 
maior empresa de 

segurança do estado e uma das 
maiores do país, o Grupo Pro-
tege, que conta com mais de 18 
mil colaboradores. Empreende-
dor desde cedo, aos 23 anos já 
era proprietário de sua primeira 
empresa, uma prestadora de ser-
viço que empregava mais de mil 
pessoas. Hoje, entre documentos 
e uma lista enorme de compro-
missos, ele não dispõe de muito 
tempo. Porém, o cotidiano corri-
do não impede o empresário de 

manter funcionando muito bem 
o seu outro negócio de sucesso: 
a pecuária. 

O carinho de Marcelo pelo 
campo vem desde cedo, e sua 
grande paixão são os cavalos e as 
cavalgadas. Esse amor foi o que 
o levou a fundar o Haras Mari-
pá, no interior de São Paulo, em 
1979. Com o objetivo de produzir 
cavalos geneticamente superiores 
para andamento confortável, com 
galope equilibrado e aptidão para 
a lida das fazendas, o empresário 
decidiu por dedicar-se ao manga-
larga marchador. De lá para cá já 
são quase quarenta anos entre os 
melhores selecionadores da raça. 

Prezando pela fidelidade ao 
padrão, a marca Agro Maripá é 
reconhecidamente um dos desta-

ques nacionais quando o assunto 
é mangalarga marchador. Cava-
los e éguas de beleza expressiva, 
ideais tanto para praticar esportes 
quanto para trabalhar na fazenda: 
esse é o objetivo de seleção no ha-
ras de Marcelo. “O cavalo precisa 
ser muito bonito, padronizado, 
mas também funcional, habili-
doso e confortável para andar”, 
explica o selecionador, que tem 
como um dos maiores prazeres as 
cavalgadas pelo mundo inteiro ao 
lado da esposa e companheira de 
paixão, Sophia.

O mesmo empenho com o 
racional e a funcionalidade é en-
contrado na seleção das outras 
raças criadas nas propriedades 
da Agro Maripá:  os caprinos da 
raça saanen, dedicados à produ-
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ção de leite, e os zebuínos nelore e gir leiteiro. 
As fazendas utilizam as mais novas ferramen-
tas de auxílio no progresso genético: Programa 
de Acasalamentos Otimizado (PAG), Clarifide 
(avaliação genômica da Zoetis), Programa de 
Melhoramento Genético da ABCZ (PMGZ), 
avaliação genética da ANCP e um software pró-
prio de aperfeiçoamento genético. Todos os 
animais recebem microchipagem para armaze-
namento de seu histórico.

Genética leiteira
Desde 2008, Marcelo trabalha com um resga-

te genético na raça leiteira, selecionada na Agro 
Maripá há quase quatro décadas. Ele foi até à 
Índia buscar a melhor genética, e agora colhe 
os frutos desse trabalho. A Associação Brasilei-
ra dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGil) di-
vulgou, em maio, os animais selecionados para 
a prova de teste de progênie da entidade. Em 
um universo de 53 animais, dois tourinhos de 
genética 100% indiana se destacaram entre os 
melhores da safra: Amendoin FIV de Maripá e 
Arjun de Maripá, que passaram pela avaliação 
de oito características utilizadas na composição 
do Índice de Classificação de Touros (ICT) do 
Programa Nacional de Melhoramento do Gir 
Leiteiro (PNMGL), em parceria com a Embra-
pa Gado de Leite e ABCZ. Cada touro terá 500 
doses de sêmen coletadas e distribuídas para re-
banhos colaboradores em todo país. 

“A característica principal da raça é produzir 
leite a baixo custo nas condições ambientais do 
Brasil. A Agro Maripá sempre esteve focada na 
produção de leite de qualidade para atender ao 
público que mais necessita deste produto. Tra-
balhamos com melhoramento genético do gir 
leiteiro focado em sua origem, na Índia, local 
que tivemos também vacas para produzir em-
briões, adquirimos experiências fantásticas para 
termos sucesso no Brasil. Nosso foco é manter 
a rusticidade, garantir a qualidade do leite e per-
petuar o padrão racial”, conta Marcelo.

Na criação de cabras leiteiras da raça saa-
nen, a Agro Maripá segue o trabalho de sele-
ção com a mesma paixão e seriedade. A base da 
seleção são animais importados da França com 
alta capacidade leiteira, excepcionais em carac-
terização racial e produtividade. A produção é 
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controlada pela Associação do Gado Holandês, 
que mensura as lactações para o Controle Lei-
teiro Oficial de Caprinos, da parceria Caprileite 
e Embrapa. Destacam-se no criatório as filhas 
do Sininho de Maripá, que mostrou cabras com 
excelente potencial produtivo, e, também, pro-
dutos do Barão de Sanri, com uma conforma-
ção de úbere excelente.

nelore 
O criatório de nelore de Marcelo começou 

com animais oriundos de plantéis tradicionais 
como o de Rubico Carvalho, do Grupo Atala, 
entre outros. Mais recentemente, a Agro Mari-
pá ainda incorporou alguns animais da seleção 
Naviraí, de Cláudio Carvalho, adquiridos para 
agregar valor ao trabalho de seleção e melho-
ramento genético, que começou há quase vinte 
anos. 

A seleção fica em Jaguariúna (SP), e a em-
presa também atua com rebanho comercial no 
norte matogrossense. Na Fazenda Gairova, em 
Juara (MT), reside um rebanho de aproximada-
mente 20 mil cabeças, sendo 8,5 mil vacas em 
produção. O objetivo é maximizar resultados, 
como os que permitiram a fazenda alcançar 
um ganho médio de 1,5@ na desmama. Des-

te rebanho saem produtos comerciais, fêmeas 
e machos PO e cara limpa para toda a região. 
Anualmente, a Agro Maripá realiza dois leilões 
de produção que acontecem em maio e agosto.

O rebanho nelore é constantemente subme-
tido à modernas ferramentas de auxílio no pro-
gresso genético, com destaque para o teste de 
progênie desenvolvido especialmente pela em-
presa para sua seleção. O Teste de Progênie da 
Agro Maripá (Tepagro) nasceu em 2010, inspi-
rado pelo Catálogo de Reprodução Programada 
da ANCP, que tem mais de dois milhões de ani-
mais avaliados e identifica os melhores touros 
com capacidade de repassar suas características 
positivas para os filhos. 

“Ter um touro bem avaliado é obrigação, 
mas, garantir que ele transmitirá características 
produtivas à sua progênie ainda é um desafio, 
que não pode ser vencido sozinho”, explica o 
criador. Através do programa da Agro Maripá, 
é possível identificar os melhores tourinhos, 
aumentando a acurácia da seleção e facilitando 
a tomada de decisões para maior aproveitamen-
to do potencial genético do rebanho. 
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 nossa
caRne lá foRa

HéLiO SiRiMARCO 

v
ice-presidente da Sociedade Nacional de Agricul-
tura (SNA), Hélio Sirimarco é economista espe-
cialista em agronegócio, mercado e grãos. Também 
tem extensa carreira acadêmica, lecionando em 

diversas universidades dedicadas à economia, como 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com décadas 
de experiência no ramo, o especialista já viu o setor 

passar por vários ciclos, e acredita que o campo irá 
superar mais esse momento conturbado. 

em junho, os estados Unidos suspenderam todas as importações de 
carne fresca do brasil ,  alegando “recorrentes preocupações sobre 
a segurança dos alimentos destinados ao mercado norte-america-
no”, de acordo com publicação da conceituada agência reuters. o 
Departamento de agricultura do país informou que o motivo da sus-
pensão envolveria o fato de terem sido identificados abscessos na 
carne importada pelos norte-americanos, supostamente decorrentes 
de uma reação da vacina contra a febre aftosa no rebanho. porém, es-
pecialistas alertam que esse episódio pode estar mais l igado à atual 
política protecionista do governo norte-americano do que à qualidade 
do produto nacional. o que está por traz desse embargo? 

DIVUlgação
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Pecuária Brasil . Hoje, como está 
a imagem da carne brasileira no 
exterior? 
Hélio Sirimarco. No geral, a imagem 
dos produtos agropecuários brasi-
leiros costuma ser bem positiva lá 
fora. Porém, não podemos ignorar os 
problemas recentes quando o assunto 
é carne. As últimas notícias, com 
certeza, prejudicaram a imagem do 
nosso produto, até mesmo descabi-
damente. O recente caso dos Estados 
Unidos, por exemplo, foi peculiar-
mente muito alarmado na mídia 
mundial, sendo que o problema não 
era, de fato, tão temeroso assim. Foi 
apenas uma questão de não confor-
midade. Temos relatos de especialistas 
veterinários afirmando que o proble-
ma encontrado naquele lote é comum 
e um erro apenas de manipulação, 
não produção. Sendo assim, acredito 
que a verdade sobre a carne brasileira 
prevalecerá e, embora esse não seja o 
melhor momento publicitário desse 
produto, a qualidade existe, e prova 
disso são os números das nossas ex-
portações, que crescem a cada ano. 

PB . Qual a possibilidade de 
estarmos sendo embargados por 
grandes mercados proposital-
mente, com objetivo de manchar 
a imagem da nossa carne para 
outros mercados em potencial, 
como a China?
HS . No mais recente caso, do embar-
go dos Estados Unidos à nossa carne, 
tem grandes chances de podermos 
falar até mesmo em boicote. Foi 
um episódio curioso, de interesses 
fortemente comerciais. Levamos 16 
anos para abrir o mercado chinês, o 
que aconteceu o ano passado, e foi 
quando nos tornamos concorrentes 
diretos dos Estados Unidos, que há 
pouco também tinham reaberto esse 
mercado. Esse é o ponto crucial da 
discussão. Se nossa carne é barrada 
no país norte-americano, cria-se 
um problema relativo à imagem do 

produto, o que pode inibir outros 
mercados, deixando mais espaço 
para os Estados Unidos venderem a 
carne deles. Uma semana depois da 
suspensão da importação de carne 
brasileira, o Secretário de Agricultura 
norte-americano viajou para China 
para participar de eventos do setor 
cárneo e promover os produtos de lá. 
Claramente, o componente comer-
cial é muito forte nessa história. É 
uma situação preocupante porque 
os Estados Unidos não demonstram 
nenhuma pressa de resolver o pro-
blema, muito pelo contrário, e o que 
poderia ser algo simples, se torna uma 
história sem fim, que acaba por nos 
prejudicar muito além do que não está 
sendo exportado para lá. Na verdade, 
se pensarmos em questão de volume, 
a China é para o Brasil um mercado 
consumidor muito maior que os 
Estados Unidos, e é isso que corre-
mos o risco de perder. De janeiro a 
maio desse ano, o Brasil exportou 4,8 

mil toneladas de carne bovina para os 
Estados Unidos, enquanto para China 
foram mais de 55 mil toneladas no 
mesmo período. O mercado america-
no não é relevante no cenário brasilei-
ro, mas no ponto de vista de imagem, 
é inegável sua relevância. Isso cria 
uma série de dificuldades e tumultua 
toda nossa cadeia produtiva.  

PB . Somos o único país livre de 
aftosa com vacinação que exporta 
aos Estados Unidos. Isso diz mais 
sobre nossa produção ou sobre 
a exigência deles? Em outras 
palavras: nosso produto e nossos 
métodos de produção são bons o 
suficiente para aquele mercado?
HS . Sim, nossos produtos são mais 
do que bons o suficiente. Nós temos 
uma preocupação muito grande com 
nossa produção. Abastecemos o mer-
cado externo com a mesma matéria 
prima que o interno, para sempre 
existir a possibilidade dessa versatili-
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dade de mercado. O produtor brasi-
leiro tem como parâmetro o compra-
dor do mercado mais exigente, então 
nosso produto é diferenciado porque 
atende qualquer mercado. 

PB . Nesse cenário, como o 
senhor enxerga a posição do 
Governo Federal brasileiro diante 
dos obstáculos que vem sendo 
impostos ao crescimento da agro-
pecuária? 
HS . O Governo Federal tem agido. 
É claro que não é uma situação fácil. 
Se algum inimigo do país escolhesse 
eventos para criar problemas em um 
setor, certamente não conseguiria 
elencar todos que aconteceram esse 
ano. É a tempestade perfeita. O 
Governo Federal sabe a importân-
cia crucial do setor de carnes para o 

país, então está fazendo a sua parte, 
tentando reparar os estragos, mas, 
não tem muito o que fazer. Agora é o 
mercado que precisa reagir.  Po-
rém, acredito que estamos no bom 
caminho. 

PB . Até que ponto a Operação 
“Carne Fraca” é culpada por to-
das as mazelas do setor pecuário 
brasileiro atualmente? Por que, e 
até quando, os pecuaristas ainda 
sentirão o baque desse episódio? 
HS . A Operação Carne Fraca foi um 
grande alarde que, depois que perdeu 
a atenção da mídia, deixou mais ras-
tros na imagem e economia do que 
na indústria de carne brasileira. Nesse 
momento, a situação econômica do 
país está influenciando mais do que 
qualquer outra coisa. O consumidor 

está comprando menos, é preciso 
reverter primeiro era situação. 

PB . Economicamente, qual o ca-
minho a pecuária terá que trilhar 
para fechar o ano no azul? 
HS . Esperamos que a situação das 
exportações seja resolvida em breve, 
e que o mercado interno melhore. 
Temos que tomar todos os cuidados 
necessários com a nossa produção 
e continuar fazendo o que melhor 
sabemos fazer: trabalhar. No Norte 
os pecuaristas já estão respirando 
melhor, o impacto maior já passou. 
Gradativamente, as coisas estão 
sendo normatizadas. Já é possível 
vislumbrar alguma melhora no hori-
zonte, e acredito que até o fechamen-
to de 2017 as coisas estejam mais 
tranquilas para o pecuaristas. 
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/agromaripaoficial.agromaripa.com.br @agromaripa

2º LEILÃO TOP
PRODUÇÃO MARIPÁ

EXPOGENÉTICA 2017
24 DE AGOSTO | 14h | UBERABA
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calenDÁrIo
RallY da pecuáRia
18 de agosto
São José do Rio Preto (SP)
rallydapecuaria.com.br

eXponoRTe 
18 a 27 de agosto 
Porangatu (GO) 
(62) 3362-4246

faive 
19 a 27 de agosto 
Presidente Venceslau (SP)
faive.com.br

eXpoGenÉTica 
20 a 28 de agosto 
Uberaba (MG)
abcz.org.br 

eXpo neloRe ms 
23 de agosto a 3 de setembro 
Campo Grande (MS) 
nelore.org.br

camaRu 2017
30 de agosto a 10 de setembro
Uberlândia (MG)
camaruoficial.com.br/2017

simpÓsio RepRonuTRi
31 de agosto a 1º de setembro
Campo Grande (MS)
repronutri.com.br

eXpoinel ms 
5 a 10 de setembro 
Sidrolândia (MS) 
(67) 3342-1746

eXpoBai 
6 a 10 de setembro 
Amambai (MS) 
nelore.org.br

eXpopec 
9 a 17 de setembro 
Ituiutaba (MG) 
nelore.org.br

paRaíBa aGRo 
15 a 21 de setembro 
João Pessoa (PB) 
nelore.org.br

Goiás GenÉTica 
16 a 24 de setembro 
Goiânia (GO)
(62) 3269-6800

inTeRconf
18 a 20 de setembro
Goiânia (GO)
interconf.org.br

eXpoinel 
21 de setembro a 1º de outubro 
Uberaba (MG) 
ranking@nelore.org.br

eXpocRuZ
22 de setembro a 1º de outubro 
Santa Cruz de la Sierra – Bolívia
feria@fexpocruz.com.bo

enconTRo 
BovinoculTuRa
de coRTe
28 e 29 de setembro
Uberaba (MG)
fealq.org.br/eventos

fÓRum nacional de 
aGRoneGÓcios 
30 de setembro 
Campinas (SP) 
(11) 3259-6688

enconTRo scoT 
consulToRia 
2 a 6 de outubro 
Ribeirão Preto (SP)
scotconsultoria.com.br/encontros

eXpoaGRo valinhos
3 a 8 de outubro
Valinhos (SP)
(14) 99708-0115

nacional doRpeR & 
WhiTe doRpeR
3 a 8 de outubro
Valinhos (SP)
(14) 99708-0115

fesTa do Boi
7 a 15 de outubro
Parnamirim (RN)
anorc.com.br

eXpoinTeR 
26 de agosto a 3 de setembro 
Esteio (RS) 
expointer.rs.gov.br   
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14 DE OUTUBRO
SÁBADO • 13H30

14 DE OUTUBRO
SÁBADO • 13H30

UMA SEMANA RECHEADA DE MUITA GENÉTICA,  OPORTUNIDADES E BONS NEGÓCIOS!

RECINTO DE EXPOSIÇÕES
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

RUA DANIEL ANTONIO DE FREITAS, 115 - DISTRITO INDUSTRIAL                        

DURANTE A EXPO RIO PRETO 2017

REALIZAÇÃO:

43 3373.7077

TRANSMISSÃO: AGÊNCIA:

67 3204.2325

ASSESSORIA:

16 3252.4607 34 3314.9494

DURANTE A:
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tecNocarNe
A força da indústria de processamento de proteína 
animal mesmo diante de tantos desafios enfrenta-
dos no ano foi ressaltada na 13ª edição da Tecno-
Carne - Feira Internacional de Tecnologia para a 
Indústria de Proteína Animal, realizada de 8 a 11 de 
agosto, em São Paulo (SP). O evento reuniu em três 
dias as principais indústrias e marcas de processa-
mento de carnes bovina, suína, de aves e peixes para 
a apresentação de lançamentos das mais avançadas 
tecnologias e soluções para a indústria de processa-
mento, além de fomentar novas parcerias e oportu-
nidades de transações comerciais.

leilão e vitriNe BeaBisa
A pecuarista Beatriz Biagi Becker, do plantel Bea-
bisa, localizado na região de Ribeirão Preto (SP), 
comemora o resultado positivo de seu primeiro 
evento próprio, realizado durante cinco dias conse-
cutivos entre 26 de julho a 2 de agosto. O 1º Leilão 
e Vitrine Genética Top Beabisa iniciou com vendas 
virtuais exclusivas através da Vitrine durante a pro-
gramação no Canal do Boi dos dias 26 a 31 de julho, 
e nos dois primeiros dias de agosto foram realizados 
dois leilões, também virtuais, com foco em touros 
e matrizes. Os animais foram comercializados para 
13 estados diferentes, somando 45 investidores. No 
total, foram comercializados mais de 230 animais, 
entre touros e matrizes nelore e, também, cavalos da 
raça mangalarga, ovinos santa inês, caprinos anglo 
nubianos.
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JuBileu de prata
No ano em que celebra 25 anos de seleção, a Fazen-
da Vera Cruz promoveu a 9ª edição do leilão anual 
na tarde de 22 de julho, em Barra do Garças (MT). 
Os promotores Eduardo e Jairo Machado Carneiro 
Filho faturaram R$ 5,6 milhões. Os touros vendidos 
registraram o segundo maior preço médio do ano no 
estado, com 220 animais sendo comercializados a R$ 
13,7 mil.

geNética aditiva 
fatura mais de r$ 
4,5 milhões
Com 11 horas e meia de leilão e lotes 
disputados lance a lance, foi promovi-
do em 5 de agosto o 14° Mega Leilão 
Genética Aditiva & Convidados, em 
Campo Grande (MS). No total, 96 
compradores de todas as regiões do 
Brasil e também da Bolívia brigaram 
para levar para a casa os touros com a 
marca da empresa. A Genética Aditi-
va vendeu 328 touros pela média de 
R$ 12,7 mil, equivalentes a 104,19@, 
faturando R$4,1 milhões. Os lotes 
dos criadores convidados, J. Machado 
e Cláudio Zotesso elevaram a fatura 
total do leilão para R$ 4,55 milhões. 

virtual helder galera
O 7º Leilão Virtual Agropecuária Helder Galera, 
criatório mantém vivo o legado de um dos princi-
pais selecionadores de nelore da última década, foi 
promovido em 23 de julho. Foram vendidos 182 ani-
mais por R$ 1,3 milhão, resultando na média geral 
de R$ 7,1 mil. 
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saBiá fatura alto
A família Mendes recebeu amigos e parceiros em 
Capitólio (MG) no dia 22 de julho para mais uma 
edição do Leilão Sabiá. O remate foi dividido em 
duas etapas e comercializou 129 lotes de fêmeas 
nelore por R$ 2,1 milhões. A etapa de elite foi a de 
maior arrecadação, com R$ 1,3 milhão por 14 bezer-
ras, novilhas e matrizes vendidas à média de R$ 79,3 
mil e três prenhezes a R$ 80,8 mil. 

leilão Bela alvorada
No dia 22 de julho foi promovida mais uma 
edição do Leilão Bela Alvorada & Convidados. 
O evento, que ocorreu na sede do criatório, em 
Guararapes (SP), reuniu cerca de 200 pessoas. 
Foram ofertados reprodutores melhoradores ven-
didos pela média de R$8,5 mil. O criador Samuel 
Bendilatti, de Marília (SP), foi quem adquiriu um 
dos principais destaques do remate, o touro Moli-
nete da Bela, por R$ 24 mil. 

festival do queiJo
Após três dias de programação intensa em Belo Horizonte, o Festival do Queijo Minas Artesanal de leite 
cru superou as expectativas de público e pode ser considerado um sucesso em sua primeira edição. O even-
to, que aconteceu entre 28 e 30 de julho, reuniu mais de 16 mil visitantes na Serraria Souza Pinto e movi-
mentou cerca de R$ 280 mil reais em vendas diretas de queijos.
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leilão
reprodutores 
Nelovale
Rio Branco (AC) sediou em 9 de julho o Leilão 
Reprodutores Nelovale, que contou com oferta de 
49 lotes de nelore. O remate faturou R$ 377,7 mil, 
registrando a média geral de R$ 7,7 mil.

63º mega leilão cv 
Nelore mocho
Carlos Viacava recebeu mais de 500 convidados 
para o 63o Mega Leilão CV Nelore Mocho, no 
dia 23 de julho, na Fazenda São José, em Paulínia 
(SP). O remate teve 100% de liquidez, com 351 
animais comercializados e faturamento total de R$ 
2,5 milhões, com média geral de quase R$ 7,2 mil.

remate caNaaã: 
liquideZ total 
O Leilão Virtual Brahman Canaaã, em São 
Carlos (SP), foi promovido no dia 3 de julho, 
no interior de São Paulo pelo selecionador João 
Leopoldino. Foram 100% de liquidez na venda 
de novilhas, vacas e touros. O remate teve 
como convidado especial o selecionador Carlos 
Borges, do criatório Brahman Portobello, 
do Rio de Janeiro. A média dos machos 
atingiu R$10 mil, e das fêmeas R$7,5 mil. A 
transmissão foi pelo Canal Rural e a condução 
da leiloeira Programa Leilões.

expoagro gv
De 6 a 16 de julho, Governador Valadares 
(MG) sediou a ExpoAgro GV, que contou com 
dois leilões de raças leiteiras promovidos por 
criadores locais que, juntos, movimentaram 
R$ 638,4 mil com a venda de 121 lotes de gir e 
girolando.

mega eveNto eao 
Em 15 e 16 de julho, a família Odebrecht abriu as 
porteiras da Fazenda Baviera, em Itagibá (BA) para 
o 4º Mega Evento EAO. Em dois dias de vendas, fo-
ram mais de R$ 10,5 milhões com a venda de 1.589 
animais, entre touros e matrizes nelore, red brahman 
e bezerros comerciais. Destaque para o reprodutor 
Ormon da EAO, arrematado em 50% por R$ 231 
mil pelos pecuaristas Jairo de Paula Silva e Américo 
Bartilotti Neto. 

O reprodutor mais valorizado do evento é filho
do famoso touro Backup em vaca 1646 da MN

expoagro de cuiaBá
A 53ª Exposição Agropecuária de Cuiabá, 
realizada entre os dias 7 e 16 de julho, superou 
as expectativas. Foram comercializados mais de 
R$ 30 milhões nos 10 dias de feira. No evento 
circularam em torno de 200 mil pessoas, um 
número menor do que o ano passado, mas os 
negócios tiveram força: nove leilões comerciali-
zaram 1,9 mil animais, gerando R$ 10 milhões.

O pecuarista e selecionador João Leopoldino vendeu toda sua 
oferta em São Carlos (SP)
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leilão de touros 
JacareZiNho
No dia 30 de julho aconteceu o 30° Leilão de Touros 
Jacarezinho, na Fazenda Nova Terra, em Cotegipe 
(BA). Com o recinto lotado e transmissão pelo 
Agrocanal, o leilão foi muito disputado e 100% dos 
lotes foram comercializados para 45 compradores de 
nove estados brasileiros. Em comemoração às três 
décadas da seleção da Agropecuária Jacarezinho, o 
leilão comercializou 50 touros a mais do que no ano 
passado e ainda assim teve média de preço mais de 
10% superior. O faturamento total do evento foi de 
R$ 4,2 milhões. dia d da faZeNda 

carNaúBa
O 5º Dia D da Fazenda Carnaúba, realizado entre 
os dias 14 e 16 de julho, em Taperoá, na Paraíba, 
apresentou ao público uma programação repleta 
de informação técnica, gastronomia, artesanato, 
exposição de caprinos e ovinos, além da venda de 
animais. Durante o evento, houve a inauguração 
do “Pavilhão Clívia Maria”, amplo espaço coberto 
reservado para as principais atividades técnicas, 
comerciais, culturais e sociais da Carnaúba. A fa-
zenda, propriedade de Manoel Dantas Vilar, é um 
dos mais tradicionais criatórios de sindi e guzerá 
do país, e também de caprinos e ovinos.

expopar  
O Sindicato Rural de Paranaíba promoveu de 
27 de junho a 5 de julho a 55ª Expopar, que 
também abrigou a 15ª Expoleite de Paranaíba 
(MS). Foram realizados mais de dez leilões, com 
número superior a cinco mil animais expostos, 
e um índice de venda de mais de 90%. No 
torneio leiteiro, três produtores disputaram e 
consagraram a vaca Caraça Lins, do proprietário 
Waldir Junqueira, vencedora, produzindo 
mais de 60 kg de leite. Na categoria novilha, 
a vencedora foi Itabere, do produtor Muller 
Medeiros, e produziu mais de 35 kg de leite.

ian Hill e Marquinhos Molina, da AJ, com os Leiloeiros Lourenço Campos e
João Campos durante a abertura do Leilão de Touros AJ

mega leilão produção 
pitaNgueira
Com 100% de liquidez, o Mega Leilão de Produ-
ção do Grupo Pitangueira, no dia 23 de julho, foi 
um sucesso. Uma das maiores ofertas de animais 
da raça nelore e braford, somando 2.287 animais 
comercializados entre touros, fêmeas e garrotes. 
O faturamento atingiu R$ 3,2 milhões. Participa-
ram 23 propriedades, de três estados. 

Pecuarista Manuel dantas Vilar Filho, mais conhecido como Manelito, administra a 
Carnaúba, que pertence à família desde o século 18
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pecNordeste 
O 21º Seminário Nordestino de Pecuária aconteceu em 
Fortaleza (CE), de 6 a 8 de julho, reunindo mais de 35 mil 
visitantes e quatro mil produtores. O evento contou com 
uma programação técnico-científica de alto nível, com 102 
palestras, 24 oficinas de capacitação, um showroom com 
tecnologias agropecuárias, e mais sete eventos paralelos 
entre encontros e seminários.

O evento ainda teve Torneio Leiteiro bovino e caprino paralelamente à mostra de 
animais de linhagem leiteira de raças  adaptadas

às condições do semiárido, entre elas, o guzerá

terra Boa fatura
r$ 1,4 milhão 
Em 2 de julho a cidade de Guararapes (SP) 
sediou um dos mais aguardados leilões de touros 
do Brasil, realiza o pela Fazenda Terra Boa, de 
José Luiz Niemeyer dos Santos. A 11ª edição do 
Leilão Touros Terra Boa ofertou 100 machos, 
além de bezerros comerciais e novilhas prenhes, 
fruto do investimento da Fazenda Terra Boa no 
projeto de precocidade sexual que caminha para a 
quarta geração. O remate faturou R$ 1,4 milhão, 
com a oferta de aproximadamente 219 animais 
das raças nelore e brangus. A média dos touros 
nelore atingiu R$ 10,5 mil, valor próximo ao 
registrado pelo grupo de dez bezerros com DEPs 
genômicas. Os animais de 10 meses de idade 
tinham acurácia relativa a de touros em torno de 
três anos, o que explica a valorização. Eles foram 
cotados à média de R$ 10,2 mil, enquanto a 
média geral das fêmeas atingiu R$ 9,6 mil.

saNta gertrudis
em ms 
Na primeira semana de julho a Associação 
Brasileira de Santa Gertrudis (ABSG) nego-
ciou touros e gado geral na pista da Parana-
íba (MS), para o 15º Leilão da raça durante 
a Expopar. No total, foram vendidos 137 
animais por R$ 234 mil.

leilão fsl aNgus itu 
O 9º Leilão FSL Angus Itu, realizado no dia 5 
de agosto em formato virtual, faturou R$ 1,2 
milhão com a comercialização de 141 animais. O 
preço médio geral dos machos foi de R$ 8,5 mil 
e de R$ 9,1 mil para as fêmeas. O pecuarista Pau-
lo Marques, titular da Casa Branca Agropastoril, 
comprou os dois lotes Escolha - macho e fêmea. 
Tarcísio Meira, ator da Rede Globo, pecuarista 
nos estados do Pará e São Paulo e cliente da 
FSL Angus Itu desde o primeiro Leilão, arrema-
tou 50% do Touro NA Central, FSL Diamante 
Negro. Também fizeram aquisições outros 50 
pecuaristas de nove estados brasileiros. 

expoNel em avaré
Avaré (SP) voltou a ganhar destaque na agenda das 
feiras agropecuárias do país com a realização da 
Exponel, entre 19 e 23 de junho. A feira foi palco 
de quatro leilões envolvendo as raças nelore, angus 
e simental. No total, a movimentação financeira foi 
de R$ 5,6 milhões por 101 lotes de touros, matri-
zes e prenhezes.
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megaleite 2017
Na principal exposição da pecuária leiteira do país, a 
Megaleite 2017, ocorrida de 28 de junho a 1º de julho, 
no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte (MG), as 
vendas de animais em nove leilões movimentaram R$3,8 
milhões. Com mais de 80 empresas de vários segmentos 
do agronegócio e de outros setores expondo seus produ-
tos no evento, o total de negócios efetuados ao longo dos 
quatro dias é estimado em R$ 10 milhões pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando. Muitos negócios 
foram feitos por comitivas estrangeiras da América Latina, 
vindas de países como Bolívia, Costa Rica, Colômbia, El 
Salvador, Guatemala, Nicarágua e Panamá. Mais de 300 
estrangeiros visitaram a exposição e também fazendas da 
região de Belo Horizonte. 

saúde digestiva
em foco
O 2º Seminário de Saúde Digestiva da Zoetis 
aconteceu em Jaguariúna (SP), com objetivo de 
capacitação teórica e prática dos profissionais 
responsáveis pela sanidade dos plantéis avícolas, 
com foco em dois temas principais: a coccidiose 
e as enterites bacterianas. Durante o evento, os 
participantes tiveram a oportunidade de trocar 
experiências e tirar suas dúvidas.

expocrato 
Do dia 9 a 16 de julho foi promovida no parque 
de Exposição Pedro Felício Cavalcante, no 
município de Crato, a 66ª edição da ExpoCrato. 
A organização da feira estima que mais de 400 
mil pessoas tenham passado pelo local durante 
os oito dias de exposição.

equipe Vila dos Pinheiros recebe premiação do Reservado Campeão nelore

expam
A Exposição Agropecuária da Alta Mogiana (Expam 
2017), um dos mais importantes eventos agropecuários 
da região, aconteceu de 17 a 22 de julho, em Ituverava 
(SP). A exposição é promovida pelo Sindicato Rural de 
Ituverava, tendo como membros da comissão organiza-
dora o presidente da entidade, Gustavo Ribeiro Rocha 
Chavaglia e os pecuaristas Sueli Mine, Luiz Carlos 
Iamaguti e Juliana Moisés Mendonça. A feira conta 
com ampla programação, como feiras de negócios, de 
veículos, máquinas e implementos agrícolas, exposição e 
julgamento da raça nelore e da raça equina paint horse. 
Também foram proferidas palestras técnicas e realizadas 
demonstrações de campo.
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raça

O desafiO da 
fertilidade

s
er um dos líderes mundiais de produção agropecuária não 
é simples, e exige um ritmo de produção acelerado. Na pe-
cuária de corte, isso quer dizer encurtar o ciclo até o abate, 
acelerando o rendimento da propriedade. Para que isso seja 
possível, é necessário um curto intervalo de parto das vacas, 
além de um primeiro parto precoce. Nesse quesito, a genética 
chega para potencializar a precocidade e eficiência sexual do 
rebanho. 

“O aumento da rentabilidade nas fazendas de cria está dire-
tamente vinculada à produção de bezerros, a qual é dependente da 
eficiência reprodutiva do rebanho. De maneira resumida, a eficiên-
cia reprodutiva pode ser definida como a habilidade de fazer a vaca 
se tornar gestante após o parto o mais rápido e com o menor nú-

DIVulgaçÃo 

precocidade e desempenho sexual podem ser os 
pontos chave de um ciclo pecuário mais curto e eficiente
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mero de coberturas possível”, explica o pesquisador doutor Pietro 
Baruselli, em artigo da Universidade de São Paulo (USP), onde ele 
leciona.

No município de Campinorte (GO), a Fazenda Tulipa tem um 
trabalho voltado para essa característica. Com mais de 20 anos de 
história, o criatório de nelore destaca-se pela busca constante de 
métodos que levem à evolução genética do rebanho da fazenda. 
Durante quase uma década, a propriedade realizou um trabalho 
de seleção para o melhoramento genético por meio da diminuição 
da idade para a primeira prenhez de novilhas.

 “Queremos identificar vacas com maior potencial reprodu-
tivo, aumentar a lucratividade por meio do aumento no número 
de bezerros produzidos pela fixação do gene da precocidade e, 
também, diminuir a idade do primeiro parto”, explica Rodrigo 
Brüner, administrador agropecuário da fazenda.

 Na estação de monta de 2016, foram utilizadas 855 novilhas 
entre 11 a 16 meses, que representam todas as novilhas da última 
safra independentemente do peso. Antes de começar a trabalhar 
com animais precoces, a Tulipa utilizava o método de manejo tra-
dicional: com cerca de 22 a 24 meses realizava-se a IATF mais 
repasse com touros e descartavam-se as vazias ao final da estação 
de monta.

 “Começamos este trabalho de precocidade em 2007, desafian-
do animais entre 16 e 18 meses. Três anos mais tarde, na estação 
2010/2011, passamos a desafiar as novilhas entre 14 e 15 me-
ses. Em 2015, foi a primeira vez que passamos a desafiar nossas 
novilhas com idade entre 11 e 13 meses à IATF e os resultados 
foram animadores: 45% das novilhas nelore induzidas à ovulação 
e submetidas à inseminação artificial ficaram prenhas na primeira 
IATF, com idade média de 14 meses. Com a ressincronização dos 

na Fazenda Tulipa, em Goiás, a precocidade sexual é selecionada há dez anos
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animais vazios, veio nossa surpresa maior: atingimos 70,52% 
de prenhez nas novilhas com idade média de 15 meses em 
duas IATF”, conta Rodrigo. 

“Em resumo, conseguimos identificar fêmeas mais pre-
coces e férteis que dentro do rebanho irão proporcionar um 
incremento no número de bezerros produzidos por ano, au-
mentando a rentabilidade do sistema – que está diretamente 
vinculado ao peso dos bezerros produzidos por safra, redução 
da Índice de Preços ao Produtor (IPP), e consequente fixação 
do gene que está atrelado ás características de maior retorno 
econômico”, conclui o administrador. 

pioneirismo 
A Genética Aditiva, vanguarda na pecuária brasileira na 

adoção de tecnologias modernas voltadas para o melhoramen-
to genético, foi um dos primeiros criatórios a apoiar e desen-
volver programas de precocidade sexual.  A empresa atua na 
seleção de animais das raças nelore, gir leiteiro, girolando e 
cavalo crioulo. Sua principal ferramenta para gerar resultados 
positivos é a utilização de sementes certificadas, ou seja, ani-
mais avaliados com critérios de melhor desempenho econômi-
co e funcional, pelas maiores instituições de pesquisa e estudo 
científico do país. 

Com 30 anos de seleção, a Genética Aditiva conta com um 
rebanho de corte com mais de seis mil cabeças em três pro-
priedades no Mato Grosso do Sul, sendo aproximadamente 
três mil matrizes nelore em reprodução. O trabalho de mensu-
rar, quantificar e identificar dentro do rebanho os indivíduos 
melhoradores foi iniciado em 1982, pelo doutor Hélio Martins 
Coelho, e ganhou impulso em 1991, com a entrada da Gené-
tica Aditiva no Programa de Melhoramento Genético da Raça 
Nelore: o Nelore Brasil, da Associação Nacional de Criadores 
e Pesquisadores (ANCP). Em continuidade à linha de traba-
lho, Eduardo Folley Coelho, atual diretor da Genética Aditiva, 
mantém o mesmo foco de seu pai, que sempre foi investir em 

zootecnista e especialista em reprodução, Roberta Gestal de Siqueira 
e eduardo Folley Coelho, diretor da Genética Aditiva
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tecnologia com inovação.
Em 1999, a zootecnista e especialista em reprodução, Ro-

berta Gestal de Siqueira, entrou para equipe que implantou o 
projeto de seleção de fêmeas precoces na Genética Aditiva. Na 
ocasião, ainda era comum ver fêmeas parindo pela primeira 
vez aos quatro ou cinco anos de idade. Desde então, o criatório 
passou a desafiar novilhas de 11 a 14 meses, usando animais 
jovens de altas DEPs (Diferenças Esperadas na Progênie) para 
precocidade sexual para reprodução. Como resultado, as fême-
as têm o primeiro parto entre o 20º e o 23º mês, e a taxa de 
reconcepção é de aproximadamente 85% na segunda cria.

“Alcançamos 85% de prenhez, em fêmeas de 12 a 16 meses, 
na primeira estação de monta. Ou seja, na Genética Aditiva, 
as novilhas são emprenhadas na mesma estação que as mães”, 
explica a especialista. 

Já nos machos, é feita ultrassonografia de testículos, que 
permite, por comparação de imagens, identificar os púberes 
sexualmente. E isto é confirmado por meio de exames andro-
lógicos, que também são utilizados para avaliar o sêmen. Be-
zerro que produz sêmen a pasto antes de completar o primeiro 
ano de vida é comum na Genética Aditiva.
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raça

genética
distância

pesquisa comprova que quão maior distância e 
variabil idade genética entre indivíduos, mais chance 

da produção animal ser incrementada 

DIVulgaçÃo E Embrapa

ientistas da Embrapa e do National Center for 
Genetic Resources Preservation do Agricultural 

Research Service (ARS), dos Estados Unidos, 
confirmaram, em estudo com bovinos e capri-
nos, que a distância e a variabilidade genética en-

tre raças podem incrementar a produção animal. 
A senha para o sucesso está no aperfeiçoamento 

dos programas de melhoramento genético. O resul-
tado da pesquisa foi publicado no Journal of  animal Science 
e no livro Curraleiro Pé-Duro – Germoplasma Estratégico 
do Brasil.

C
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O fenômeno natural da heterose (ou vigor hí-
brido) foi alvo do estudo, que concluiu que quanto 
maior é a distância genética entre as raças, melhor 
é a qualidade dos animais obtidos em cruzamentos. 
Já os animais com muita proximidade sanguínea têm 
desempenho inferior em relação ao peso da carcaça, 
produção de leite, resistência às doenças e às adversi-
dades do meio ambiente.

Entre os bovinos, a pesquisa confirmou que dis-
tância e variabilidade genética são maiores entre as 
raças curraleiro pé-duro e nelore. O estudo revelou 
também que o curraleiro pé-duro foi o que ficou mais 
próximo da raça caracu, seguido das norte-america-
nas e das de origem francesa. Três fatores naturais, 
segundo o pesquisador Geraldo Magela Côrtes Car-
valho, da Embrapa Meio-Norte (Piauí), que represen-
tou o Brasil no estudo, atuam para ampliar a variabili-
dade genética: a mutação e a migração.

“As mutações, também chamadas de deriva ge-
nética, podem ocorrer quando duas populações são 
separadas por um longo período de tempo e contri-
buem para a diversidade dentro das raças”, explica 
Geraldo. De acordo com ele, o isolamento de popu-
lações é consequência do uso local e do manejo da 
raça e reduz o tamanho efetivo do rebanho. 

“O grau de diferenciação entre as raças estuda-
das revelou baixo fluxo de genes entre as populações 
brasileiras analisadas, o que indica isolamento repro-
dutivo, diferente do encontrado nas raças norte-ame-
ricanas, que apresentaram pouca diferenciação entre 
os bovinos de corte”, compara.

O pesquisador garante que a distância e a variabi-
lidade genética são fatores determinantes para a boa 
qualidade de um rebanho. A pesquisa revelou, tam-
bém, que a variabilidade é maior entre os indivíduos 
do que entre as raças. Entre os indivíduos, a variabi-
lidade chega a 75%. Entre as raças, principalmente as 
norte-americanas para corte, não passa de 25%.

O trabalho, conduzido por dois anos na sede do 
ARS, em Fort Collins, no Colorado, usou 19 raças bo-
vinas: quatro brasileiras e 15 norte-americanas. Para 
chegar a esse resultado, os cientistas fizeram genoti-
pagem em populações distintas de bovinos dos gru-
pamentos nelore, gir (Bos indicus) caracu e curralei-
ro pé-duro (Bos taurus), todos brasileiros. As raças 
norte-americanas estudadas são de origem europeia.

Foi usado um painel de 34 microssatélites reco-
mendado pela Organização das Nações Unidas para 

Curraleiro pé-duro
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lhoramento genético animal. Um exemplo que che-
gou com força ao agronegócio foi o bovino tropical, 
resultado do cruzamento das raças curraleiro pé-duro 
e nelore, apresentado ao mercado no início de 2016. 
O animal é mais precoce que o nelore e vai mais cedo 
para o abate, com dois anos de idade e 45 quilos de 
carne a mais que o nelore, em condições de campo 
nativo do Piauí.

Há quatro anos, estão sendo feitos também no 
Piauí cruzamentos do curraleiro pé-duro com as ra-
ças angus vermelho, de origem inglesa, e senepol, de-
senvolvidas nos Estados Unidos. Segundo o pesqui-
sador, os primeiros exemplares dessas experiências 
são animais com excelente performance de peso e 
tamanho. Eles serão apresentados ao mercado ainda 
em 2017. 

Mais um passo foi dado este ano. Pela primeira 
vez, dois touros da raça curraleiro pé-duro selecio-
nados pelo Programa de Melhoramento Genético 
Animal da Embrapa estão produzindo sêmen para 
comercialização. Os animais são de propriedade do 
pecuarista familiar Moyséis Vieira, do município de 
Grajaú, no Maranhão, parceiro ativo da Embrapa 
Meio-Norte no Programa de Conservação do Cur-
raleiro Pé-Duro.

Os animais estão na central de coleta de sêmen da 
multinacional Alta Genetics, no município de Ube-
raba, em Minas Gerais. A coleta de sêmen já come-
çou e a comercialização terá início este mês, em pelo 
menos 700 postos de venda espalhados pelo Brasil. 
O repasse poderá ser feito também nos Estados Uni-
dos, Canadá, Argentina, Holanda, China e nos de-
mais países onde a empresa atua, caso haja demanda.

Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Sociedade 
Internacional de Genética Animal (Isag). Os pesqui-
sadores Geraldo Magela Côrtes Carvalho, da Embra-
pa, e o norte-americano Harvey Blackburn, do ARS, 
trabalharam com nove programas de computador na 
estatística molecular.

Entre os caprinos, foram estudadas as raças nam-
bi, marota, azul, anglonubiana e boer, criadas no Bra-
sil; e as norte-americanas spanish, mioton, la man-
cha, angora e também a boer, que revelaram ampla 
diversidade genética. Os resultados também com-
provaram a capacidade de se produzir caprinos em 
vários ambientes, indicando, segundo o pesquisador 
da Embrapa, que o conceito de raça para produção 
de carne caprina não é tão relevante como em outras 
espécies. Ou seja, todas as raças caprinas localmente 
adaptadas produzem carne em quantidade e qualida-
de semelhantes.

 
preservação e melhoramento
Pesquisas com raças nativas começaram em 1977, 

no Piauí, em resposta à ameaça de extinção do cur-
raleiro pé-duro devido à introdução dos zebuínos e 
aos cruzamentos desordenados. Naquele ano, a Em-
brapa criou o Núcleo de Conservação in situ de Bovi-
nos Curraleiro Pé-Duro em São João do Piauí, a 516 
quilômetros a sudeste de Teresina. O núcleo tem hoje 
cerca de 350 animais. O Banco de Germoplasma Ani-
mal da Embrapa, em Brasília, possui 19,6 mil doses 
de sêmen de 64 reprodutores de curraleiro pé-duro. 

Nos últimos cinco anos, a pesquisa tem evoluído 
na execução e aperfeiçoamento de programas de me-



agosto/setembro 2017| #pecBR 57



#pecBR | agosto/setembro 201758

raça

do senepol

Encontro
internacional 



agosto/setembro 2017| #pecBR 59

A
programação do Mega En-
contro Internacional do Se-
nepol – Do Pasto ao Prato 
contará com uma série de 
atividades, como dias de 
campo, cursos, leilões, 
lançamentos, mostra de 
animais e degustação 
de carne gourmet sene-

pol. “Será um evento épico para a raça, com a 
possibilidade dos criadores se atualizarem sobre 
temas de extrema relevância para o setor que 
precisa se mostrar cada vez mais eficiente.”, 
destaca o presidente Associação Brasileira dos 
Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Senepol) 
Pedro Crosara Gustin. 

O 1º Seminário Técnico Internacional da 
Raça Senepol, agendado para os dias 5 e 6 de se-
tembro, também integra a agenda do Mega En-
contro e já está com inscrições abertas no site 
da entidade (www.senepol.org.br). Especialistas 
renomados de diversos segmentos da pecuária 
estarão entre os palestrantes. No primeiro dia, o 
painel “Cenário Econômico e o Papel da Pecuá-
ria Integrada” terá palestras do diretor-funda-
dor da Scot Consultoria, Alcides Torres, sobre o 
atual momento econômico da pecuária de corte. 
Já o presidente da Associação Brasileira de In-
seminação Artificial (Asbia), Sérgio Saud, falará 
sobre “IATF como ferramenta para o aumento 
da produtividade na pecuária de corte”. 

A diretora da Associação Brasileira de In-
dústrias de Suplementos Minerais (Asbram), 
Beth Chagas, abordará a importância da nutri-
ção para redução do ciclo de produção. Outro 
palestrante será o presidente da Associação dos 

Confinadores (Assocon), Alberto Pessina, 
que trará as novidades dos sistemas de pro-
dução para terminação eficiente.  

O seminário mostrará, ainda, como 
a indústria e as associações de criadores 
têm conduzido seus programas de certi-
ficação da carne. Serão compartilhadas as 
experiências das Associações de hereford/
braford, de angus e de nelore. Outros te-
mas que estarão em debate serão: “Car-
ne Bonificada: carne de qualidade para o 
consumidor e lucro para o produtor” e “A 
experiência do cooperativismo explorando 
nichos do mercado de carne”. 

O painel “Manejo/Sanidade” finalizará 
os debates do primeiro dia do Seminário 
Técnico Internacional da Raça Senepol. A 
importância do manejo racional no aumen-
to da eficiência produtiva será abordada 
pelo professor da Unesp, Mateus Paranhos. 
Durante o painel também haverá palestra 
sobre profilaxia e saúde de casco, ectopa-
rasitas e prevenção de doenças. O primei-
ro dia do evento termina com a Mostra de 
Animais da Raça Senepol, a partir das 20h, 
e happy-hour, promovidos pelos promo-
tores do leilão no dia 6 de setembro, que 
ocorrerá no Parque Camaru. 

Melhoramento genético 
As mais modernas ferramentas de se-

leção da raça senepol serão apresentadas 
ao longo do segundo dia do evento. A ex-
periência norte-americana com a avaliação 
genética do senepol será tema da palestra 
do diretor e geneticista chefe da AGI (sub-

as soluções integradas da pecuária de corte para 
produção de carne bovina de qualidade e as tendências 
de mercado estão entre os temas em debate durante o 
Mega encontro Internacional do senepol – Do pasto ao 
prato, de 30 de agosto a 10 de setembro, durante a 54ª 
exposição agropecuária de Uberlândia- camaru 2017

DIVulgaçÃo



#pecBR | agosto/setembro 201760

Presidente da ABCB Senepol, Pedro Crosara Gustin 
fará a abertura do Mega encontro internacional

sidiária da American Angus Association), Stephen Miller. 
Ele também falará sobre “A DEP Genômica na raça angus 
nos EUA: resultados e desafios”. O norte-americano Tad 
Sonstegard, da empresa especializada em edição de genes, 
ministrará a palestra “Gene Slick: Importante diferencial da 
raça senepol”. 

Já especialistas brasileiros na área de genética abordarão 
os resultados das provas de avaliação de desempenho, Con-
sumo Alimentar Residual (CAR), ultrassonografia de car-
caça, a importância do arquivo zootécnico nacional da raça 
e da avaliação intra-rebanho e como evitar a dupla muscu-
latura. Outro destaque será o Programa de Melhoramento 
Genético do Senepol (PMGS), lançado este ano pela ABCB 
Senepol, organizadora do evento. A seleção genômica, que 
faz parte do PMGS, assim como as soluções genômicas 
para bovinos desenvolvidas pela empresa Neogen/Deoxi 
também serão abordadas durante o Seminário. O professor 
da USP, José Bento Ferraz, finalizará a série de palestras, 
enfocando como a raça pode se manter competitiva no mé-
dio e longo prazo.
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raça

Embryo
Vila real

projeto lançado em 2015 disponibil iza a melhor 
genética existente para todo brasil  e mais 14 países

A
Vila Real conta com um dos 
maiores plantéis de doadoras do 
Brasil, respeitado nacionalmente,  
e detentor das melhores e mais 
consagradas genéticas, como 
Prada, Itália IV TE J.Galera, 
Essência TE Guadalupe, Hasta 
TE, entre várias outras. Recen-
temente, conquistou um feito 

inédito na raça: os títulos de Grande Campeã - Linda 
da Pau D’Arco,  e Matriz Modelo - Alexa TE da Jasa, 
na ExpoZebu 2017, o maior evento zebuíno do mundo.

Esses são resultados de um trabalho que começou 
com a formação de uma base genética sólida, advinda 
dos melhores plantéis brasileiros, com uma variedade 
capaz de atender qualquer realidade pecuária. Graças 
ao inovador projeto Vila Real Embryo, esse trabalho é 
compartilhado com fazendas em todo país e América 
Latina. 

O projeto é resultado de três anos de intensa pes-
quisa e planejamento, que resultaram em um conceito 
inédito de comercialização de embriões congelados, 
com objetivo de disponibilizar excelência genética para 
formação de doadoras, matrizes, além de refrescar ge-
neticamente os rebanhos dos criatórios que produzem 
tourinhos. Somente em 2016, foram mais de 1,5 mil 
prenhezes vendidas.

“Para nós, o rebanho precisa ser produtivo, a 
novilha tem que emprenhar cedo. Isso só é possí-
vel através de muito trabalho e apuração genética. 
Por isso, temos aqui um pouquinho de cada cria-
tório de respeito no país. Temos o melhor que po-
deria ser ofertado”, conta o titular da marca Vila 
Real, Maurício Ianni. 

Com preços acessíveis - a partir de R$2,5 mil 
a prenhez, pecuaristas de todo Brasil e América 
Latina podem receber em suas propriedades os 
embriões da Vila Real, escolhidos de acordo com 
as necessidades de cada um. O comprador pode 
escolher a matriz da qual gostaria de ter a gené-
tica, entre as mais de 200 opções de doadoras 
disponibilizadas pelo projeto, assim como decidir 
qual touro usar, e receber em sua fazenda o em-
brião congelado pronto para ser transferido em 
uma de suas receptoras pela equipe especialista da 
InVitro Brasil, parceira da Vila Real. 

“A genética só fala a verdade. A fêmea jovem 
que é filha de uma grande matriz e um bom re-
produtor, com certeza será superior. Todo animal 
precisa ter mãe. Por isso, esse projeto da Vila Real 
é tão importante para pecuária brasileira”, garan-
te o nelorista e presidente da Associação Brasi-
leira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Arnaldo 
Manuel de Souza Machado Borges.

rubEnS FErrEIra

Vila real
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raça

acompanhado pelos criatórios Hro e Valônia,  a aF 
agropecuária convida para oportunidade única de adquir ir 

embriões e fêmeas baby inéditas na pista,  em setembro

FábIo FatorI - Fatorural E pECuárIa braSIl

AF Agropecuária estreia como 
promotora em remate imperdível

o
Leilão Sampa será pro-
movido no próximo dia 
14 de setembro, na So-
ciedade Hípica Paulista, 
na capital paulistana. Com 
transmissão ao vivo para 
todo país pelo Canal Rural 
e comandado pela leiloeira 
Programa Leilões, o remate 

desse grupo que vem agitando os leilões Brasil a fora 
promete muitas surpresas. A AF Agropecuária, Nelore 
HRO e Fazenda Valônia selecionaram o que existe de 
melhor em seus planteis, e disponibilizam para o mer-
cado uma nova geração superior, o futuro das pistas.

Serão lotes bem jovens e prenhezes, advindos das 
melhores matrizes das três seleções parceiras e de seus 
convidados especiais, recuperando o conceito de “Lei-

lão Baby”, um grande sucesso do passado. “É 
uma oportunidade única para quem quer inves-
tir em genética de pista. Descendentes das mais 
consagradas matrizes da atualidade, tudo com 
garantia de qualidade dos criatórios promotores. 
São lotes extraordinários”, afirma o assessor Fer-
nando Barros, da SAP Assessoria Pecuária. 

A pecuária extensiva já é tradição nas famílias 
dos empresários Alceu Rodrigues Vasone e Frank 
Reis Vieira, da AF Agropecuária. Incentivados 
pelo amigo Hélio Robles de Oliveira, da HRO, 
passaram a investir no mercado elite visando o 
potencial desta genética para a pecuária extensiva, 
e, agora, querem continuar apostando forte neste 
projeto que deixou de ser somente um mercado 
promissor, e passou a ser, também, uma grande 
paixão. 

“Em retribuição ao apoio e carinho com que 
fomos recebidos, para nossa estreia como pro-
motores reunimos nossos principais amigos e 
parceiros em uma lista com mais de quinze con-
vidados especiais que, assim como nós, disponi-
bilizarão o que têm de melhor em seus criatórios. 
Será um remate com muitas surpresas e excelên-
cia genética”, garantem Alceu e Frank. 

Frank Vieira (AF Agropecuária), João Aguiar (Valônia), Alceu Vasone (AF 
Agropecuária) e Hélio Oliveira (HRO), idealizadores do Leilão Sampa
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L E I L Ã O  2 0 1 7

2 de Setembro

Sábado - 13 horas

Blue Tree Park Resort - Lins-SP

Animais e Prenhezes Nelore

Patrocínio Transmissão

(11) 3137-7690

RetransmissãoRealização

(43) 3373-7077
LANCES E CADASTROS

Agência

(43) 3026-7777

Assessorias

(18) 3222-9490
www.avanticonsultoria.com.br

(14) 99773-2360
(18) 98117-7666
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indústria
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proDUção . MercaDo . arroba

Carne de zebu
QuALidAde nA MeSA

#pecbr



#pecBR | agosto/setembro 201768

carne

Cara a caraCara a cara
com a pecuária de corte
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A
perspectiva do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) 
para o fechamento de 
ano é de que o Valor Bru-
to da Produção Pecuária 
(VPB) deva recuar 6% 
em relação a 2016, totali-
zando R$ 168 milhões, o 

menor dos últimos cinco anos. Para os bovinos, 
um dos segmentos mais prejudicados pela crise, 
e cujos preços já vinham em declínio desde o pri-
meiro semestre do ano passado, o Ministério es-
tima o valor de produção em R$ 67 milhões, uma 
queda de 7% em comparação a 2016. 

A pecuária nacional se viu “atolada em uma 
avalanche de problemas”, na opinião do presi-
dente do Conselho de Administração da Asso-
ciação Nacional da Pecuária Intensiva (Assocon), 
Alberto Pessina. O cenário colabora para um 
clima de tensão, que tem permeado as relações 
de compra e venda em um dos setores finais da 
pecuária, o abate. Com os preços em baixa, os 
produtores estão lucrando menos na venda, afe-
tando o ciclo como um todo. 

Mas, como bom pecuarista não fica parado 
diante de uma situação desfavorável, alternativas 
começaram a surgir. Um grupo de pecuaristas de 
Mato Grosso, maior produtor de gado do país, 
por exemplo, articulou o propósito de criar uma 
cooperativa para reativar até 15 frigoríficos do es-
tado. As conversas ainda estão em estágio inicial, 
mas ganharam força nas últimas semanas, depois 
que vieram à tona as delações dos irmãos Batista, 

controladores da JBS.
A crise na empresa, que se seguiu às de-

lações, provocou uma grande desarrumação 
no mercado de bovinos. Pecuaristas passa-
ram a temer vender o gado a prazo para a 
JBS, e começaram a procurar outros com-
pradores. Mas as opções são restritas. A JBS 
concentra cerca de 50% do abate no estado. 
Por conta desse desarranjo, o preço do gado 
bovino acabou caindo.

Com isso, ganharam força as conversas 
entre os pecuaristas para assumir frigoríficos 
fechados. A ideia, segundo Luciano Vacari, 
diretor executivo da Associação de Criado-
res do Mato Grosso (Acrimat), já existia des-
de que foi deflagrada, em março, a operação 
Carne Fraca, que investiga o envolvimento 
de fiscais do Ministério da Agricultura em 
esquema de corrupção, mas agora foi acele-
rada. “A abertura de uma cooperativa é uma 
das possibilidades. Podemos atrair investi-
dores de fora, mas tudo está em discussão 
ainda”, disse.

No Tocantins, também existe outra ação 
para tentar reverter a situação. Pecuaristas 
de Araguaína (norte do estado) lançaram em 
julho um movimento que prevê contenção 
do gado no pasto e redução de alíquota de 
ICMS para venda do boi para outros estados, 
e agora estão conversando sobre concretizar 
ações para exigir as medidas defendidas. En-
tre elas, não vender para frigoríficos gado 
abaixo de R$ 130 a arroba e redução da alí-
quota do Imposto sobre Circulação de Mer-

os últimos 20 meses foram desgastantes para pecuária 
de corte. os motivos vão desde a fragilidade da demanda 

interna, a desvalorização do real no fim de 2016, o 
encarecimento dos insumos, ao aumento da oferta, à 

operação carne Fraca, à volta da cobrança do Funrural, à 
delação dos executivos da Jbs, até a recente suspensão 
das importações de carne in natura pelos estados Unidos. 

porém, o setor está lutando para melhorar o cenário 

CarloS lopES E DIVulgaçÃo
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cadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para venda de gado 
do Tocantins para outros estados. Atualmente, o índice é de 
7%. Os criadores sugerem algo em torno de 3%.

Em maio, os preços da arroba de boi gordo recuaram 
4,63%, a queda mais significativa para esse mês desde 1998, 
considerando-se a série histórica do Indicador ESALQ/
BM&FBovespa, estado de São Paulo. As informações são 
do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP. O mês de maio é, tradicionalmente, 
um período em que as cotações recuam. Aproximadamente 
90% dos animais abatidos no Brasil são terminados com ali-
mentação exclusivamente a pasto.

Porém, segundo pesquisadores da entidade, a forte des-
valorização da arroba bovina em maio de 2017 está atrelada 
à maior oferta de animais para abate, devido à retomada da 
produção, após a seca observada em 2013/2014, e à dimi-
nuição no abate de matrizes. Já no correr deste ano, com a 
queda do preço do bezerro, houve aumento na participação 
das fêmeas no abate, ajudando a indústria a preencher as es-
calas e, consequentemente, pressionando o valor da arroba. 
Pesquisadores do Cepea ressaltam, no entanto, que a queda 
nos preços do boi ainda foi limitada pelas chuvas, que se es-
tenderam ao longo de maio. Isso porque, com o clima favo-
recendo as pastagens, muitos pecuaristas podem “segurar” 
seus animais no pasto.

De acordo com o presidente da Assocon, é preciso en-
tender que a demanda tem um peso maior na formação de 

A pecuária nacional se viu “atolada em uma avalanche de problemas”,
na opinião do presidente da Assocon, Alberto Pessina
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preços do que a oferta. “Se considerarmos o cenário atual, 
também estamos tendo uma pressão de queda na demanda 
(por carne bovina), principalmente no mercado interno. Por 
este motivo, uma redução de oferta em um cenário de retra-
ção de demanda, possibilita uma menor reação nos preços do 
que um cenário com forte demanda”, explica Alberto. 

No entanto, as perspectivas para o futuro podem ser 
melhores. De acordo com especialista em mercado Alcides 
Torres, da Scot Consultoria, o cenário do mercado do boi 
gordo, se comparado com o início da operação Carne Fraca, 
é bem diferente: estável, com expectativa de recuperação das 
cotações frente a uma menor oferta, entrando no período da 
entressafra.

“No mercado futuro, os preços estão favoráveis. Com 
isso, existe gente fazendo contrato a esses preços e gente 
vendendo, acreditando que o boi gordo não irá chegar a es-
ses preços. Em São Paulo, neste instante os preços giram em 
torno de R$128 a R$131/@. A oferta diminuiu e não há mais 
escalas longas, com fatores externos incidindo menos sobre 
os números. Do ponto de vista dos frigoríficos, as margens 
melhoraram muito e, para aqueles que exportam, as margens 
são boas também. Os indicadores de recuperação da econo-
mia são evidentes, mas ainda existe muito desemprego no 
país. O consumo está estável e a perspectiva, no momento, é 
que ele continue assim, só apresentando melhora no final do 
ano, com 13º salário”, afirma. É esperar para ver e segurar a 
barra para sobreviver. 

Alcides Torres, da Scot Consultoria, acredita na recuperação do mercado 
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carne

o que dita o ritmo da atividade pecuária no setor de 
corte é o mercado, que oscila influenciando todos os 
elos da cadeia todos os dias. por isso, o momento e a 

maneira ideal de terminar bovinos pode ser um desafio 

GuSTAVO MiGueL e diVuLGAÇãO

ideal de abate
O ponto 

Para Bruno Andrade, gerente técnico da Assocon, as perspectivas 
de custo e lucro do confinamento para este ano são positivas
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2
017 será um ano melhor para pe-
cuária do que 2016. A afirmativa é 
do diretor da ABS no Brasil, Már-
cio Nery. Segundo o executivo, o 
grande impulso para o setor será a 
queda dos preços de milho e soja, 
traçando um cenário mais atrativo 
para o confinamento e melhorando 
a qualidade do produto final. Na pe-

cuária de corte, em todas as formas de praticar a 
atividade, um dos pontos determinantes para maior 
ou menor lucratividade da operação é o ponto ideal 
de abate. Saber quando e como terminar um animal 
para o abate depende de análise da situação econô-
mica vigente e todos os outros fatores que podem 
influenciar o lucro final. 

“Os preços dos grãos são fiéis dessa balança. 
Com uma redução do valor, a pecuária intensiva 
será estimulada, funcionando como uma grande 
mola para impulsionar uma série de bons resulta-
dos em toda a cadeia, como a produção de bezerros 
de melhor qualidade e maior rentabilidade para o 
produtor”, justifica Márcio Ney.

Para a zootecnista doutora em Nutrição Animal 
e coordenadora de confinamento na Premix Aman-
da Oliveira, a decisão de como terminar o rebanho 
também depende de fatores como genética, nutri-
ção, peso de entrada, custo da diária, entre outros. 
“O importante é sabermos que nos dias atuais te-
mos tecnologias que nos permitem abater animais 
mais pesados que a média observada no país, que 
segundo o IBGE é em torno de 18 arrobas. A ques-
tão é: até quanto é viável economicamente para o 
produtor aumentar o peso das carcaças produzi-
das?”, explica. 

Para a especialista, no cenário atual, onde o cus-
to com alimentação tem grande impacto no custo 
de produção, o sucesso da operação está na busca 
do equilíbrio entre eficiência biológica e eficiência 
econômica. Ela explica que no último ano a rela-
ção de troca do boi gordo piorou gradativamente, 
sendo comum que os pecuaristas optem por abater 
animais mais pesados, aproveitando melhor as car-
caças.

“Porém, analisando do ponto de vista técnico, 
animais mais pesados tendem a ter maior exigência 
e menor eficiência. Quanto maior o peso corporal, 
maior a exigência de energia para mantença. Isso 
significa que o animal mais pesado precisa consu-
mir mais energia para manter suas atividades vitais. 

Amanda Oliveira é zootecnista, doutora em nutrição Animal e 
coordenadora de confinamento na Premix 

Almir Francisco Moraes Filho trabalha com todas as formas de aquisição 
de animais: boitel, compra, arroba produzida e parceria
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Além da maior exigência de mantença, já é sabido 
que animais, após atingirem o máximo de deposi-
ção, apresentam menor eficiência, o que implica em 
maior custo. Ou seja, animais abatidos mais pesa-
dos propiciam carcaças mais pesadas, porém com 
menor eficiência de ganho”. 

É importante lembrar que a remuneração do 
pecuarista é sobre o peso da carcaça, não do animal 
vivo. Por isso, especialistas concordam que o pecu-
arista deve utilizar medidas e fórmulas que avaliem 
o desempenho relacionado à deposição de carcaça, 
e assim, terá maior assertividade na tomada de de-
cisão.

confinar ou não confinar? 
Para Bruno Andrade, gerente técnico da Asso-

ciação Nacional da Pecuária Intensiva (Assocon), 
as perspectivas de custo e lucro do confinamento 
para este ano são positivas, considerando que o 
milho e outros insumos utilizados na nutrição ani-
mal estão mais baratos em relação ao ano passado, 
contribuindo para que o confinamento fique mais 
atrativo economicamente.

“Além do mais, temos o cenário de reposição e 
de custos melhor. O preço do boi magro está mais 
favorável, facilitando a entrada de mais animais no 
confinamento. E o pecuarista, observando por essa 
ótica, percebe que é possível, sim, confinar um nú-
mero maior de animais”, explica. 

Ele ainda garante que não deverá haver gran-
des valorizações de preço da arroba do boi gordo 
ainda neste ano. “Portanto, a única possibilidade é 
produzir uma arroba rentável, ou seja, produzir um 
boi que dê mais lucro. Isso é possível utilizando in-
sumos e opções mais econômicas, já que sabemos 
que este ano o mercado estará mais favorável em 
relação aos custos com matérias-primas”, conclui. 

exemplo 
Em plena região do semiárido da Bahia, um 

projeto de confinamento se destaca por números 
grandiosos e planos ainda maiores para o futuro. 
Trata-se da Captar Agrobusiness Confinamento, 
localizada no município de Luís Eduardo Maga-
lhães (BA), assessorada pela Premix, empresa na-
cional líder em nutrição animal. 

A propriedade, de Almir Francisco Moraes Fi-
lho, está consolidando uma operação verticalizada 
de integração bovina, envolvendo as regiões do se-
miárido e do oeste baiano, através de suas unidades 
de confinamento, fábrica de ração e fábrica de adu-
bo, garantindo o máximo de segurança e qualidade 
em cada etapa desse processo.

Os números são excelentes, principalmente le-
vando-se em conta o clima da região: foram 39 mil 
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animais terminados no confinamento em 2016, 
com rendimento de carcaça de 55% para machos 
e 52% para fêmeas. Outro índice interessante foi o 
de peso médio de abate, que ficou em 19,5 arrobas 
para machos e 14,5 arrobas para fêmeas. 

O pecuarista Almir explica que, em 2016, o con-
finamento tinha capacidade para abater 60 mil ani-
mais, mas a alta do preço do milho tornou inviável 
este resultado. “Para este ano, o boi magro e a ra-
ção estão mais baratos. No entanto, por conta das 
recentes notícias no mercado de carne, deveremos 
manter o mesmo número de animais confinados 
de 2016, projetando um grande crescimento para 
2018”, ressalta.

A atual planta tem capacidade estática para 30 
mil animais, mas será ampliada em 30% este ano, 
o que a tornará uma das maiores do Brasil. “Com 
a estrutura aumentada em funcionamento teremos 
capacidade para abrigar 40 mil animais. Se conse-
guirmos dar dois giros teremos 80 mil animais con-
finados em 2018”, explica.

A assessoria da propriedade é exclusiva da Pre-
mix, que formula 100% da dieta e o núcleo utiliza-
do no confinamento, fornecendo também estudos 
de viabilidade econômica da operação. Em função 
dos altos custos para aquisição do boi magro em 
2016, o proprietário investiu em fechar animais 
mais jovens e leves no confinamento, visando au-
mentar o número de arrobas colocadas no período. 
Dessa forma, o volume de animais recriados no 
confinamento ultrapassou 30% do rebanho total 
abatido, entre fêmeas e machos.

A Captar trabalha com todas as formas de aqui-
sição de animais: boitel, compra, arroba produzida 
e parceria. Atualmente, a empresa oferece animais 
acabados com padrão de peso, garantia de sanida-
de, disponibilidade de escala para abate e, principal-
mente, carne de alta qualidade.



#pecBR | agosto/setembro 201778

carne

zebu
Carne de
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estudo a campo vai avaliar a 
genética do touro po para a 

produção de carne em
rebanhos comerciais

DIVulgaçÃo

C
arne macia, suculenta, que 
ao toque do paladar parece 
derreter e agrada pelo sabor. 
Esse é o perfil do produto que 
o consumidor procura, alia-
do ao valor nutricional e boa 
procedência. Se for a um preço 
acessível, ainda melhor. Outros 
critérios são observados na hora 
da compra. O frescor, a ausência 

de hormônios, a criação e alimentação natural, a apresen-
tação, tipo de corte, garantia de origem e animais bem 
tratados. Tudo pode ser um atrativo a mais na hora da 
decisão final do consumidor. 

O produto brasileiro já sai na frente em alguns desses 
pontos. Estudos da Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec) concluíram que a carne 
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carne

Metodologia
Os animais terão controle zootécnico até o abate, com 

suporte da equipe da ABCZ. O técnico da entidade, Ha-
roldo Vellasco, detalha que os animais serão pesados ao 
desmame e ao sobreano, sendo que nesta última fase será 
medido o perímetro escrotal de todos os animais, avaliação 
visual e ultrassonografia de carcaça. Ao final de cada prova 
será realizado um abate técnico, onde a qualidade da carne 
será comprovada. 

“Sabemos que mais de 70% dos reprodutores em reba-
nhos comerciais ainda hoje são de cabeceira de boiada, e 
a ABCZ tem fomentado uma realidade diferente. Através 
do Pró-Genética já é possível democratizar a genética pra 
várias regiões do país, e, agora, com o novo projeto po-
deremos conferir genomicamente a qualidade”, acrescenta 
Haroldo. 

Para garantir que todos os touros serão testados em 
condições iguais, os acasalamentos serão ao acaso e com 
o mesmo número de vacas. Serão utilizados os melhores 
touros avaliados no PMGZ, incluindo os classificados 
no Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens 
(PNAT). Cada rebanho colaborador do projeto Carne de 
Zebu, obrigatoriamente, avaliará a genética de dez repro-
dutores diferentes. “Com esses dados, conseguiremos ter 
acesso às DEPS de qualidade de carcaça e de qualidade de 
carne dos nossos animais”, finaliza o superintendente da 
instituição. 

brasileira contém concentrações elevadas de betacaroteno 
e α-tocoferol, níveis maiores de ácidos graxos Omega-3, 
proporção maior e mais desejável de Omega-3: Omega-6, 
e níveis altos de ácido linoléico conjugado, todas estas 
substâncias de efeitos favoráveis à saúde humana.

Quem não quer um produto assim de primeira linha? 
Foi pensando nesse anseio do mercado consumidor e no 
potencial produtivo de seus sócios que a Associação Bra-
sileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) resolveu dar mais 
atenção à proteína zebuína. A entidade acaba de apresen-
tar ao mercado o projeto Carne de Zebu, que tem como 
objetivo mostrar a eficiência da utilização de touros PO na 
produção de carne.

“Faremos um estudo a campo em rebanhos comer-
ciais, entregando ao mercado dados específicos dessa ge-
nética registrada para a produção de carne de qualidade”, 
explica Henrique Ventura, superintendente adjunto de Me-
lhoramento Genético da ABCZ.

O projeto ainda está em fase experimental. Para a etapa 
piloto, o cenário será a fazenda da seleção 3R, em Mato 
Grosso do Sul, do criador Rubens Catenacci. O pecuarista 
do município de Figueirão, a 247 quilômetros de Campo 
Grande, deu início ao projeto da Fazenda 3R na década 
de 1980. Suas experiências resultaram no Nelore de Ciclo 
Curto (NCC), que alia genética, manejo e nutrição, desen-
volvendo bezerros que atingem peso equivalente ao de um 
boi adulto, já pronto para o abate. 

O selecionador se voluntariou para participar do pro-
grama por acreditar na qualidade do produto que vende. 
“A carne de qualidade depende da precocidade e é isso que 
nós, pecuaristas, temos que preocupar em fazer. Esse é o 
caminho”, comemora o pecuarista.

“Esse é um trabalho muito positivo, não apenas para 
quem já está participando, mas para pecuária brasileira. 
É um projeto que nos deixa orgulhosos de fazer parte da 
ABCZ. Nosso objetivo é produzir um animal muito bom 
no campo para transformá-lo na carne de qualidade que o 
consumidor tanto deseja”, garante Rogério Rosalin, geren-
te da Fazenda 3R.
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GIr leITeIro
na Índia 

leITe
nUtrIção . proDUção . orDenHa

salve o bezerro 
de leite

MACHOS TAMBéM POdeM dAR LuCRO 
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leIte

salve
o bezerro de leite
produção de carne através do macho agrega renda para o produtor de 

leite e tem potencial de mercado

guStaVo mIguEl E CarloS lopES
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N
o Brasil, geralmente é má notícia quando 
nasce um bezerro macho dentro da fazenda 
leiteira. A impossibilidade de tirar leite acaba 
levando o produtor a descartar o animal, que 
muitas vezes nem chega a viver seu segundo dia 

de vida. Porém, só porque o bezerro não dá lei-
te, não quer dizer que seja inútil. É desse bezerro 
de leite que vem a carne de vitela, por exemplo, 
conhecida como uma das mais tenras, e apreciada 

especialmente em países da Europa. Por lá, quase 
100% dos bezerros de leite são aproveitados para 

o corte. 
Já no Brasil, é menos comum encontrar produtores que 

mantenham o bezerro de leite na fazenda para engordá-lo, e esse 
pode ser um mercado a ser explorado. Há registro da atividade 
leiteira em 99% dos municípios brasileiros, o que quer dizer um 
rebanho de 23 milhões de vacas em ordenha. Considerando que 
50% das crias dessas vacas são machos, com taxa de sobrevi-
vência de 90%, são mais de 10 milhões de bezerros de origem 
leiteira disponíveis para a produção de carne durante o ano.

Importante considerar, ainda, que, sistemas mais intensivos 
que sacrificam os bezerros nos primeiros dias de vida, ou que os 
criam, mas, em condições inadequadas, são permanentemente 
questionados pelas organizações defensoras do bem-estar ani-
mal. Nesse sentido, é necessário desenvolver sistemas que viabi-
lizem o aproveitamento eficiente dos bezerros de origem leiteira 
para a produção de carne, contribuindo com parcela significati-
va na renda do produtor, e ainda resolvendo os problemas liga-
dos ao bem-estar. 

“No Brasil não é tão comum mandar o macho leiteiro para 
o abate, especialmente porque a engorda dos nossos rebanhos 
de corte é feita a pasto, o que não é suficiente para um animal de 
grandes exigências nutricionais, como é o caso de raças mais es-
pecializadas para o leite, como o holandês”, explica o engenhei-
ro agrônomo e consultor técnico da empresa Futura Rações, de 
Minas Gerais, Ricardo Alves. Ou seja, os bezerros de leite pre-
cisam ser engordados em regime nutricional de confinamento, 
recebendo suplementação. 

Para saber se compensa manter esse macho na fazenda, é 
necessário conhecer as circunstâncias em que a atividade se en-
contra em cada propriedade. “É preciso analisar a relação entre 
o preço de compra dos animais, o custo da dieta e o valor da 
venda”, explica Ricardo. 

Se a conta der certo, as vantagens são grandes, já que o cria-
dor tem um animal abatido precocemente, possibilitando a libe-
ração da vaca mais rapidamente, facilitando a sua recuperação 
para a gestação futura. No mercado, Ricardo explica que os fri-
goríficos compram esse bezerro nas mesmas circunstâncias de 
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um boi. “A aceitação é boa, pagam o mesmo preço, e a 
indústria já percebeu que o rendimento de carcaça é su-
perior, assim como esses animais apresentam um ótimo 
acabamento, e podem ser vendidos como ‘baby beef ’, a 
conhecida carne super-precoce”, conclui. 

Vale a pena? 
Considerando o tamanho do rebanho leiteiro nacio-

nal, o forte apelo comercial da carne brasileira e os custos 
de produção extremamente competitivos em relação aos 
praticados na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil é 
um potencial produtor de carne através, também, dos be-
zerros de leite. 

Porém, a maior dificuldade para explorar essa poten-
cialidade é o alto custo de manutenção desses animais. 
Por isso, pecuaristas, pesquisadores e empresas buscam 
soluções para diminuir a cifra final de gastos e possibilitar 
esse tipo de produção. A Major Nutrição Animal, em-
preendimento com sede em Uberaba (MG) e Goianira 
(GO), está constantemente em busca de novas tecnolo-
gias para contribuir com a evolução da pecuária brasileira, 
e desenvolve soluções nutricionais econômicas para esse 
tipo de projeto.  

Zootecnista e coordenadora técnica da Major Nutri-
ção Animal, Bruna Hortolani conta que a empresa tem 
acompanhado várias propriedades que conseguem, com 
sucesso, lucrar com o macho leiteiro. Ela explica que esse 
animal tem todo potencial necessário para se tornar um 
excelente produto de corte, porém, precisa receber um 
direcionamento de manejo. 

Ricardo Alves, engenheiro agrônomo e consultor técnico da
empresa Futura Rações

“A cria do bezerro tem um custo alto com leite, mas 
é possível reduzir. Recomendamos protocolos de desma-
ma precoce, que diminuem os preços desse bezerro para 
a propriedade, direcionando apenas o leite que é realmen-
te necessário para o seu desenvolvimento e encurtando a 
cria. Passamos esse bezerro o quanto antes para engorda, 
diminuindo o tempo até o abate e, consequentemente, 
custos”, explica. 

Nesse protocolo, a programação é de que o bezer-
ro seja vendido com peso entre 11 a 13 arrobas (162 a 
190kg), aos 260 dias. É uma otimização de recursos já 
existentes. “Desenvolvemos essa tecnologia porque exis-
tia uma demanda dos produtores, que nos procuravam 
para saber o que fazer com o bezerro. Por isso, sabemos 
que, fazendo as contas, aplicando corretamente os re-
cursos e tecnologias nutricionais, é possível lucrar com 
o esse macho, acrescentando uma fonte de renda a mais 
para as fazendas leiteiras”, conta Bruna. 

A alimentação nesse protocolo começa com o leite 
durante até 42 dias, servido em quantidades decrescen-
tes. Desde o primeiro dia de vida do bezerro, também 
é oferecido uma ração exclusiva da empresa para esse 
processo. Nos primeiros 15 dias o consumo é pequeno, 
mas a presença da comida estimula o animal a querê-la. 
Aos poucos, a ingestão vai aumentando, assim como o 
ganho de peso. Aos 90 dias, começa o processo de en-
gorda. Respeitando cada fase do bezerro, o importante é 
mantê-lo bem nutrido dentro de um cronograma plane-
jado para ser lucrativo e, assim, potencializar a renda das 
fazendas leiteiras. 

Bruna Hortolani, coordenadora técnica da Major nutrição Animal 
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artesanal
brasileira na Índia

Genética
Há seis mil anos, na península de Kathiawar, região noroeste do país, já era 

criada a raça dehan gai, nome original do gir leiteiro. a raça foi trazida para o 
brasil em várias importações, revolucionou a produção de leite no país e, um 

século depois, fez o caminho de volta. agora, a genética brasileira já deu frutos 
por lá e outra exportação de sêmen está a caminho

DIVulgaçÃo E CarloS lopES
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d epois de cinco anos de negocia-
ções de protocolos sanitários, a 
ABS Pecplan conseguiu autori-
zação para exportar material ge-
nético para a Índia. Na primeira 
remessa, foram enviadas mil doses 
de sêmen, em 2015. O embarque 
do material foi feito no Aeroporto 
de Viracopos, de onde seguiu para 

Nova Deli, capital indiana.
O médico veterinário coronel Kailash Nath Yadav 

comprou 90% das mil doses enviadas na primeira ex-
portação, e, depois de nascidos os bezerros, é respon-
sável pelo pedido da maioria do material a ser enviado 
esse ano. Ele conta que o resultado surpreendeu. “Estou 
mais do que 100% satisfeito”, garantiu, exibindo os pri-
meiros animais nascidos, que já têm um ano de idade e 
começam a expressar todo potencial de desenvolvimen-
to da raça.

“Estamos falando de um caminho inverso. Se no 
século 19 fomos até lá buscar o zebu, agora, depois 
de todo o trabalho de melhoramento que fizemos nas 
raças, são eles quem vêm a procura de nossa genética. 
Essa é mais uma prova do trabalho de qualidade que es-
tamos desenvolvendo na pecuária zebuína”, destaca Má-
rio Karpinskas Júnior, gerente técnico internacional da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). 

O gerente da Central da ABS no Brasil Fernando Vi-
lela viajou para conhecer os produtos nascidos e ouvir 
as avaliações dos criadores indianos. A notícia que ele 
trouxe foi de que os compradores estão muito satisfeitos 
com o resultado e, com certeza, esses animais servirão 
de vitrine para a genética brasileira na Índia. 

“Os animais são diferenciados, o que sinaliza uma 
oportunidade muito grande para futuros negócios. Con-
firmado este diferencial da genética brasileira, já recebe-
mos há alguns dias um segundo pedido da ABS Índia 
para mais 20 mil doses”, conta Fernando.

O coordenador de comércio exterior da ABS Rodri-
go Moraes explica que o grande diferencial para a au-
torização da exportação foi a rigidez de biossegurança 
adotada pela empresa. “Conseguir essa nova licença para 
exportação significa muito para nós da ABS e também 
para o agronegócio brasileiro. A Índia é, sem dúvida, o 
maior mercado para a genética zebuína”, destaca.

“Desenvolvemos um trabalho de excelência, seguin-
do o padrão internacional. Além disso, reafirmamos a 
qualidade da nossa genética comercializada no Brasil. 

Afinal, estamos enviando sêmen de reprodutores que 
compõe o nosso portfólio nacional”, acrescenta Rodri-
go. 

O material genético a ser exportado é de dois tou-
ros: Teatro II da Silvânia e o Soberano da Palma, que 
foram coletados em Uberaba (MG). O envio será feito 
em duas etapas. O primeiro lote, com 12 mil doses, 
chegará ao destino em agosto, a ABS Índia, que ficará 
responsável pela comercialização do sêmen por lá.

A primeira leva de genética exportada foi de dois 
reprodutores provados da bateria Leite Tropical da 
ABS, Diamante de Brasília e Castelo TE Kubera. Já 
na exportação desse ano, os animais escolhidos pelos 
indianos foram os também provados Teatro II da Sil-
vânia (clone) e Soberano da Palma, coletados em Ube-
raba (MG).

“Os exemplares foram escolhidos pela equipe da 
ABS na Índia, que procuraram uma genética que já 
fosse consagrada no país. São animais de qualidade 
comprovada para leite, com várias filhas provadas de 
produção surpreendente. Ainda serão enviadas mais 
oito mil doses de outros touros a serem escolhidos”, 
conta Rodrigo. 

Animais nascidos na índia impressionaram o comprador da primeira expor-
tação, Kailash nath yadav, também responsável pela maioria

do material a ser enviado esse ano
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Mercado indiano
O interesse dos indianos na genética brasileira é fácil 

de entender. A Índia já é importante produtor e consumi-
dor de leite, figurando na primeira colocação nas estatísti-
cas de rebanho de vacas leiteiras e produção de manteiga, 
estando ainda em terceiro lugar na produção mundial de 
leite em pó desnatado. A Índia também é o maior consu-
midor de leite no mundo, com 54,4 mil toneladas consu-
midas somente em 2013, de acordo com dados do De-
partamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). 

Porém, a produção do país ainda é precária. A maioria 
do leite é produzida em micro propriedades rurais fami-
liares. Mais de 87% do gado leiteiro está em propriedades 
com menos de quatro hectares, com produção limitada. 
Mas o objetivo do país é ambicioso: atingir a produção de 
155 milhões de toneladas de leite em 2017, uma taxa de 
crescimento de quase 16%. Para que isso seja possível, a 
genética brasileira cruza fronteiras.

Além disso, a Índia tem um volume de inseminações 
cerca de 10 vezes maior que o Brasil, atingindo mais de 
120 milhões de doses/ano. “Estamos consolidando a 
abertura de um mercado fantástico, muito promissor para 
a genética zebuína de nosso país”, comenta o gerente de 
produção da ABS, Fernando, acrescentando que essa ne-
gociação também facilita a abertura de outros mercados 
asiáticos.

O coordenador de comércio exterior da ABS Rodrigo Moraes
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leIte

Maior evento do agronegócio do centro-oeste teve 
julgamento das raças gir leiteiro e girolando

diVuLGAÇãO

Pompeu
Superleite movimenta

A8ª Superleite mobilizou cerca de R$ 
35 milhões em negócios e recebeu um 
público de mais de 20 mil pessoas em 
Pompéu (MG), de 13 a 15 de julho. Mais 
de 100 empresas de diversos segmentos 
e expositores de animais estiveram pre-
sentes. 

Durante os quatro dias, os visitan-
tes e produtores rurais tiveram a oportunidade de adqui-
rir conhecimentos com palestras, enquanto, na feira, os 
expositores trouxeram as novas tecnologias em maqui-
nários, produtos, insumos tudo voltado para os visitantes 
poderem ter acesso e adquirir, em condições especiais de 
pagamento.

As raças gir leiteiro e girolando foram atração à parte 
no evento. A vaca Pérola FIV do Porto Pará foi a gran-
de campeã do 8º Torneio Leiteiro da raça gir leiteiro da 
Superleite 2017. Propriedade do Sindicato Rural, Pérola 
produziu 149,950 kg/leite e teve média de 49,983 kg/lei-
te.  A reservada Grande Campeã foi Aurora FIV de Aro-

eyra, pertencente a Arthur Vilaça da Cruz, com média 
de 45,430 kg/leite.

Já na raça girolando, a campeã foi a vaca Nadidah, 
pertencente ao expositor Hebert Lever José do Cou-
to, da cidade de João Pinheiro (MG). A vaca produziu 
234,175 kg/leite, uma média de 78,058 kg/leite. A se-
gunda melhor produção foi de Lumiar, propriedade de 
Hebert Lever José do Couto. Ela produziu 193,845 kg/
leite e média de 64,615 kg/leite.

Na pista, a Grande Campeã gir leiteiro foi a vaca 
Casuarina FIV Cal, do expositor Winston Drumond, 
enquanto o Grande Campeão foi Davi FIV Gabinete, 
exposto por Eurípedes José da Silva. Na raça girolan-
do, a Grande Campeã da pista foi Ganeta Braxton FIV 
JJC, propriedade de Leonardo Jamel Saliba de Souza.

“A Superleite surpreende mais a cada ano. Uma das 
mais importantes do setor leiteiro. Vimos aqui animais 
de excelente qualidade, que poderiam competir em 
qualquer lugar do país”, contou o jurado que conduziu 
os trabalhos, Alysson Ricardo Magalhães Sampaio. 

Grande Campeã da pista gir leiteiro, Casuarina FiV Cal, do expositor Winston drumond Campeã do Torneio Leiteiro girolando, nadidah, pertencente
ao expositor Hebert Lever José do Couto
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Zona rUral 

COOpErativismO

hoje

no mundo, mais de um bilhão de pessoas já aderiram ao movimento 
cooperativista, que gera mais de Us$ 3 tri lhões em receitas anuais. 

no brasil ,  quase 48% do que é produzido no campo passa pelas 
cooperativas, e esse pode ser o caminho para o futuro de uma 

agropecuária mais justa e lucrativa
DIVulgaçÃo E  Famato 
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COOpErativismO

hoje o
cooperativismo é uma teoria baseada em princí-
pios responsáveis por regulamentar suas prática 
e nortear o funcionamento das cooperativas em 
todo o mundo, sendo adaptados para cada país 
em suas legislações. Formadas através da união 
de pessoas e empresas com objetivos comuns, as 
cooperativas são modelos de negócios que empre-
gam capital com o intuito de buscar vantagens que 
beneficiem todos os seus membros. Nessa lógica, 
os associados são, ao mesmo tempo, funcionários 
e donos do sistema. 

Na agricultura brasileira, a cooperação associada entre em-
presas e produtores já é comum. O melhor exemplo é a maior 
cooperativa agrícola da América Latina, a brasileira Coamo, do 
Paraná. Ela respondeu, em 2016, por 3,5% da produção brasi-
leira de grãos e fibras, demonstrando sua importância estratégica 
na produção de alimentos. A cooperativa conta com uma capa-
cidade de armazenagem de mais de seis milhões de toneladas 
para o atendimento das necessidades dos associados, sendo a 
soja o principal produto recebido, seguido pelo milho, trigo, café 
e outros.

Outro caso de sucesso é a Cooperativa Regional de Cafeicul-
tores em Guaxupé (Coxupé), em Minas Gerais, que iniciou suas 
atividades em 1932. Atualmente, a cooperativa possui mais de 
12 mil cooperados - 84% deles pequenos produtores que vivem 
da agricultura familiar –, recebendo e processando café produ-
zido em mais de 200 municípios de sua área de ação, localizada 
nas regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Vale do Rio 
Pardo (no estado de São Paulo). Já na pecuária, o cooperativis-
mo é menos praticado, mas conta com modelos de sucesso, em 
especial na produção de leite.

A Cooperativa Languiru, por exemplo, é um caso de sucesso 
no Rio Grande do Sul, sendo a segunda maior do estado. Atuan-
te nos segmentos de aves, suínos, embutidos, laticínios, rações, 
varejo e postos de combustíveis, a cooperativa conta com cerca 
de seis mil associados e quase três mil colaboradores. Em 2016, 
alcançou o faturamento bruto recorde de R$ 1,254 bilhão, acrés-
cimo de 10,3% perante o ano anterior.

Segundo o ex-ministro da Agricultura e embaixador especial 



#pecBR | agosto/setembro 201798

da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO), Roberto Rodrigues, as cooperativas 
têm um peso muito relevante dentro do agronegócio bra-
sileiro, representando cerca de 50% do valor total da safra 
do país e empregando mais de um milhão de pessoas. 
Quase 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro 
passa pelas cooperativas. Além do mais, são especialmen-
te importantes para a estrutura produtiva do agronegócio 
nacional, composta em sua maioria por grandes produ-
tores. “As cooperativas agregam valor às matérias-primas 
e permitem que as pessoas comuns acessem mercados 
mais sofisticados. O cooperativismo é um promotor e de-
fensor da paz universal”, defende. 

O vice-presidente de Comunicação do Conselho 
Científico para Agricultura Sustentável (CCAS) Coriola-
no Xavier acredita que por conta de seus valores tradicio-
nais, nascidos em torno do conceito de união, o coopera-
tivismo é uma ideia com potência para acelerar a difusão 
de tecnologia, mudar modelos de gestão e proporcionar 
competitividade operacional entre pequenos criadores e 
agricultores. 

“União, integração, compromisso, coletividade, so-
lidariedade e visão compartilhada. Tudo está no roteiro 
cooperativista e soma para seu sucesso. Mas, por trás de 
todas essas ações está uma atitude original e precedente, 
que é a de não aceitar o dado posto, a fatalidade histórica 
ou do ambiente”, afirma. 

exemplo francês
Em junho, um grupo de 25 produtores rurais de Mato 

Grosso foi até a França conhecer a cooperativa Terrena, a 
principal de produtores rurais no país e a segunda maior 
da Europa. Localizada no Vale do Loire, a cooperativa 
tem 130 anos de história, conta com 29 mil associados, 
mais de 15 mil trabalhadores assalariados, investe cerca de 
100 milhões de euros por ano e movimentou 5,2 bilhões 
de euros em 2016. No continente europeu, a Terrena é 
conhecida por seus valores e sua credibilidade econômi-
ca, buscando desenvolver o território, valorizar o produ-
tor rural e agregar valor aos produtos locais.

Realizada pela Federação da Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso (Famato) e pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), a 
excursão internacional integrou produtores rurais, pre-
sidentes e dirigentes de sindicatos rurais, representantes 
das três fazendas ganhadoras do Prêmio Sistema Famato 

ex-ministro da Agricultura e embaixador especial da Organização das nações unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Roberto Rodrigues
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Produtor rural de Porto Alegre do norte (MT) e diretor da Famato, édio Brunetta

em Campo Edição 2016, os vencedores do Prêmio de 
Mobilização 2015 do Senar-MT, diretores e colaborado-
res do Sistema Famato.

O objetivo da viagem foi promover a troca de expe-
riências e adquirir conhecimentos que poderão inspirar e 
auxiliar o desenvolvimento da produção mato-grossen-
se. “A ideia de levar os líderes do agro mato-grossense à 
Terrena surgiu em 2015 quando um grupo de produtores 
cooperados esteve em Mato Grosso para conhecer o sis-
tema produtivo do estado”, contou o diretor de Relações 
Institucionais da Famato, José Luiz Fidelis.

A cada safra, os cooperados da Terrena produzem 
mais de 2,5 milhões de toneladas de cereais em uma área 
de quase três milhões de hectares, o que dá, em média, 
100 hectares por produtor cooperado. Juntos, os produ-
tores da Terrena são líderes na produção de vinho, ocu-
pam o 2º lugar na produção de carne de aves e bovinos, 
e o 5º lugar no ranking de produção de cereais no país.

Presidente do Sindicato Rural de Poxoreú, José Jorge 
Sobrinho disse que levará esse exemplo de cooperativis-
mo para o município. “Acredito que seja possível implan-
tar um processo semelhante ao da Terrena junto com os 
pequenos produtores de Poxoréu (MT), agregando valor 
ao que é produzido, oferecendo produtos de qualidade ao 
consumidor e gerando mais renda ao nosso produtor e, 
consequentemente, para o munícipio”.

Ao todo, a cooperativa possui seis polos de atuação 
e 10 cadeias produtivas. De acordo com o presidente di-
retor da Terrena, Gérard Guilbaud, um dos segmentos 
que mais cresce é o da produção de alimentos biológi-
cos, orgânicos, com apelo ambiental, que hoje conta com 
600 produtores. “Por ano, o consumo desses produtos 
aumenta 2% na França”, explicou Guilbaud.

“Tivemos a oportunidade de ver que a Europa já está 
em um segundo momento do agronegócio com a im-
plantação da verticalização dentro das propriedades. Ao 
longo do tempo, eles conseguiram criar marcas próprias 
para que o produtor tenha mais renda. Vimos pequenos 
produtores que conseguem industrializar seus produtos 
e comercializarem localmente. Me chamou atenção tam-
bém ver que a sociedade reconhece o valor do produtor 
rural, na França eles são tratados com respeito, dignidade 
e a sociedade é parceira do produtor”, finaliza o produtor 
rural de Porto Alegre do Norte (MT) e diretor da Famato, 
Édio Brunetta. 

diretor de Relações institucionais da Famato, José Luiz Fidelis, 
em visita à cooperativa francesa Terrena
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Zona rUral

da aftosa
O mapa 

estudo mapeia risco de reintrodução da aftosa em 
fronteiras brasileiras

diVuLGAÇãO

u ma parceria franco-brasileira ma-
peou o risco de reintrodução da fe-

bre aftosa na fronteira do Brasil com 
o Paraguai, após o surto de 2005. O 
trabalho de modelagem foi realizado 

pela pesquisadora Thaís Basso Ama-
ral da Embrapa Gado de Corte (MS), 

com o apoio de duas especialistas de 
instituições francesas: Valery Gond, do Centro de Co-
operação Internacional em Pesquisa Agronômica para 
o Desenvolvimento (Cirad), e Annelise Tran da Maison 
de Sensoriamento Remoto em Montpellier. O documen-
to foi publicado em edição temática da revista Pesquisa 
Agropecuária Brasileira (PAB) sobre as ameaças sanitá-
rias à agropecuária. A segunda etapa da vacinação contra 
a febre aftosa no país segue por todo o mês de novembro. 

O grupo inovou ao adotar uma metodologia inédita 
chamada de análise multicritério difusa para tomada de 
decisões em grupo, para determinar as áreas de risco de 
introdução da aftosa na fronteira. “A metodologia é ino-

vadora e nunca utilizada no Brasil para este tipo de aná-
lise e traz uma nova abordagem que pode auxiliar po-
líticas públicas na erradicação da aftosa”, afirma Thaís. 
Luciano Chiochetta, diretor da Agência Estadual de 
Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do 
Sul (Iagro), informa que há estudos em andamento no 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) sobre avaliação da situação de todos os esta-
dos para a definição de uma estratégia para o avanço 
do status sanitário do País. “Existe também a necessi-
dade de investimento em tecnologia de informação e 
sistemas de monitoramento utilizando o georreferen-
ciamento para direcionar as ações de defesa sanitária 
animal”, declara.

A pesquisadora Thaís explica que o mapeamento é 
resultado da análise de variáveis combinadas e, poste-
riormente, é cartografado, a partir do uso de um sof-
tware de sistemas de informação geográfica. 

“Para isso, contamos com oito expertises de orga-
nizações públicas e privadas, especialistas em sanidade 
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animal, que listaram possíveis fatores de risco e os clas-
sificaram por prioridade”, conta. Localização da proprie-
dade, tráfego de animais, distância da fronteira e locais 
de concentração bovina (leilões e exposições), densidade 
animal e tipo de fazenda foram alguns fatores considera-
dos. Paralelamente, construíram-se quatro cenários: com 
poucas variáveis de risco, com metade, com muitos e um 
que contenha a maioria desses itens. A análise oferece um 
índice de risco da região, tornando-a mais vulnerável ou 
não, visível em mapas.

O estudo foi realizado nos municípios fronteiriços sul
-mato-grossenses de Porto Murtinho (norte), Ponta Porã 
(centro) e Mundo Novo (sul), considerados como refe-
rência, e os mapas mostraram que o risco de uma rein-
trodução é baixo, mas há diferenças. “Locais com maior 
trânsito de animais e próximos a fronteiras foram avalia-
dos como mais vulneráveis e caso houvesse uma ação de 
defesa sanitária, ela deveria focar esses locais”, revela. 

o impacto em MS
Mato Grosso do Sul tem duas cidades entre as cinco 

com o maior rebanho bovino do país, Corumbá e Ribas 
do Rio Pardo, de acordo com a pesquisa Produção da 
Pecuária Municipal (PPM) 2015, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado, 
no ano passado, se manteve como o quarto maior pro-
dutor de bovinos do Brasil, atrás de Mato Grosso (1º), 

Áreas vermelhas indicam maior risco
de reintrodução da doença

Minas Gerais (2º) e Goiás (3º). Por isso, não é difícil de-
duzir o impacto negativo do surto de aftosa ocorrido 
em 2005.

O estado tem uma grande extensão territorial em 
fronteira com o Paraguai e a Bolívia, são 700 km de 
fronteira seca. “Esse trecho possui alta vulnerabilidade, 
principalmente pela existência de elevado número de 
estradas vicinais, dificultando a atuação das equipes de 
campo; e a existência de um grande número de aldeias 
indígenas e assentamentos rurais na faixa de fronteira, 
onde há trânsito informal de animais entre as proprieda-
des”, alerta Luciano. 

O estudo da Embrapa permite detectar essas áreas 
com potencial de risco e integra as medidas de vigilân-
cia. “É possível analisar diferentes cenários desde o mais 
sensível até o mais específico, utilizando como base o 
banco de dados gerado pelo Iagro para realizar o mo-
nitoramento das áreas”, esclarece a pesquisadora Thaís. 

Após o surto, a Agência Estadual priorizou a recupe-
ração do status sanitário do estado e estabeleceu diversas 
ações: georreferenciamento de todas as propriedades 
na faixa de fronteira; controle de trânsito dos animais; 
monitoramento de estoque efetivo de rebanhos das pro-
priedades por meio da identificação individual de bovi-
nos e bubalinos; vacinação contra febre aftosa supervi-
sionada pelo Serviço Veterinário Oficial em 100% das 
propriedades; vigilância ativa em estabelecimentos rurais 
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considerados de maior risco; e monitoramento soro 
epidemiológico para circulação viral e eficiência vaci-
nal na faixa de fronteira. As iniciativas executadas pela 
Iagro, com direcionamento e apoio do Mapa, são reco-
mendadas pela Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE) como uma condição para que Mato Grosso do 
Sul tivesse seu status restituído.

Futuro da aftosa e suas pesquisas
Este ano, o Ministério da Agricultura estima que 

150 milhões de bovinos e bubalinos sejam imunizados, 
na maioria dos estados. O rebanho brasileiro consome 
350 milhões de doses por ano. A vacina, desenvolvida 
pelo Panaftosa está no mercado desde 1989 e a pers-
pectiva do status livre de vacinação não se limita ao 
Brasil, de acordo com o coordenador de zoonoses do 
Panaftosa, Júlio Pompei, centro científico da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). Ele assegura que a 
América é único continente que pode ser livre de afto-
sa nos próximos cinco anos. Hoje mais de 100 países 
registram ocorrências da doença no mundo.

Entre as medidas em andamento está a criação de 
um banco de imunógenos voltado a eventuais focos. 
“Se você tirar a vacinação, seu rebanho ficará sem imu-
nidade e precisamos de uma saída emergencial, caso 
ocorra. Um banco de antígenos exige operação, sede, 
manutenção e, claro, investimento”, atesta o coorde-
nador. 

Outra prioridade é o apoio à Venezuela quanto ao 
reconhecimento do seu programa de aftosa e ao Su-
riname como área livre, processos realizados junto à 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Além 
do aperfeiçoamento de testes de diagnóstico rápido 
e circulação viral, capitaneado pelo Panaftosa. As ini-
ciativas envolvem técnicos de entidades de vigilância, 
fiscalização, pesquisa e políticas públicas dos países 
pan-americanos.

Para Júlio, o maior desafio brasileiro não é a vasta 
fronteira, mas a interdependência das regiões. “Você 
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pode fechar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mas, se 
São Paulo estiver aberto para exportação, isso é um ris-
co”, diz. Ele enfatiza que para se enquadrar nas normas 
exigidas pela OIE, o país precisa cumprir requisitos técni-
cos que passam por vigilância sanitária e controle eficien-
te. “É importante analisar o custo-benefício da medida, 
os prós e contras e, para isso, o consenso é fundamental”, 
afirma. Com a eventual suspensão da vacinação, Pompei 
apresenta o cenário de vigilância passiva, atenta a qual-
quer ocorrência suspeita; e ativa, com controle rigoroso 
de animais e amostragem sorológica para aferir a circula-
ção de vírus.

Já entre os custos, Elvio Cazola da Superintendência 
do Mapa em Mato Grosso do Sul indica o fortalecimento 
da estrutura dos serviços veterinários oficiais (aquisições, 
contratações e manutenção) e de vigilância (capacitações), 
investimentos e ações para melhoria da participação co-
munitária (educação sanitária), manutenção do cadastro 
(rastreabilidade), gastos com o surgimento de novos 
eventos sanitários, dentre outros. Mas os benefícios che-
gariam pela redução em gastos com vacinas, diminuição 
de perdas de carcaça e de produção pela vacinação, me-
lhorias na qualidade e confiabilidade dos serviços veteri-
nários e dos programas sanitários, além dos profissionais 
de defesa sanitária animal e a abertura de novos mercados 
e melhores preços de venda.

A análise de risco feita por Thaís Basso enquadra-se 
na modalidade de vigilância ativa. O coordenador do por-
tfólio de Sanidade Animal da Embrapa, Flábio Ribeiro 
Araújo, ratifica que esse tipo de abordagem será extrema-
mente necessário à medida que o Brasil tiver mais áreas 
livres sem vacinação e o tema é prioritário no escopo da 
empresa. Para ele, o trabalho de Basso identificou jus-
tamente hot spots, nos quais a doença pode ocorrer. É 
antever um problema.
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Zona rUral

a Medida provisória 793/2017 publicada pelo governo 
brasileiro no Diário oficial da União em 1º de agosto, 

instituiu o programa de regularização tributária rural (prr)

CARLOS LOPeS e diVuLGAÇãO

expectativas e críticas
funrural:
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d e acordo com o novo sistema, 
poderão ser quitados os débitos 
de contribuições dos produtores 

rurais, com vencimento até 30 de 
abril de 2017, no âmbito do Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural 

(Funrural). A expectativa é de que a 
MP possa favorecer a renegociação 

de cerca de R$ 10 bilhões em dívidas.
O deputado Nilson Leitão, presidente da Frente Par-

lamentar da Agropecuária (FPA), que liderou as nego-
ciações com o governo em relação à medida, junto ao 
Ministério da Fazenda e à Receita Federal, disse que a 
MP surge para “corrigir graves distorções na contribui-
ção previdenciária no campo, por meio do Funrural”.

O assunto vem preocupando os produtores rurais 
desde o dia 30 de março deste ano, quando o Supremo 
Tribunal Federal (STF), contrariando decisões anteriores 
da própria corte, considerou constitucional a cobrança 
do fundo.

A MP estipula um prazo de adesão ao PRR até 29 de 
setembro de 2017. No entanto, entidades do setor que-
rem ampliar esse prazo, alegando que muitos produtores 
ainda não puderam fazer um balanço de seus passivos.

 
divergência
Na opinião do presidente da Associação Nacional 

de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores 
da Terra (Andaterra), Sérgio Pitt, a MP 793 é incons-
titucional. “Não há coerência, não há ética. A decisão 
pela inconstitucionalidade da cobrança do Funrural foi 
transitada em julgado e não pode retroceder. Como vou 
pagar multa ou correção monetária sobre valores do 
passado? Se o produtor rural deixou de pagar a partir 
de uma decisão, não pode voltar atrás. É uma falta de 
respeito”, assinalou. 

Sobre o prazo de adesão ao PRR, o presidente da 
Andaterra afirmou que o período estipulado de 60 dias 

“é uma forma de pressionar o produtor para que ele 
tome uma decisão, criando um clima desfavorável”.

Segundo o presidente da FPA, Nilson Leitão, a MP 
cria uma alternativa importante para o produtor rural, 
mas reconhece que “poderá ser aperfeiçoada no Con-
gresso para garantir o melhor atendimento a todos os 
setores envolvidos na cadeia produtiva”.

Apesar de considerar possíveis modificações na 
medida, o presidente da Andaterra Sérgio acredita que 
o resultado não será o esperado em matéria de arreca-
damento. “É um ‘presente de grego’, porque vai custar 
muito caro fazer essas renegociações. Se o governo es-
quecesse as dívidas passadas e já diminuísse a alíquota 
do imposto, poderia estar arrecadando desde março ou 
abril deste ano”.

condições de pagamento
A Medida Provisória define que a alíquota para quem 

estava em dia com o Funrural, será reduzida de 2,3% 
sobre o faturamento, para 1,5%. Para quem estava de-
vendo, a cobrança será de 1,5% mais 0,8%, sendo esse 
último percentual relativo ao pagamento da dívida.

Ao aderir ao programa, o produtor se compromete 
ao pagamento mínimo de 4% do valor da dívida, sem 
reduções, em até quatro parcelas de 1% entre setembro 
e dezembro de 2017. Para os adquirentes, que compram 
produtos agropecuários para agregar valor, como frigo-
ríficos, por exemplo, as regras valem para aqueles com 
dívida até R$ 15 milhões. Acima desse teto, o valor será 
parcelado em 166 meses.

Mudanças 
Esses são alguns dos pontos que o deputado Nil-

son Leitão pretende modificar, por meio de emendas, na 
apreciação da matéria no Congresso. “Nossa proposta 
será de reduzir o pagamento inicial de 4% para 1% e 
elevar o teto dos adquirentes”, adiantou o presidente da 
FPA. “Já avançamos muito com a redução da alíquota 
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deputado nilson Leitão, presidente da Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA)

de 2,3 para 1,5%”, complementou o deputado. Outro 
ponto a ser negociado será a inclusão do produtor pes-
soa jurídica e a possibilidade de escolha entre a folha de 
pagamento e a comercialização.

 
ações em curso
A Andaterra propôs uma ação coletiva e obteve li-

minar, confirmada em tribunal de segunda instância, 
para deixar de recolher a referida cobrança, com provi-
mento estendido a todos os associados.

Sendo assim, os produtores rurais pessoas físicas, 
empregadores, pessoas jurídicas e agroindústrias que 
recolhem ou têm retida a contribuição no momento 
da comercialização de sua produção, podem aderir a 
essa ação coletiva para suspender o recolhimento do 
Funrural e posteriormente, após o trânsito em julga-
do, buscar a devolução do que pagaram indevidamente 
nos últimos cinco anos.

Com o fim do recesso parlamentar, a Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado (CCJ) deverá votar 
um projeto que pode diminuir de forma significativa o 
peso dos impostos sobre a atividade agropecuária. O 
projeto é de autoria da senadora Kátia Abreu e prevê o 
fim do Funrural.

emendas
De acordo com comunicado divulgado pela pró-

pria Frente Parlamentar, foram apresentadas 745 
emendas ao texto enviado pelo governo ao Congresso. 
Para o deputado Nilson, o número de emendas apre-
sentadas à Medida Provisória do Programa de Regula-
rização Tributária do Funrural demonstra que o texto 
publicado está longe de atender às demandas do setor 
produtivo.

“De qualquer forma, o governo tem todo o direito 
de editar uma medida provisória que seria a melhor so-
lução sob o seu ponto de vista. Nós queremos que seja 
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a melhor para todos. Justa para o produtor e eficiente 
para a Receita Federal”, acrescentou o parlamentar.

Ele garantiu que o setor não quer nenhum benefí-
cio especial, mas adverte que o Funrural é um assunto 
diferenciado. “Não é uma contribuição que estava na 
rotina do produtor e da agroindústria. Estava sob limi-
nar há 10 anos. Por isso essa quantidade de emendas 
que, obviamente, vão transformar esse texto”, expli-
cou.

Nilson Leitão também descartou possíveis seme-
lhanças entre a MP do Funrural e o Refis, que está 
sendo criticado - inclusive pelo governo - por ter so-
frido muitas modificações a fim de beneficiar algumas 
empresas. “Acredito que nos 120 dias que temos para 
refazer o texto do Funrural, obviamente que ele vai sair 
muito melhor do que entrou. Tudo dentro do equilí-
brio, do respeito à legislação como um todo e à Lei de 
Responsabilidade Fiscal”, afirmou.

O deputado Marcos Montes (PSD-MG), ex-presi-
dente da FPA, explicou que as emendas têm como ob-
jetivo aperfeiçoar o texto e garantir uma maior eficácia 
à medida. Segundo ele, outro aspecto que deverá ser 
objeto de atenção especial é a situação dos frigoríficos, 
que vivem um momento difícil também por causa das 
denúncias de diretores da JBS no âmbito da Operação 
Lava Jato.

A deputada Tereza Cristina (PSB-MS), vice-presi-
dente da FPA, deverá ser a relatora da matéria na Co-
missão Mista. “Se concretizado, será um belo desafio 
encontrar um ponto de convergência entre as deman-
das do setor e a proposta apresentada ao governo”, 
disse. Entre as principais mudanças que estão sendo 
propostas por meio de emendas à MP estão a redução 
do valor do pagamento da entrada de 4% para 1% e a 
extensão do prazo para a adesão ao programa de 29 de 
setembro para 29 de dezembro.
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PerFIl
João trivelato

GeNTe

social
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Gente
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J
oão Trivelato Neto sempre foi 
um homem do campo. Antes de 
começar a carreira como pecua-
rista, plantava soja em São Gabriel 
do Oeste (MS), mesmo município 
onde hoje está a seleção do Ta-

bapuã da Gê. O nome é uma ho-
menagem a sua esposa e sócia nos 
negócios, Gerusa Catelan Trivelato. 

Casados desde 2004, o casal começou, em 2005, 
o que viria a ser uma grande história para raça, e 
hoje veem suas duas filhas seguirem os mesmos 
passos. 

Um dos poucos selecionadores de tabapuã 
no Mato Grosso do Sul, e único da região oes-
te do estado, João tem orgulho de levar a raça 
para os campos de outros cantos inexplorados 
do Brasil e exterior. Porém, não deixa de marcar 
presença nas grandes exposições do país, como 
a ExpoZebu 2017, da qual saiu com o título de 
Melhor Expositor e segundo Melhor Criador. 
Meses antes, tinha conquistado um feito inédito 
em Campo Grande (MS), quando levou a raça 
tabapuã para a ExpoGrande pela primeira vez 
na história. João também já foi diretor adminis-
trativo financeiro da Associação Brasileira dos 
Criadores de Tabapuã (ABCT) e está sempre 
viajando o mundo para divulgar a raça.

Foi esse conjunto de trabalho, sempre desen-

volvido em família, que deu a João a maior honra-
ria cedida pela Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ), o Mérito ABCZ, que anualmen-
te celebra os maiores nomes da pecuária nacional. 
Ele recebeu a medalha em Uberaba (MG), acompa-
nhado e aplaudido de perto pelas três mulheres de 
sua vida, que fazem questão de participar de cada 
conquista de João. 

Quando a primeira filha de João e Gerusa nas-
ceu, a seleção de tabapuã da família estava só co-
meçando. Hoje, uma década depois, Maria Júlia 
Catelan Trivelato, dez anos, e sua irmã Maria Clara 
Catelan Trivelato, de oito anos, são as mais jovens 
sócias da Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ), juntamente com sua prima Maria 
Eduarda Trivelato Lemos, de nove anos, que se 
candidataram à associadas por ideia própria. Elas 
são o reflexo de um trabalho que ainda passará por 
muitas gerações. 

“Prezamos pela sucessão familiar e trabalhamos 
para isso. A raça e a grande família formada por 
seus criadores têm essa característica de trabalho 
familiar, integrando as crianças, trabalhando lado 
a lado com as esposas e trazendo para perto toda 
a família. É uma felicidade participar desse grupo, 
e tenho certeza que o Mérito da ABCZ foi uma 
conquista para todos nós, que construímos juntos 
um novo horizonte”, conta João. 

Homem
ao lado da família, João trivelato neto escreveu 

seu nome na história do tabapuã 

de família
com pouco mais de uma década de seleção, o criador se destaca 

pelo trabalho frente ao tabapuã da gê, e foi reconhecido pelo 
Mérito abcZ, sendo o mais jovem criador da raça a receber essa 

honraria, na expoZebu 2017
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Adriana, Lauana e Lavínia Alceu, Giovana e Renata Ana e dindo

Carlos, João e Cesar Clenonzinho, Gilmar, Arnaldinho, Maurício e Clenon

social

Cesinha, Ricardo e Cesar José Humberto e Aníbal dorival, norival, Luiz, Silvestre e Leandro
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Júlia, Márcia, danielle e isabela Luiz, Amandio e Cássio

Fred, Ciça e Beto Gilmar, Luísa e Jaime Gilmar, Mile, Ademir, Henrique e Luiz Sérgio

Sônia, Sandra, Jéssica, Thiago, Carlos 
Alberto e Valdomiro

Júnior Baiano, danilo e eddie

Giulia, João Leopoldino, Geovana e eliana Paulo, Cesar, Aguinaldo, João e Aguinaldinho

Luciana, Helio, duda, Solange e Luis Otávio

Virgínia, Jenecy e Charles

Sergio, dora, Josy, Renan, Benjamin e 
Guilherme

Henrian, Silvestre e Luiz Sergio

nielce, Fernando, João e Felipe
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 Em nome da nossa família e da Fazenda 
Uberaba, agradecemos aos amigos, parceiros 
e compradores pelo sucesso absoluto que foi 

nosso remate. Somo gratos a todos que fizeram e 
continuarão fazendo parte dessa história. 

eurípedes José da Silva

erica, Thaisa, Luisa, euripedes, Lourdes, Adriana e Viviane Gabriel, erica, euripedes, Geraldo e Lourdes

Aurora, Cláudio, eurípedes e Lourdes, Simone, denilson, Arthur, 
Andreia,  Sandro e Marcelo

Boi, Léo Machado, Geraldo Marques, José Afonso, euripedes da 
Silva, Maurício Coelho

social
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netinho, Vitor Velozzo, Leonardo xavier e Mário Roberto Virgilio, Waldir Pena, elberth e euripedes

Lucyana e Henrique Queiroz

Maurício Coelho, Geraldo Marques, Celso Menezes, 
euripedes da Silva e Gabriel Villa Verde

Antônio, euripedes, Lourdes, Lucinha e Gabriel Lourdes, nirley de Pinho e euripedes

Adalberto, euripedes, Rafael e uander

euripedes e José Afonso BicalhoHerman, Milton Bueno Lobato e dilson
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socIal

Romildo, Machadinho e Janaína João, Pedrinho, dora e Pedro

Basa e Aylon Cíntia, Aloísio e Ronaldo Alves dorival, Marlene, dorival e Mariangela

Arnaldo, Manoel, Sueli, Robin e Fabiano

José Antonio e dilson

Murilo, José Coelho, Maurício e Rodrigo Carlos, Rigo, Jorge e José

Henrique e isabela

Ribamar e Gustavo

Léo e Geraldo Vaz

Patrícia, diogo, Heitor e Gabriel

Kadu e Laís
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A ACNB RECOMENDA

O NELORE É A NOSSA MOEDA.

LEILÃO VIRTUAL DE FÊMEAS 
VRC E FILHAS
07 DE SETEMBRO - 14h - CANAL RURAL
VICENTE RODRIGUES DA CUNHA
VIRTUAL
(18) 3623-8101

LEILÃO EXCELÊNCIA
LINCE & CANAÃ
04 DE AGOSTO - 21h - CANAL RURAL
NELORE CANAÃ -AGROPECUÁRIA
LEOPOLDINO E CÉSAR TOMÉ GARETTI - 
NELORE LINCE
DOURADO - SP
(16) 3375-9700 - (17) 3253-9222

LEILÃO VIRTUAL MATA VELHA
TOUROS NOVA IMPORTAÇÃO
10 DE AGOSTO - 21h - CANAL RURAL
FAZENDA MATA VELHA
VIRTUAL
(34) 2103-5252

18º LEILÃO KATAYAMA
19 DE AGOSTO - 13h30 - CANAL DO BOI
KATAYAMA PECUÁRIA
GUARARAPES - SP
(18) 3606-9000

28º LEILÃO
FAZENDAS SANT’ANNA
17 DE SETEMBRO - 14h - CANAL TERRAVIVA
CARMO, JOVELINO E BENTO MINEIRO
RANCHARIA - SP
(11) 3081-3005 - (18) 3265-1329

LEILÃO VIRTUAL
TOUROS MATA VELHA 2017
19 DE SETEMBRO - 21h - CANAL RURAL
FAZENDA MATA VELHA
VIRTUAL
(34) 2103-5252

LEILÃO COLORADO
EXPOINEL 2017
28 DE SETEMBRO - 21h - CANAL RURAL
MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA
E OUTRO
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(34) 3820-3099

3º LEILÃO VIRTUAL ACNB & 
AMIGOS PRENHEZES NELORE
27 DE SETEMBRO - 20h
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES
DE NELORE DO BRASIL
VIRTUAL
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(11) 3293-8900

LEILÃO ANUAL CARPA
19 DE AGOSTO - 13h - CANAL RURAL
CARPA SERRANA
SERRANA - SP
(16) 3987-9003

5º LEILÃO
BOI COM BULA PREMIUM
21 DE AGOSTO - 21h - CANAL TERRAVIVA
BEABISA, EAO AGROPECUÁRIA, FAZENDA 
MUNDO NOVO, NELORE JANDAIA
UBERABA - MG
(16) 3203-8815

LEILÃO MEGA CARPA
03 DE SETEMBRO - 10h - CANAL RURAL
CARPA SERRANA
BARRA DO GARÇAS - MT
(16) 3987-9003

Ofi cialize seu leilão
Acesse www.nelore.org.br e descubra 
as vantagens de ter um leilão o� cial.
(11) 3293.8900
leilaoo� cial@nelore.org.br

SUA VALORIZAÇÃO DEPENDE DE INVESTIMENTO 
E COMPROMETIMENTO.

8º LEILÃO EAO,
GUADALUPE & CARTHAGO
30 DE SETEMBRO - 21h - REMATE WEB
EAO NELORE, FAZENDA GUADALUPE
E GRUPO CARTHAGO
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(34) 3325-9100

Vila dos Pinheiros
LeiLão

NeLore
eDiÇão 2017

LEILÃO VILA DOS PINHEIROS
NELORE PRENHEZES 2017
27 DE OUTUBRO - 21h - CANAL RURAL
AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS
HARAS VILA DOS PINHEIROS
INDAIATUBA - SP
(19) 3885-2999 - (11) 2187-1466

Vila dos Pinheiros
LeiLão

NeLore
eDiÇão 2017

LEILÃO VILA DOS PINHEIROS
NELORE ANIMAIS ELITE 2017
28 DE OUTUBRO - 13h - CANAL RURAL
AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS
HARAS VILA DOS PINHEIROS
INDAIATUBA - SP
(19) 3885-2999 - (11) 2187-1466

Vila dos Pinheiros
LeiLão

NeLore
eDiÇão 2017

LEILÃO VILA DOS PINHEIROS
NELORE HVP PREMIUM
MATRIZES E TOUROS 2017
29 DE OUTUBRO - 13h - CANAL RURAL
AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS
VIRTUAL
(19) 3885-2999 - (11) 2187-1466

SHOPPING GRUPO
MONTE VERDE
28, 29 E 30 DE SETEMBRO - 9h
GRUPO MONTE VERDE
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(34) 99801-9070

LEILÃO PRENHEZES
DE CLONES GENEAL 2017
29 DE SETEMBRO - 12h
GENEAL GENÉTICA ANIMAL
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(34) 99816-7669 - (34) 3334-5100

2º LEILÃO VIRTUAL ELITE
E GENÉTICA CARTHAGO
31 DE OUTUBRO - 21h - CANAL RURAL
GRUPO CARTHAGO
VIRTUAL
(34) 3622-1197

LEILÃO REPRODUTORES RIMA
13 DE AGOSTO - 13h30 - CANAL RURAL
RIMA AGROPECUÁRIA
BURITIZEIRO - MG
(31) 99803-2301 - (31) 99512-6824

LEILÃO TERRAS DO NELORE 2017
29 DE SETEMBRO - 21h - CANAL RURAL
RIMA AGROPECUÁRIA
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(31) 99803-2301 - (31) 99512-6824

LEILÃO VIRTUAL DE TOUROS 
VRC E FILHAS
1 DE AGOSTO - 21h - CANAL RURAL
VICENTE RODRIGUES DA CUNHA
VIRTUAL
(18) 3623-8101
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NELORE ANIMAIS ELITE 2017
28 DE OUTUBRO - 13h - CANAL RURAL
AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS
HARAS VILA DOS PINHEIROS
INDAIATUBA - SP
(19) 3885-2999 - (11) 2187-1466

Vila dos Pinheiros
LeiLão

NeLore
eDiÇão 2017

LEILÃO VILA DOS PINHEIROS
NELORE HVP PREMIUM
MATRIZES E TOUROS 2017
29 DE OUTUBRO - 13h - CANAL RURAL
AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS
VIRTUAL
(19) 3885-2999 - (11) 2187-1466

SHOPPING GRUPO
MONTE VERDE
28, 29 E 30 DE SETEMBRO - 9h
GRUPO MONTE VERDE
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(34) 99801-9070

LEILÃO PRENHEZES
DE CLONES GENEAL 2017
29 DE SETEMBRO - 12h
GENEAL GENÉTICA ANIMAL
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(34) 99816-7669 - (34) 3334-5100

2º LEILÃO VIRTUAL ELITE
E GENÉTICA CARTHAGO
31 DE OUTUBRO - 21h - CANAL RURAL
GRUPO CARTHAGO
VIRTUAL
(34) 3622-1197

LEILÃO REPRODUTORES RIMA
13 DE AGOSTO - 13h30 - CANAL RURAL
RIMA AGROPECUÁRIA
BURITIZEIRO - MG
(31) 99803-2301 - (31) 99512-6824

LEILÃO TERRAS DO NELORE 2017
29 DE SETEMBRO - 21h - CANAL RURAL
RIMA AGROPECUÁRIA
EXPOINEL 2017 - UBERABA - MG
(31) 99803-2301 - (31) 99512-6824

LEILÃO VIRTUAL DE TOUROS 
VRC E FILHAS
1 DE AGOSTO - 21h - CANAL RURAL
VICENTE RODRIGUES DA CUNHA
VIRTUAL
(18) 3623-8101
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as vacas falam, estamos ouvindo?

Alexandre M. Pedroso
engenheiro agrônomo, doutor em ciência animal e consultor

técnico da cargill nutrição animal 

alexandre_pedroso@cargill.com 

ostumo dizer que a vaca é o melhor “ter-
mômetro” para sabermos se as rações 
que formulamos ou o manejo que reco-
mendamos estão adequados. Devemos 
sempre escutar o que as vacas nos dizem, 
mas, muitas vezes, técnicos e produtores 
não dão ouvidos às vozes do rebanho.

Costumeiramente, digo em palestras e treinamentos 
que a parte mais fácil do manejo da alimentação é a 
formulação da dieta. O difícil é fazer com que as vacas 
comam exatamente aquilo que foi previsto pelo nutri-
cionista e que estejam no ambiente que foi considerado 
por ele na hora de formular a dieta. Sim, pois o desem-
penho das vacas não depende unicamente da comida 
disponibilizada. 

A avaliação da alimentação dos rebanhos leiteiros 
sempre foca nos índices produtivos e reprodutivos 
das vacas, e também nos resultados das análises labo-
ratoriais dos alimentos, mas, para fazer uma avaliação 
realmente completa do seu manejo nutricional, o pro-
dutor tem que andar no meio dos animais. Essa inte-
ração mais próxima é fundamental para observar seu 
comportamento, o manejo do cocho, a disponibilidade 
de água, o conforto e muitos outros itens, como rumi-
nação, aparência geral, problemas de casco. Além disso, 
é importante que essas visitas sejam feitas em diferentes 
horários. Assim, é possível unir as informações do es-
critório com as coletadas entre o rebanho para montar 

opInIão
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um quadro da situação.
Avaliar as fezes das vacas é outra excelente ferra-

menta para identificar possíveis problemas. Se as vacas 
fazem muita seleção de alimentos nos cochos, haverá 
grande variação nas fezes (de secas à diarreia) dentro 
do lote, que supostamente está consumindo a mesma 
ração. E, nesse caso, ficamos sem ter ideia de qual ração 
cada vaca está efetivamente consumindo. Dessa forma, 
aumentam os casos de acidose ruminal e outros dis-
túrbios digestivos. Para resolver o problema, é preciso 
minimizar as possibilidades de seleção de alimentos, fa-
zendo formulações e misturas corretas.

Outro ponto a ser observado é que o aumento no 
consumo de minerais, bem como a ingestão de dejetos, 
terra ou areia, sinais de desordens digestivas ou estresse 
calórico. É fundamental avaliar muito bem as condições 
de conforto na fazenda. Para vacas mantidas em pasta-
gens, se passam a maior parte do tempo em pé ou se vão 
deitar nos corredores ou em áreas ensolaradas, é preciso 
verificar o estado da pastagem, a presença de pedras e 
a condição e disponibilidade das áreas de sombra, que 
devem estar sempre secas. Vacas com estresse térmico 
ficam mais suscetíveis a distúrbios metabólicos, proble-
mas reprodutivos e, normalmente, consomem menos 
alimentos. Consequentemente, produzem menos leite.

Há outros inúmeros aspectos sobre os quais pode-
ríamos discutir por tempo indeterminado, mas o que 
foi abordado aqui já nos dá uma boa ideia do quão im-
portante é observar as vacas, ouvir o que elas têm a nos 
“dizer”, pois elas nunca mentem. O trabalho do nutri-
cionista não pode se limitar a formular dietas, pois se as 
vacas não respondem bem, de quem é a culpa? É muito 
fácil apontar para quem fez a formulação.

C

leia na íntegra em nosso site
revistapecuariabrasil.com.br
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agronegócio do Brasil, china e da europa

José Luiz Tejon Megido
conselheiro do conselho científico agro sustentável (ccas)

e diretor do núcleo de agronegócio da espm

ocê quer vender? Você também 
precisa comprar. Aliás, essa é a re-

gra número um de um grande ven-
dedor. Quem quer vender muito e 

bem, é preciso comprar do cliente 
antes. O Ministro da Agricultura, Blai-

ro Maggi, foi para a Europa para cuidar 
dos negócios do Brasil após as crises, do escândalo 
da Operação Carne Fraca, da delação da JBS e da 
vacina contra Febre Aftosa.

Foi obrigada, pela lei das negociações, a tam-
bém se comprometer com a abertura do mercado 
brasileiro para produtos florestais agrícolas da Eu-
ropa. O Brasil é um dos maiores exportadores de 
carnes, grãos, açúcar, celulose, suco de laranja e café 
do planeta, segundo o Ministério da Fazenda. Mas, 
os europeus querem participar do nosso robusto e 
crescente mercado consumidor com seus produtos, 
e, lógico, o reino dos lácteos deve vir forte por aí.

O setor leiteiro brasileiro vai encarar um pode-
roso desafio de qualidade, custo e, obviamente, de 

opInIão
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v

contato@tejon.com.br

subsídios com o que os produtores europeus são pri-
vilegiados na atividade. O Ministro Blairo disse ao 
comissário de saúde da União Europeia, Vytenis An-
driukaitis, que sabia que esculacharam o Brasil quan-
do houve a crise da Carne Fraca, dizendo para todos 
que o Brasil não era confiável em uma carta, dizendo 
para o Brasil rever a lista de produtos europeus e 
flexibilizar as exigências para a sua entrada no país.

Na verdade, as relações comerciais e negociais do 
mundo são dois lados da mesma moeda. Não fare-
mos negócios gigantescos com o mundo sem com-
prarmos do mundo. E que se prepare a nossa indús-
tria, que precisa de investimentos e revoluções de 
produtividade, bem como alívio da carga tributária, 
reveladora da incompetência do Estado em se geren-
ciar com recursos que não aniquilem a livre iniciativa 
do Brasil.

Mas, imagine só a pressão da China na busca por 
reciprocidade comercial com o Brasil. Para vender 
bem, precisaremos saber e poder comprar bem. Essa é 
a lei e vale para o agro também.
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o que neymar pode nos
ensinar sobre carreira?

Alexsandro Nascimento
coach, mentor de carreiras, palestrante e 

mestre em administração de empresas

á uma máxima no futebol que diz: “em 
time que está ganhando, não se mexe”. 
Essa mesma lógica, muitas vezes, é equivo-
cadamente adotada por vários profissionais 
em suas carreiras. A partir do momento em 
que estão em uma organização/empresa 
que é destaque em sua área de atuação, tem 
um bom salário ou é reconhecido em minha 

profissão e tem bons relacionamentos, questionam-se: por que 
mudar? Por que trocar o certo pelo duvidoso?

O que podemos dizer, então, de Neymar, que há pouco 
estava em um dos maiores times do mundo, 
com um salário acima da média até mes-
mo para os melhores profissionais da sua 
área, com um bom reconhecimento do 
seu trabalho e ainda com várias ami-
zades no clube? Se você estivesse no 
lugar dele, mudaria? Ainda mais 
para uma empresa de expres-
são menor? É o caso do Paris 
Saint Germain, time grande 
na França, mas, com bem 
menos expressão interna-
cional do que o Barcelona. 
Será que Neymar errou? 

Nenhuma das alternativas 
anteriores. Acompanhamos não 
apenas a maior transferência fi-
nanceira de um jogador de futebol 
da história, mas, também, o maior 
acerto de todos os tempos de um joga-
dor em sua carreira na história do futebol 
mundial. Entender o tamanho do acerto de 
Neymar fica mais fácil à luz do modelo dos “3 Rs” da motiva-
ção profissional. 

O primeiro R é o da Razão. A razão é o “motivo”, o “por-
que” cada um de nós faz o seu trabalho. E isto não é fácil 
descobrir e validar. Boa parte dos profissionais não tem clareza 
exata do “porque” fazem o seu trabalho, o que os inspira. Mas, 
geralmente, os que se destacam, tem essa clareza!

No caso de Neymar, que é um profissional movido a desa-
fios, fica claro que o novo clube é um dos maiores desafios de 
sua carreira. O que poderia “paralisar” muitos foi justamente 
um dos principais combustíveis para a decisão dele, pois tem 

opInIão

clareza de que é um profissional movido a desafios (sua razão, 
seu porque) e precisa de grandes desafios para performar em 
alto nível, como se espera dele e como ele mesmo se cobra.

O segundo R é o do Reconhecimento. Conforme Mário 
Sergio Cortella, o reconhecimento é um dos principais fato-
res que influenciam na motivação dos profissionais. Ninguém 
questiona se o Neymar era reconhecido no Barcelona, mas o 
fato a ser analisado é se o reconhecimento que ele tinha era 
suficiente para ele, ou mesmo, se era o que ele esperava depois 
dos anos e resultados obtidos. 

O terceiro R é o do Relacionamento, e para verificarmos 
este, podemos levar em conta o estudo que tem 

como responsável Robert Waldinger, profes-
sor da Harvard Medical School, que acom-

panhou ao longo de 75 anos a vida de 
724 homens, tentando entender o que 

mais os faziam felizes. O pesquisador 
identificou que o principal causador 

da felicidade era bons relaciona-
mentos. Sejam eles no ambiente 

de trabalho, amigos ou família. 
Ter e manter bons relaciona-
mentos estão entre as princi-
pais causas de felicidade.

É claro que Neymar não 
tinha um ambiente ruim ou hos-

til no Barcelona, longe disto, mas, 
por outro lado, também terá um ex-

celente ambiente do ponto de vista de 
relacionamentos, com pessoas que já 

conhece, tem empatia e por isto gosta e, 
convive antes mesmo de chegar ao clube, o 

que no mínimo é um agente facilitador para 
a decisão e impulsionador para o sucesso no médio e longo 
prazo.

Neymar é um profissional muito acima da média, até mes-
mo pela maturidade que precisou ganhar numa velocidade 
muito grande. Concluo que cercado de profissionais como ele 
é, uma decisão como esta de carreira é mais fácil, porém, no 
caso de Neymar, ele chegou a contrariar a opinião do pai, res-
ponsável por sua carreira. Ele mostrou ao mundo nesta deci-
são de mudança na carreira o seu mais belo gol até o momento, 
e provou que em time que está ganhando e bem, pode-se sim 
mexer para melhorar ainda mais.

h

VISÃo
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opInIão Thiago Galvão Severi
sócio da ldG advogados e integrante do comitê de 

leis e regulamentos da sociedade rural Brasileira (srB)
thiago@ldgadvogados.com.br

o contrato de integração
no agronegócio

á utilizados anteriormente no meio agrário com 
a finalidade de regular as complexas relações jurí-
dicas do setor, os “contratos de integração vertical 

nas atividades agrossilvipastoris”, isto é, atividades 
de agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, 
pesca ou extrativismo vegetal, foram legalmente 

introduzidos em nosso ordenamento jurídico por 
meio da Lei 13.288, de 16 de maio de 2016. 

Por meio do referido contrato, produtor integrado e inte-
grador estabelecem vínculo jurídico visando, conforme artigo 
2º, I, da Lei 13.288/16, “planejar e realizar a produção e a 
industrialização ou comercialização de matéria-prima, bens 
intermediários ou bens de consumo final, com responsabili-
dades e obrigações recíprocas estabelecidas em contratos de 
integração”.

Na verdade, as relações comerciais travadas no agronegó-
cio eram regulamentadas pelo Estatuto da Terra e seu Regula-
mento baixado pelo Decreto 59.566/66, que tratou de disci-
plinar os contratos de parceria rural e arrendamento, os quais, 
contudo, tendo em vista cláusulas obrigatórias, sempre foram 
mal interpretados pelo homem do campo, gerando comple-
xas discussões jurídicas. 

Nesse contexto é que o contrato de integração ora em 
análise surge como relevante ferramenta jurídica para regu-
lar as relações comerciais do agronegócio, na medida em que, 
pela sua roupagem jurídica, é possível detalhar de forma bas-
tante específica as obrigações e responsabilidade dos agentes 
da cadeia produtiva rural, revelando-se instrumento apto a 
conferir segurança jurídica para todas as partes, seja na esfera 
comercial, ambiental, trabalhista ou tributária.

De fato, pelo contrato de integração é possível negociar-
se, dentre outros pontos sensíveis da cadeia produtiva do 
setor agrário, os padrões de qualidade dos insumos a serem 
fornecidos e dos produtos a serem entregues, as responsabili-
dades dos contratantes quanto ao recolhimento dos tributos, 
as obrigações do integrador e do produtor no cumprimento 
da legislação de defesa agropecuária e sanitária, e ainda da le-
gislação ambiental. 

Ainda, de acordo com a legislação do contrato em assun-
to, há de ser constituída para cada unidade da integradora e 

J
os produtores a ela integrados, a Comissão para Acompanha-
mento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Ca-
dec), cuja finalidade é interpretar cláusulas contratuais e outros 
assuntos inerentes ao contrato, insurgindo-se com importante 
papel de evitar complexos e delongados processos judiciais. 

No campo trabalhista, a legislação, claramente, afasta a 
configuração de relação de emprego entre integrador e inte-
grado, seus prepostos ou empregados, conferindo maior se-
gurança jurídica aos negócios interpostos para consecução do 
contrato.

Na seara do Direito Ambiental, ainda mais importante se 
mostra o negócio jurídico estabelecido pelo contrato de inte-
gração, eis que, segundo o §1º, do artigo 10º, da Lei 13.288/16, 
há previsão de que integrador e produtor integrado responde-
rão pelas “ações relativas à proteção ambiental e à recuperação 
de danos ao meio ambiente ocorridos em decorrência do em-
preendimento” até o limite de sua responsabilidade. 

Em poucas palavras, há, efetivamente, como delimitar-se 
contratualmente a responsabilidade ambiental de cada agente 
da cadeia produtiva, de modo a, em eventual sinistro ambien-
tal decorrente da atividade do empreendimento, fazer-se res-
ponsabilizar apenas e tão somente o real culpado pelo dano.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso 
Especial n.º 1378705, já externou entendimento no sentido 
de que a responsabilidade objetiva não isenta o julgador de 
aferir o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente 
e o efetivo dano, de modo que, ainda que exista a responsa-
bilidade solidária pelos danos ambientais, na hipótese de ser 
possível no caso concreto a identificação da não contribuição 
de determinado agente para consecução do dano, há gatilho 
jurisprudencial em nossos Tribunais Pátrios capaz de afastar a 
responsabilização de determinado agente.

Nesse quadro, é de se destacar a extrema relevância do 
contrato de integração para o desenvolvimento sustentável 
e equânime do agronegócio, caracterizando-se como efetivo 
instrumento jurídico apto a entregar às partes a livre negocia-
ção, delimitando-se de forma justa as obrigações e responsa-
bilidades, e, via de consequência, garantindo aos empresários 
rurais a necessária segurança jurídica, com delimitação do ris-
co do negócio. 

JUríDIco
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ponto De VIsta

blairo Maggi, ministro da agricultura, 
pecuária e abastecimento

“Somos o país mais 
fechado para importação, 

e o mercado deve ser uma 
via de mão dupla. Os euA, 

por exemplo, importam 
148 bilhões por ano e 

exportam quase a mesma 
quantia. A China exporta 

72 bilhões e importa mais, 
algo em torno de 110 
bi. no Brasil temos 71 

bilhões em exportação e 
importamos apenas 11. 

Somos um dos mercados 
mais fechados para a 

importação”. 
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“Os pesquisadores destacam que 
hoje é preciso olhar para uma 

fazenda como negócio, incrementar a 
produtividade, a rentabilidade e o giro 
dos negócios. Para enfrentar todos os 

fatores incontroláveis e a incerteza, 
precisamos de gestão e de tecnologia. 

Inicia-se uma nova era para a 
agropecuária inteligente”.

“O Brasil está propondo ao mundo uma 
nova forma de produção de alimentos, 

fibras e energias. Conciliando a 
preservação de sua biodiversidade e o 

respeito social aos trabalhadores rurais, 
o agro brasileiro será um importante 

vetor para o desenvolvimento da 
economia de baixo carbono que o 

mundo tanto almeja”.

José luiz tejon Megido, conselheiro fiscal do 
conselho científico agro sustentável (ccas) e 

dirigente do núcleo de agronegócio da espM

Marcelo Vieira, presidente da 
sociedade rural brasileira

“Veja menos televisão, leia menos jornal, e 
acreditar mais na nossa vocação, competên-
cia, capacidade e honestidade para fazerem 
as coisas acontecerem. Esse país que está na 
TV 24 horas por dia não somos nós, não nos 
representa. Nós somos farinha de outro saco. 
Temos que tomar conta do nosso país”. 

paulo Herrmann, presidente da John Deere brasil 

“Quem investe em inseminação 
artificial e melhoramento genético 

tem um olhar para o futuro. A IATF 
feita agora, vai produzir o garrote para 

ser comercializado em 2019. A vaca 
inseminada, hoje, vai gerar uma bezerra 

geneticamente superior para entrar na 
produção leiteira, em 2020. Portanto, o 
produtor não pode deixar de inseminar 
suas vacas, pois corre o risco de perder 

lucratividade, nos próximos anos”.

sérgio saud, presidente da associação brasileira 
de Inseminação artificial (asbia)
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carlos alBerto da silva, presidente do Grupo publique

carlos@publique.com

ste ano tem sido de Andanças sem igual 
em minha jornada. No final do ano pas-
sado, quando todos estavam preocupados 
e fazendo planos para a redução de inves-
timentos, decidi que iríamos por um cami-
nho diferente. Resolvi que não participaría-
mos daquela onda de pessimismo.

Optei por acordar mais cedo, ver mais nascer do sol 
na estrada e dormir mais tarde. Ou seja, trabalhar, traba-
lhar e trabalhar. Sabe que isso deu muito certo! Estamos 
celebrando um ano maravilhoso, com muitas conquis-
tas, muito aprendizado e com um crescimento muito 
significativo em relação a 2016.

Não por acaso, vemos a mesma coisa acontecer com 
os nossos principais clientes, que estão agora iniciando 
a temporada de venda de reprodutores. Acompanha-
mos grandes eventos com aumento expressivo na co-
mercialização, crescendo em número de animais vendi-
dos, em faturamento e na média por animal.

O que estes clientes têm em comum? Todos eles 
vendem mais do que animais, vendem mais do que 
reprodutores. Vendem um conceito de trabalho, um 
conceito de seleção. E quem vende conceito, necessi-
ta, mais do que ninguém, de boa comunicação e bom 

e
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andanças

andando acelerado
e na contramão

marketing, de uma estratégia comercial precisa e eficien-
te, sem espaços para improvisos. É o que tenho visto 
em todos os projetos consagrados, que investem pesado 
em melhoramento genético, acreditam na eficácia des-
sas ferramentas e, por isso, estão indo muito além.

Esses clientes de sucesso têm utilizado, com muita 
eficiência, um mix de comunicação, que privilegia mí-
dias em todos os segmentos: investimentos em mídia 
impressa, em televisão, outdoors e, claro, uma estratégia 
eficiente e muito bem planejada de presença nas redes 
sociais, que, a cada dia,  estão se tornando mais influen-
tes. E nem mesmo o rádio foi esquecido.

O que se vê, atualmente, é um mercado gigante, mas 
que precisa ser buscado, acessado, motivado a comprar. 
As grandes marcas já perceberam a importância fun-
damental de estar muito bem assessoradas no quesito 
comunicação, deixando sob as mãos de profissionais a 
decisão da maneira como os seus conceitos devem ser 
comunicados e, também, as decisões de investimentos 
em mídia.

Felizmente, estamos há mais de 30 anos nesta es-
trada, comendo desta poeira, desde sempre. E temos 
muito a comemorar.
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 na difusão de tecnologia 
em sementes  para ILP!

é PIONEIRA


